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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 16
DE MARÇ DE 2004.===============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de
Morella el dia setze de març de
dos mil quatre, a les dinou hores,
les persones que s'esmenten al
marge.
Reunits al Saló de Sessions de
l'Ajuntament de la ciutat de
Morella, a l'objecte de procedir a
la celebració de la sessió
ordinària corresponent a aquest
dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Ramon Vives Mestre

L'Alcalde obri la sessió corresponent al dia d'avui i abans de començar els punts de
l’ordre del dia se guardarà un minut per les víctimes del 11-M, passat el minut de
silenci se procedeix seguidament a analitzar els distints punts de l'ordre del dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DELS PLENS DE LES
SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se repartit junt amb la convocatòria copia de les
actes de les sessions anteriors, per part del Sr. Alcalde és pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a les actes. No hi havent cap objecció
són aprovades per unanimitat de les actes de les sessions de data 30-12-03, 8-0104 i 16-02-04.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.El Senyor Alcalde exposa a la corporació la voluntat de fer un homenatge especial
a les víctimes del 11-M dedicant-los un carrer, s'estudiarà, se realitzara la proposta
i es traslladarà al Ple.
Aixi mateix vol manifestar el condol de la corporació municipal per la mort de
l'exconseller de cultura Manuel Tarancon als familiars del mateix i ressaltar el
caràcter dialogant i obert del conseller mort.
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OBRES


Reunió de Candidats a les eleccions i Alcaldes per a que s’acabe la
carretera N-232.



Les obres de l’IES de l’Alameda s’han reprès i està pràcticament acabat el
pivotatge.



S’han començat les obres d’urbanització de la parcel·la de l’IES.



S’han acabat les obres per instal·lar la nova il·luminació a la Costa Sant
Joan.



S’han fet varies reunions amb les conselleries d’infraestructures i la de
territori i habitatge per tal d’ampliar les ajudes en el plans de renovació
urbana encetats l’any 1992.



S’ha refet el mur de contenció del carrer Fosaràs a Herbeset, així com el
tram de carrer que estava caigut.



Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
o S’ha acabat de pujar les arquetes del carrer Muralla.
o S’ha reparat el paviment del carrer Blasco d’Alagón davant del
Cardenal Ram que s’havia enfonsat i s’han rejuntat els "adoquins" de
la part alta del carrer Blasco d’Alagón.
o S’ha canviat la bola de pedra de la calçada davant l’Ajuntament
perquè tenia perill de caure.
o S’està fent al carreró Hospital un nou desaigüe per estalviar
inundacions a la residència.

GOVERNACIÓ
FOMENT EMPLEAMENT:
Sol·licituds fetes a la Direcció territorial d’ocupament (Conselleria d’ocupació) –
Servef per a tres programes d’ocupació:


EMCORPS. Es per a gent sense qualificació, que es tracta de reinsertar o
donar oportunitats en el mon laboral.



PAMER.



SALARI JOVE.

CONVENIS AMB LES UNIVERSITATS:
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Com a fruit dels Convenis signats els darrers mesos amb les Universitats Jaume I i
Politècnica de València, s’han incorporat a les nostra administració per a fer el
mòdul pràctic de la seua titulació:
Miguel Ángel Troncho. Disseny Industrial. Universitat Jaume I.
Tania Carceller. Enginyeria Agrícola. Universitat Politècnica València.
PLA DE TRÀNSIT
Comissió Mobilitat es va reunir el 30 de gener per a debatre les diverses qüestions
plantejades pels col·lectius i ciutadans a l’Ajuntament.
Per a la Societat de la informació.
Es comencen les gestions per posar punts de connexió d’Internet a Xiva i Ortells
mitjançant la banda ampla de connexió.
SERVEIS


S’estan netejant les cunetes de la carretera vella de Forcall entre la Puritat i
el Beltran.



S’ha posat en funcionament el nou enllumenat públic de la Costa Sant
Joan.



S’ha ampliat l’enllumenat públic al carrer Castell, encara que de manera
provisional, ja que per al definitiu s’han de passar tot el cablejat per la xarxa
soterrada.



S’han reparat moltes llums del enllumenat públic al Castell i Alameda
encara que en alguns casos no s’ha pogut acabar perquè s’han trencat els
suports i les casetes de protecció.



S’han transportat les peanes des dels magatzems municipals al graner i
s’han reparat i pintat alguna d’elles.



S’han fet serveis de neteja de gel i repartiment de sal pels carrers i costes
els dies que es va patir l’onada de fred.



S’ha fet la neteja del camí del cementiri, s’han eliminat les bosses de
processionària, i s’han netejat les cunetes i desaigües de dintre del
cementiri.



S’han reparat els cablejats aeris del enllumenat públic en varies obres
particulars.



S’ha fet una neteja d’herbes als carrers i murs de diferents parts de Morella.
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AGRICULTURA


Al Consell Agrari es van presentar varis projectes per ampliar la xarxa
d’aigua potable a bona part del terme municipal.



Avui mateix s’ha tingut una reunió amb la Conselleria d’Infraestructures per
avançar en la captació de nous punts d’aigua i fer possible l’ampliació
d’aigua als masos.



S’ha reparat un quilòmetre de pista a l’eixida de Xiva cap al Forcall, un tram
que estava intransitable i que s’ha de complementar amb unes reixes que
es posaran en breu.

MEDI AMBIENT


Es continua amb la campanya de poda dels arbres dels espais urbans,
l’Alameda i Santa Llúcia, i les savines de l’Alameda i de la Puritat.



S’ha fet una nova recollida de pneumàtics usats als tallers de Morella.



S’ha fet una reunió dels representants dels ajuntaments amb la Diputació
per tal de fer el plec de condicions per al concurs de recollida, transport i
eliminació de residus urbans.



S’han retirat conjuntament amb la cooperativa Sant Antoni Abat els residus
que s’havien quedat a la parcel·la de l’antiga fàbrica de la Cooperativa.



Reunió amb el Conseller de Territori i Habitatge pel desenvolupament dels
Plans Zonals per al tractament dels residus.



Reunió amb l’empresa adjudicatària del concurs del Pla Zonal de l’Àrea 1,
per tal d’ubicar a Morella una planta de transferència i un ecoparc.



S’ha fet una neteja de plàstic i cartrons a la zona als voltants de l’abocador
d’inerts a la partida de la Bruixa.



Reunió amb tècnics del CEAM per instal·lar estacions meteorològiques a les
zones de Vallivana i Torre Miró.
CULTURA


Iniciació de les obres d´ ampliació del “Museu Temps de Dinosaures” de
la Capella de Sant Miquel.



Està previst una reunió amb l’Associació Amics de la Paleontologia per a
realitzar una proposta de distribució i funcionament del nou espai del “
Museu Temps de Dinosaures”.
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Col·laboració amb la Festa de Sant Antoni amb el muntatge i desmuntatge
de taules, cadires i escenari per a les orquestres del 6 de gener i 17 de
gener, muntatge i desmuntatge del escenari del 15 de gener per a la
representació de la Vida del Sant. També des de l’Ajuntament s’ha
col·laborat amb els majorals de Sant Antoni amb una subvenció de 500€.



Col·laboració amb les Festes de Sant Blai i Sant Antoni d´Ortells amb la
realització del folleto de la programació de les activitats, contractació dels
Duos Musicals i la col·locació d’il.luminació a la població.



Carnestoltes (27-28 febrer)
Col·laboració amb el APA de primària per a organitzar el carnestoltes
infantil: Passacarrer amb xaranga des de la Plaça Colón fins al polisportiu,
actuació del grup infantil “La Xalera” i tres parcs infantils (tres hinchables).
Carnestoltes adults: Passacarrer i xaranga
Col·laboració dels quintos/es 2004 en la decoració dels carrers i
passacarrer infantil.



Realització de la programació del cinema dels mesos de gener, febrer i
març amb pel·lícules guanyadores de 11 Oscars com “El senyor de los
Anillos: el retorno del rey” o la guanyadora de 7 goyes “Te Doy mis ojos”.



Se va aprovar per comissió de govern encarregar a l’empresa Pedra i Art la
realització de la rèplica del Peiró de Santa Llúcia.



Se va aprovar per comissió de govern cedir el Peiró de Santa Llúcia a
l’exposició de la Llum de les Imatges que tindrà lloc a Sant Mateu al 2005.
I ja s’ha enviat la contestació de cedir la pesa a dita Fundació.

TURISME


Realització de un folleto amb els principals events culturals que tindran
lloc a Morella durant l’any 2004, per a la promoció turística de la ciutat,
impulsat des del Patronat de Turisme. Els patrocinadors son diferents hotels
i Cases de Turisme rural.



Realització de les “ Primeres Jornades Gastronómiques de la Trufa”(1314-15 febrer) amb la col·laboració de l´assosiació Asetmyco . A lo llarg del
cap de setmana conferències al voltant del món de la Trufa( “
Comercialització de la Trufa”, “El cultiu pràctic de la Trufa”, “Passat, present
i futur de la trufa als Ports” i “La trufa, gastronomia i medis de
comunicació” ), també se va inaugurar l’exposició “ La trufa als Ports” a la
Llotja del Ajuntament.



Reunió per a organitzar el Saló agroalimentari “ Sabors de Montanya”
amb representants de l’associació asetmyco, de la Cooperativa Comarcal
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Sant Antoni Abad i del consell agrari El Saló agroalimentari tindrà lloc el 22 i
23 de maig


Organització des del Patronat de Turisme de “ Multiaventura” que tindrà
lloc 19-21 de març (Pont de Sant Josep), on les principals activitats seràn:
l’escalada, el tir amb arc, senderisme, mountain-bike i senderisme.

JOVENTUT


Organització des del Consell de la Joventut de un viatge a la Neu, que va
tindré lloc el 6 i 7 de març on se van apuntar uns 30 joves.



Reunió amb el Consell de la Joventut per a organitzar diferents activitats per
a Setmana Santa ( Conferencies i orquestra el dissabte de pasqua ).

EDUCACIÓ


Ja s’han tornat els diner de la rebaixa del primer trimestre de l’Escola
infantil. Ara ja es cobra en la rebaixa del 33%.



Si comenten que a causa de l’absència de la Merxe (me pareix que només
va ser un matí) va estar Jesús sol va ser per falta de comunicació. Per part
de la Merxe i per part de Jesús. Ara ja s’ha solucionat el problema



Se està treballant en les subvencions per als llibres de text.

BENESTAR SOCIAL
1.- Repàs de las subvencions de l’àrea de Benestar Social i trasllat a les persones
encarregades de tramitar-les: Treballadora Social, Agent d’Igualtat de la Dona,
President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes etc.
2.- Remissió de les comunicacions a les distintes ONG que obtingueren subvenció
de la partida pressupostaria del 0,7% del PIB de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2003.
3.- A través de l’Assemblea de Cooperació per la Pau, apertura d’un compte
corrent amb la finalitat de captar fons dirigits a l’hospital Mohamed V de Al
Hoceimas per a pal·liar els efectes de terratrèmol que va assolar Marroc.
4.- Contecte amb els responsables de la nostra àrea sanitària amb la finalitat de
rebre informació sobre les dates en les que la matrona va estar a Morella, així com
les tasques que va a desenvolupar.
5.- Preparació dels actes a celebrar amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
ESPORTS
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S’ha constituït el nou Consell Municipal d’Esports.



Es va presentar a Morella la etapa Saragossa – Morella de la Volta Ciclista
a Espanya 2004.



S’ha presentat el Torneo de las Estrellas de futbol 3, organitzat pel Villarreal
C.F. en el que Morella serà seu del Trofeo Ciudad de Morella els dies 17 i
18 de maig.



S’ha contactat amb Unipublic per poder variar la data de celebració de la
Volta Júnior que estava prevista per a l’1 de maig, dia de la rogativa, i que
probablement la data definitiva siga el dia 2 de maig.

Es dona compte al Ple de la modificació de crèdits número 01-04 de l’Ajuntament
de Morella amb el següent resum:
1º- Generar els crèdits en el Pressupost de Gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
01/91200

Operació Tresoreria

Total generació de crèdits

240.404,00
240.404,00

2º- Finançar els expresats crèdits amb els ingresos de naturaleza no tributaria
següents:
91700

Operació Tresoreria

Total ingresos no tributaris

240.404,00
240.404,00

Es dona compte al Ple de la modificació de crèdits número 1 del Patronat
Municipal de Turisme de Morella amb el següent resum:
1º- Generar els crèdits en el Pressupost de Gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació Pressupostaria
20003
Total generació de crèdits

Denominació
Promoció Turística

Euros
8.570,37
8.570,37

2º- Finançar els expresats crèdits amb els ingresos de naturaleza no tributaria
següents:
Aplicació Pressupostaria

Denominació
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Subvenció Diputació
Provincial. Mercat Medieval
Aportació Rural Caixa
Aportació empresaris

47001
47002

6.000,00
1.500,00
1.070,37

Total ingresos que generen crèdits

8.570,37

3.- RECTIFICACIÓ ANUAL PADRÓ D’HABITANTS.- Coneguda pel Ple la revisió
anual del Padró Municipal d’Habitants des de el 1-1-2.003 al 31-12-2003, sent com
segueix:
CONCEPTES
TOTAL
HOMES
DONES
Població de Dret a 1-1-03
Altes des de 1-1-03 fins 31-12-03
Baixes des de 1-1-03 fins 31-12-03
Població de Dret a 1-1-04

2824
151
123
2852

1385
74
57
1402

1439
77
66
1450

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró
d’Habitants a 1-01-04 tal i com ve redactada.
4.- MOCIÓ PARTIT POPULAR AL VOLTANT DE LES PEDANIES.- Pren la
paraula el Sr. Milián qui procedeix a donar lectura a la següent moció:
“ El Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de la ciutat de Morella, d’acord amb
l’article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local. Sotmet al Ple de l’Ajuntament la següent moció
CONSIDERANT que els municipis d’Ortells i Xiva en aquest moments són dues
pedanies i, per tant, depenen totalment de Morella
CONSIDERANT que als municipis esmentats els podria, per les seues
característiques peculiars, interessar adquirir la condició d’entitat local menor.
CONSIDERANT que aquesta condició els donaria una certa autonomia de la ciutat
de Morella
Presentem les següents
PROPOSTES D’ACORD
Primer.- Que l’Ajuntament de Morella estudie la possibilitat que les dues pedanies
esmentades pugin adquirir la condició d’entitat local menor, analitzant tots els pros
i contres que puga tenir respecte al a condició actual.
Segon.- Que els veïns i veïnes de es dues pedanies siguen informats i consultats
d’aquesta possibilitats perquè lliurement puguen escollir el que més els convinga.”
Després les exposició de la moció el sr. Milián demane que s’informe a la població
i que s’estudie la conveniència de fer-ho.
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Al que l’hi contesta el Sr. Blanch que constituir una entitat local menor supose que
o be hi ha una iniciativa popular o una voluntat política. Si hi ha una iniciativa
popular que se dige i este ajuntament no posarà cap inconvenient, però no crec
que siga convenient que es faça mitjançant una iniciativa de este ajuntament.
Contestant el Sr. Medina que esta moció no s’improvisa si no que es va parlar en
un ple i se va dir que es convocaria. Com que no s’ha fet, nosaltres hem presentat
la moció, si es molt de treball ho farem nosaltres.
Prenen a continuació la paraula el sr. Alcalde qui vol fer constar que en el moment
que se plantege per part dels habitants de Xiva u Ortells este ajuntament. no tindrà
cap inconvenient en portar-lo a terme, pero pense que no es lo adequat prendre
l’iniciativa per part de l’ajuntament.
Posada a votació la moció done el resultat de cinc vots a favor del grup popular i
cinc en contra del grup socialista, posat de nou a votació es rebutja amb els vots
en contra del grup socialista i el vot de qualitat del sr. Alcalde.
5.- MOCIÓ CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL.- Per part del Sr. Blanch es dona
lectura íntegra a la moció presentada, que és com segueix:
“Des de fa uns 10 anys, la seguretat i atenció dels habitants de la Comarca de Els
Ports ha estat atesa per les dotacions de dos Cases Cuartel de la Guardia Civil
ubicades a Morella i el Forcall.
Es des de fa eixe temps que la Direcció General de la Guardia Civil, va remodelar i
unir ambdues demarcacions en una, amb seu a Morella, la qual deu de atendre
una demarcació de 16 municipis, que si be no està molt poblada, si te un ampli
territori.
Aquesta demarcació es va dotar en el seu moment amb una plantilla de 10
funcionaris, un sargent, un cabo i 8 guàrdies.
La casa cuartell de Morella va ser declarada en ruïna el any 1993 i des d’aquell
moment aquesta demarcació està carent de vivendes per als guàrdies i les seves
oficines van estar ubicades primer en un immoble arrendat per l’Ajuntament de
Morella i posteriorment en l’edifici del propi Ajuntament, que es on es troben en
l’actualitat. Açò ha motivat que els guàrdies civils destinats a Morella marxen
ràpidament per els alquilers que deuen de pagar per les vivendes, preferint altres
llocs on no tinguen que afrontar eixes despeses.
Així, en moltes ocasions la plantilla no està coberta i en alguns casos se ha arribat
a tenir sols 4 o 5 funcionaris que no cobreixen ni el 50 % de la dotació de la
demarcació, amb el que els serveis s’han vist deteriorats a límits inacceptables no
obstant la indubtable profesionalitat de les persones destinades en la demarcació.
Aquesta situació, entre altres raons, es causa dels eventuals augments del índex
de delinqüència registrat en la nostra zona.
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Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Dirigir-se al Subdel·legat del Govern a la Província de Castelló i a la
Direcció General de la Guardia Civil per a sol·licitar la construcció de una Casa
Cuartell de la Guardia Civil a Morella.
SEGON. Que durant el temps que es porte a terme la construcció sol·licitada, es
mantingué completa la plantilla assignada a la Demarcació de 10 funcionaris,
mitjançant l’estructura formada per un sergent, un cabo i 8 guàrdies.”
Pren la paraula el Sr. Medina el que agraeix a l’equip de govern que la moció siga
presentada com un tema dels dos grups polítics que integren este ple, perquè cal
entendre que la idea de esta moció va sorgir del grup polític popular.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal y com ve redactada.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA.- S’exposa al
Ple, per part de la Sr. Secretaria del Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana, presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2003 VALLIVANA
Superàvit de l’any anterior (2002)
Més ingressos

21.238,05 €.
59.366,67 €.
SUMEN 80.604,72 €

Despeses

25.379,08 €

Saldo a 31 de desembre de 2003

55.225,64 €

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com ve exposada.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA GENER I FEBRER.Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels mesos de
gener i febrer, que són com segueix:
MES GENER
Saldo a 31-12-03
Ingressos gener
Total
Pagaments
Existència a 31-01-04

436.820,57 €
480.489,93 €
917.310,50 €
561.417,88 €
355.892,62 €

MES FEBRER
Saldo a 31-01-04

355.892,62 €
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515.672,80 €
871.565,42 €
364.646,67 €
506.918,75 €

Assabentat el Ple per cinc vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de gener i febrer de 2004
tal i com venen redactats.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE RECAPTACIÓ 2003. Assabentat pel
Ple els comptes de recaptació de l’any 2003 que han sigut remeses a aquest
Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum el
següent:
COMPTE EN VOLUNTÀRIA
Pendent any anterior
Càrrecs
Repos. Vol. pase executiva
Ingressos
Baixes generals
Pase a executiva
Pendent any següent

164,09 €
502.686,17 €
20.667,61 €
494.653,86 €
1.082,87 €
27.213,64 €
567,50 €

COMPTE EN EXECUTIVA
Pendent exercicis anteriors
Càrrecs
Ingressos
Baixes generals
Pendent per a l’exercici següent

52.231,02 €
1.338,6 €
25.685,5 €
2.442,16 €
33.638,36 €

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar les comptes de recaptació tal i
com venen redactades pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
9.- ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA PASSATGE..-Coneix el Ple l'escrit remés
per D. Juan Miralles Meseguer en representació dels propietaris del passatge que
comunica el carrer Sant Julià i el carrer Julian Prats, pel qual es sol·licita
l'acceptació de la cessió de la propietat del mencionat passatge, per a destinar-lo a
ús pùblic.
Coneix aixi mateix el Ple l'expedient incoat a l'efecte per a la cessió de l’acceptació
del passatge mencionat sense clàusula onerosa, cessió gratuïta on consta els
poders de la comunitat de propietaris de l'edifici a què pertany el referit passatge a
la mercantil Construciones Juan Miralles S.L. per a cedir el passatge a
l'Ajuntament de Morella per a destinar-lo a ús pùblic.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Acceptar la cessió gratuïta del passatge que unix els carrers Sant Julià i Julian
Prats, per a destinar-lo a ús pùblic realitzada per D. Juan Miralles en representació
de la comunitat de propietaris.
Després del referit acord el Sr. Milián pren la paraula agraint als veïns la cessió i
demanant que se'ls faça arribar i sol·licitant que es lleve la porta de baix
10.- MODIFICACIÓ PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA TINT.- Vista
la sol·licitud presentada per l'empresa municipal CISE SPE, SA com a Agent
Urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució
denominada “Fabrica del Tint” i
CONEGUT que com tal va presentar projecte de reparcel·lació forçosa que afecta
als terrenys compresos en la dita Unitat d'Execució i que fou degudament inscrit en
el Registre de la Propietat de Morella.
RESULTANT que el meritat projecte de reparcel·lació es va adjudicar a Iniciativa
Promoció Tint Morella, SA. La finca de resultat C amb una superfície de 1.948,81
m2 i la resta de característiques descriptives que figuren en la corresponent fitxa
de resultat i a l'Ajuntament de Morella la finca de resultat T (sistema local
d'aparcament públic C9 ), amb una superfície 2108,01 m2 en el subsòl de la finca
de resultat C, a nivell de la cota 13 aproximadament. Dites finques van resultar
inscrites en el Registro de la Propietat de Morella segons les següents dades
d'inscripció:
- Finca de resultat C: Finca registral 5.928, inscrita al tom 653, llibre 108, foli
209, inscripció 1a.
- Finca de resultat T: Finca registral 5.945, inscrita al tom 657, llibre 109, foli
1, inscripció 1a.
RESULTANT que per error, en el projecte de Reparcel.lació, es va fer constar la
finca T com bé de domini públic, quan en realitat haguera hagut de constar com
ben patrimonial.
RESULTANT que al estar emplaçat en les Normes Urbanístiques de l'Ajuntament
de Morella el sistema local d'aparcament públic C9 en subsòl, a nivell de la cota
13, es van formar les dos finques independents abans indicades per a donar
compliment al que disposa l’article 68.2.B) de la LRAU – la reparcel·lació forçosa té
per objecte: adjudicar a l'Administració els terrenys, tant dotacionaes com
edificables, que legalment li corresponguen-, si bé la finca adjudicada a
l'Ajuntament de Morella és materialment inexistent al no estar executada cap obra
en el subsòl.
Davant d'això, i atès que de conformitat l’article 350 del Codi Civil el propietari d'un
terreny és amo de la seua superfície i el que està davall d'ella, i que de conformitat
amb l’article 30.1.D) de la LRAU, els programes d'actuació urbanística tenen com a
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objectiu l'obtenció gratuïta a favor de l'Administració dels sòls dotacionals públics
de l'àmbit de l'actuació, pel present als solos efectes que s’adjudiquí a l'Excm.
Ajuntament de Morella l'immoble destinat a sistema local d'aparcament. La
Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat
d'Execució “Fabrica del Tint” en el sentit de corregir l'error anteriorment mencionat
fent constar la finca T com ben patrimonial i agrupar les citades finques de resultat
C i T a l'empara de l’article 45 i concordants del Reglament Hipotecari.
SEGON.- Establir l'obligació d'Iniciativa Promoció Tint Morella, SL i l'Excm.
Ajuntament de Morella de cessar en la proindivisió de la finca agrupada per mitjà
de l'execució d'un edifici en règim de propietat horitzontal, amb formació de finques
independents i posterior adjudicació a l'Excm. Ajuntament de Morella, lliure de tota
càrrega i gravamen, d'un immoble destinat a soterrani situat en la cota 13
aproximadament, d'una superfície de 2.108,01 m2, i a Iniciativa Promoció Tint
Morella, SL la resta de pisos o locals. A tal fi es deurà formalitza per Iniciativa
Promoció Tint Morella, SL i l'Excm. Ajuntament de Morella l'oportuna escriptura
pública d'extinció de comunitat, declaració d'obra nova, formació de propietat
horitzontal amb formació de finques independents i adjudicació d'immobles.
La finca agrupada respon a la descripció que se passa a indicar, el ple
domini de la qual pertany quant al 95% a Iniciativa Promoció Tint Morella, SL, i el
5% a l'Excm. Ajuntament de Morella com bé de servei públic (sistema local
d'aparcament públic C9).
* Solar situat en la localitat de Morella, antics terrenys de la Fabrica del Tint,
d'una superfície a nivell de rasant de 1.948,81 m2, sent la superfície del subsòl de
3.204,27 m2, ja que a nivell de rasant s'han cedit a l'Ajuntament de Morella les
finques que figuren en l'apartat “Observacions” de la finca registral 5.928. Límits:
Nord, Plaça La Font- finca A- llavadors; Sud, finca B, mirador del Tint; Est,
travessera exterior i Oest, Plaça la Ximenea- calle Julián Prats.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de l'Excm. Ajuntament de
Morella als efectes que en representació del dit municipi, formalitze públicament
declaració d'obra nova en construcció de l'edifici a executar en la finca resultat de
l'agrupació de les resgistrals números 5.928 i 5.945 del registro de la Propietat de
Morella, constituïsca l'oportuna propietat horitzontal, amb formació de les finques
independents i elements comuns del conjunt de l'edifici, cessament en els drets de
copropietat i acorde la seua divisió per mitjà de l'adjudicació de l'Excm. Ajuntament
de Morella, lliure de tota càrrega i gravamen, de l'immoble situat en el subsòl de
l'edifici, a nivell de la cota 13, d'una superfície aproximada de 2.108,01 m2.
11.- MOCIÓ ALCALDIA AL VOLTANT DE LA CARRETERA N-232.- Per part de
l’Alcalde s’exposa al Ple la següent moció:
“ La N-232 (Vinaròs - Santander) és un eix transversal que uneix el Cantàbric amb
el Mediterrani i que travessa Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i la
Comunitat Valenciana.
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Una carretera abandonada històricament i que ha mermat clarament les
expectatives de futur dels Ports i també ha limitat l'accés de milers de visitants a
les platges del nord de la Comunitat i fins i tot, el seu desenvolupament en altres
sectors de la economia.
Quan s’està parlant de les grans infrastructures per al segle XXI, ací estem vivint la
realitat d'una carretera impròpia dels finals del segle XX en els trams que resten
pendents.
Ens trobem en un vial desdoblat pràcticament al seu pas per totes les comunitats
autònomes i que en la darrera part de l'Aragó (Ràfels - La Pobleta) i la pujada al
Port de Querol fins Morella encara no han estat ni arranjades com plantejava el Pla
de Carreteres.
L’estat en que es troben determinats trams del vial 232 no es només defectuós si
no que suposen veritables punts negres per als conductors i un perill potencial per
a tota la gent que utilitza la carretera.
Des de l’Ajuntament de Morella, tal i com han manifestat des de fa molt de temps
molts i molts d’alcaldes i regidors de la nostra Comarca, entenem que aquesta
situació no pot continuar ni un dia més.
Ens ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les nostres necessitats com
a ciutadans d’una zona que necessita les millors condicions d’aquest vial per a
mantenir la seua qualitat de vida.
L’objectiu d’aquesta moció és concitar l’acord i el compromís efectiu dels nostres
representants al parlament amb representació a la nostra província, així com del
govern que eixirà en les properes eleccions en la solució d’esta situació que ens
allunya dels serveis bàsics i que empobreix el nostre desenvolupament. Es
important tenir el seu compromís en trobar una eixida a una situació que comença
a ser dramàtica per a la nostra subsistència econòmica i desenvolupament com a
Comarca.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Dirigir-se de manera personal a tots i cada ú dels diputats que eixiran per
la circumscripció electoral de Castelló en les properes eleccions per a que
assumeixen el compromís de solventar els problemes de la N-232 i realitzen totes
les iniciatives parlamentaries necessàries per a que des del Congrés dels Diputats
es done solució a l’arranjament aplaçat des de fa tant de temps.
SEGON. Dirigir la mateixa petició feta als diputats de la província fent-la extensiva
a tots els Grups Parlamentaris que es formaran a les Corts Generals a la propera
legislatura parlamentaria.
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TERCER. Dirigir-se al ministre del ram corresponent del Govern que ixque de les
properes Corts Espanyoles per a que pose en marxa tots els mitjans i els
mecanismes pressupostaris necessaris per a que el arranjament integral de la
Carretera Nacional 232 siga finalment una realitat.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció abans esmentada.
12.- MOCIÓ CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRO.- Pren la paraula el
Sr. Bordàs qui exposa la moció al Ple que és com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aplicació de l'article 113 de la vigent Llei d'Aigües, aprovada l'any 2001 a
instància del Govern del Partit Popular, amb el vot en contra de la pràctica totalitat
dels Grups de l'oposició a les Corts Generals, la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre està enviant als Ajuntaments unes comunicacions sobre l'aplicació del cànon
de control de vessaments corresponents a l'any 2.003, amb la intenció que es
formulen les al·legacions que
s'estimen convenients, fent constar que,
transcorregut el termini atorgat a l'efecte, o en cas que presentades al·legacions
aquestes no s'estimen, es procedirà automàticament a emetre les liquidacions que
corresponguen del cànon.
A les propostes de liquidacions del cànon, la Confederació està aplicant uns
coeficients d'increment que impliquen augments de fins l'1,14 per a municipis amb
vessaments urbans entre 2.000 i 9.999 habitants equivalents, de fins al 2,5 en el
cas de vessaments urbans o industrials sense tractament adequat, o de fins l'1,25
en el supòsit que s'estime que la qualitat ambiental del medi receptor siga molt
deficient. Cal fer constar que, en tot cas, s'està aplicant un coeficient d'increment
del 400% per als casos de vessaments municipals que no compten a la pertinent
autorització de la Confederació.
En el cas del nostre municipi, s'ha exigit la quantitat de 10.705,31 €, aplicant uns
coeficients de 3,5625. Que suposa un increment del 411% respecte dels 2.103,54
€ que es van pagar pel cànon de l’any 2002.
És necessari fer constar que molts Ajuntaments, per les més diverses causes, en
molts casos que no són culpa seua, no compten amb les corresponents
autoritzacions provisionals de vessament d'aigües residuals atorgades per eixa
Confederació.
També resulta imprescindible fer constar que molts municipis no compten encara
amb estació depuradora de les aigües residuals que genera el seu clavegueram, ja
que la Generalitat Valenciana, per mitjà de l'Entitat Pública de Sanejament, no ha
donat total compliment a les previsions contingudes en els plans de construccions
de depuradores.
Tots eixos factors fan que els Ajuntaments novament es vegen en l'obligació de fer
front, amb efectes retroactius (any 2003), a unes despeses molt importants que
resultaven imprevistes, sense que puguen decidir si consideren oportú repercutir,
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total o parcialment, eixe cost entre els usuaris del servei de clavegueram
municipal, ja que la naturalesa de “taxa” d'eixe ingrés fa impossible que s'incorpore
com a concepte a tenir en compte a l'hora de fixar l'import màxim de costos
repercutibles sobre els seus ciutadans.
Fer recaure novament en els Ajuntaments els costs del cànon estatal,
oportunament incrementat pel fet que no existisca una adequada depuració de les
aigües residuals municipals, qüestió provocada pel propi incompliment per part de
la Generalitat Valenciana de les seues obligacions legals de construcció de
depuradores en tots els municipis valencians, és injust, tant legal com moralment.
A eixe respecte, és necessari posar de manifest que l'article 105 de la Llei d'Aigües
de 1.985, aprovada pel Govern socialista, establia respecte a aquest cànon que:
“4. Cuando el sujeto pasivo del canon de vertido viniera obligado a soportar otras
cargas económicas, ya establecidas o que puedan serlo por las Comunidades
Autónomas o por las Corporaciones Locales, en el ejercicio de sus competencias,
para financiar planes o programas públicos de depuración de aguas residuales, el
Consejo del Agua determinará anualmente las deducciones que deban realizarse
en el importe del canon de vertido.”, i que eixa previsió impedia que es produïra un
supòsit real de “doble imposició” sobre un fet pràcticament idèntic.
Eixa norma legal fou modificada a instància del Govern del Partit Popular l'any
1.999, el contingut de la qual és idèntic a l'actual redacció de la Llei, que establia
que “El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas
que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales para
financiar las obras de saneamiento y depuración”. Malgrat això, fins ara el Govern
del Partit Popular no s'havia atrevit a exigir el pagament d'eixe cànon als
Ajuntaments, i ara el demana amb efectes retroactius de l'any 2003.
Amb aquesta modificació legal promoguda pel Partit Popular, amb un ànim que
sembla purament recaptador i que està forçat amb la intenció de fer front a
despeses en matèria de sanejament del domini públic hidràulic per la via de la
imposició indirecta sobre els Ajuntaments, que són els titulars de les xarxes de
clavegueram al que van la major part dels vessaments d'aigües residuals al
domini públic hidràulic, suposa que desapareix el límit de la possible doble
imposició als municipis, i obrí la porta a un increment de la pressió fiscal indirecta
sobre els ciutadans, incrementant d'eixa manera les càrregues econòmiques que
estan fent-se suportar sobre les “esquenes” dels Ajuntaments espanyols.
Resulta necessari posar de manifest que en la Comunitat Valenciana la Generalitat
recapta dels usuaris de l'aigua potable, per mitjà de les empreses gestores dels
servis de subministrament de l'aigua potable, ja siguen els propis Ajuntaments o
empreses concessionàries d'aquests, un cànon de vessaments.
Aquest ingrés de dret públic fou imposat, a iniciativa del Govern Socialista de la
Generalitat valenciana per la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les
Aigües Residuals.
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La seua posada en marxa suposà en l'any 1.993, una vegada signat l'oportú acord
entre el Ministeri i la Conselleria d'Obres Públiques, que no s'haja exigit durant
eixos anys el cànon als Ajuntaments valencians pertanyents a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, que ja han pagat eixe cost en el cànon autonòmic. És una
injustícia afegida que els Ajuntaments valencians pertanyents a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre com Morella si que estiguen pagant dos vegades el cànon
de vessament, per via estatal i autonòmica.
Desgraciadament, ara ens vegem els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana,
més de 10 anys desprès que un Govern socialista ho haja eliminat, en l'obligació
de fer front a un nou cos imprevist, que ve a incrementar els capítols
pressupostaris de despeses corrents municipals, agreujant els greus desequilibris
pressupostaris estructurals que pateixen els municipis com a conseqüència de les
polítiques del Govern del Partit Popular, que està periòdicament retallant el
ingressos municipals i incrementant les obligacions econòmiques dels Ens Locals.
Davant aquesta situació, cal un posicionament clar dels municipis, de les
Diputacions Provincials i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que
representa als municipis del nostre territori, exigint a la Confederació que s'arribe a
un acord que implique que els Ajuntaments no tinguen que abonar dues vegades
el mateix concepte, en primera instància el cànon de vessaments a la Generalitat i,
per segona vegada, el cànon de control de vessaments al Ministeri de Medi
Ambient.
Per tant, es proposen al Ple els següents ACORDS:
PRIMER.- Instar a la Presidència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la
Presidència de la Generalitat Valenciana perquè urgentment s'inicien contactes als
efectes que es coordinen les seues polítiques de gestió econòmica i que no es
produïsca un supòsit del real “doble imposició” entre la recaptació del cànon
autonòmic i l'estatal, descomptant a l'import d'un d'ells la quantitat abonada per
l'altre concepte.
SEGON.- Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que, de manera
cautelar, i en tant no es pren una resolució definitiva, se suspenguen els
procediments de liquidació del cànon de control de vessaments corresponents a
l'any 2.003 i posteriors.
TERCER.- Instar a la Presidència de la Generalitat Valenciana perquè urgentment
exigisca a l’Entitat de Sanejament el retorn als Ajuntaments valencians pertanyents
a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de les quantitats abonades des de l’any
1993, donat que una vegada signat l'oportú acord entre el Ministeri i la Conselleria
d'Obres Públiques no s'ha exigit durant eixos anys el cànon als Ajuntaments
valencians pertanyents a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
QUART.- Que es remeta comunicació d'aquest acord a la Diputació Provincial i a
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies als efectes que eixos òrgans,
que representen els interessos dels Ajuntaments del territori valencià, prenguen
acords en el mateix sentit.”
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Assabentat el Ple per unanimitat aprova la moció tal i com ve redactada.
13.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE
RESIDUS URBANS.- Per part del Sr. Bordas es posa en coneixement del Ple la
proposta de gestió de la Excma. Diputació del servei de recollida de residus
urbans.
Coneguda per l’Ajuntament de Morella la proposta de gestió per l’Exma. Diputació
Provincial del servei de recollida, transport i tractament dels residus urbans dels
municipis de la província de Castelló.- Any 2004, publicada al BOP nº 136 de 8 de
novembre de 2003. Sol·licita subvenció per sufragar les despeses d’aquest servei.
Donat que a la proposta de gestió publicada s’estableixen dos modalitats de
col·laboració de la Diputació amb les Entitats Locals:
Gestió directa per la Diputació del servei de transport, tractament i eliminació de
residus urbans.
Subvencions a les Entitats Locals que gestionen per sí mateix aquest servei.
i que durant l’any 2004 la recollida a Morella es farà en una primera fase
directament per l’Ajuntament de Morella, i en una segona, una vegada s’adjudique
el concurs per a la recollida, transport i tractament dels residus urbans dels 17
municipis dels Ports i 4 municipis del Maestrat, es farà la gestió de forma directa
per la Diputació.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Morella per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licita subvenció econòmica directa per a la primera part de l’any, i
estar inclòs en el sistema de gestió directa al igual que la resta de municipis en que
es farà el servei de manera conjunta.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer per a subscriure la
documentació necessària.
14.- SUBVENCIONS LEADER PEIRÓ DE SANTA LLÚCIA.- Conegut pel Ple
l’expedient incoat per a realitzar la rèplica del Peiró de Santa Llúcia o Creu de les
Tres Testes Coronades que estava localitzada a la picota del portal de San t
Miquel.
Coneix així mateix la proposta presentada per l’empresa Restauracions i Treballs
en Pedra per a realitzar la citada rèplica al qual execució ascendeix a un total de
4.290,00 euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a Iniciativa Comunitària de Desenrotllament rural LEADER
PLUS una ajuda econòmica per a l’execució de la citada obra.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de la
corresponent sol·licitud.
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Després de tractar aquest punt el Sr. Medina sugereix que ja que se demane la
subvenció per a la restauració del perió, es prodria mirar per els tècnics una altra
ubicació del referit peiró i es podria demanar una subvenció també per al trasllat.
15.- MOCIÓ SAMU I CENTRE D’ESPECIALITATS.- Pren la paraula la Sra. Blasco
qui dona lectura íntegra a la següent moció:
“La nostra hidrografia i climatologia no és la més idònia per al trasllat al centres
sanitaris, en cas d’emergència.
Els vials de la comarca no són el més adequats per a tenir una assistència
sanitària ràpida i eficaç.
Que del total dels habitants de la Comarca dels Ports, més del 30,47 són major de
65 anys.
Des de l’Ajuntament intentem solucionar en la mesura de les nostres possibilitats,
les deficiències de l’Administració de la Generalitat en la qüestió sanitària bàsica.
L’Ajuntament costeja el trasllat de la analítica en un taxi.
L’Ajuntament paga el trasllat de les dones per fer-se les mamografies.
Els veïns d’Ortells han de pujar a Morella per posar-se les injeccions.
No es disposa un aparell radiològic. A la més petita incidència cal traslladar-se a
Vinaròs, com a Centre més pròxim, creant una sèrie de dificultats a les famílies.
L’equipament dels Centres de Salut, els que el tenen, és inferior a l’equipament de
la SAMU.
Des de l’Ajuntament s’han fet diverses mocions sol·licitant el servei de la SAMU les
24 hores del dia a la Conselleria de Sanitat les dites mocions, aprovades per tots
els grups polítics, no ha merescut cap tipus de resposta per part de la Generalitat.
Per totes estes raons
PROPOSO AL PLE
Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que la SAMU faci
guàrdia les 24 hores al dia a Morella.
Sol·licitar de la dita Generalitat que els especialistes de les malalties més comunes
es traslladen periòdicament a Morella, per atendre als malalts.
Ens lamentem del silenci que la Generalitat han tingut sobre les nostres propostes.
Considerem que el silenci és una falta de respecte al poble morellà i a una
Institució com és l’Ajuntament.
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Com vam manifestar en l’anterior moció si no tenim cap resposta ens reservem
totes les accions legals per aconseguir que siguin realitat uns drets bàsics
reconeguts en la Constitució.”
La Sra. Ripollés pren la paraula per a manifestar que el seu grup recolzarà sempre
la sol.licitut de millores sanitaries per part de este ajuntament, i ens agradarie que
periodicament es presentara la moció en este ple. Entenem que no es correcte que
en tot este temps que s’han estat enviant les mocions no se’n hage constestat,
perquè em pareix una falta de respecte a les institucions
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
PUNT EXTRAORDINARI.- Donat que este matí s’ha presentat una sol.licitut del
grup municipal popular sobre l’actitut del regidor Sr. Blanch, és proposa un punt
extraordinari per a tractar el tema.
Enterats, el portaveu del grup popular el Sr. Medina diu que tot està ja aclarit i no
és necessari tractar-lo al Ple, però el Sr. Blanch és ratifica en la sol.licitud d'aquest
punt extraordinari per a tractar l’assumpte. Sent apreciada l’urgència del punt per la
majoria, passa a tractar-se.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que el tema ha quedat clar parlant amb
el Sr. Blanch i amb el periodiste que va publicar la notícia, i si ens hagueren cridat
per telèfon al llegir la notícia no haguerem actuat tal i com ho hem fer.Com no sens
va avisar ens va pareixer una falta de respecte per als companys de corporació,
però parlant amb el Sr. Blanch i amb el periodiste entenem el que va succeir i el
tema està tancat pel qual demanen que si un altre cop passe se’ns avise per
telèfon i ja no n’hi aura cap problema.
El Sr. Blanch agraix les paraules del protaveu del grup popular i només vol sentir i
lamentar que abans de demanar explicacions es demanen responsabilitats
polítiques. Accepta les disculpes, este matí he presentat les meves per no avisarlos i només demane que conste en acta el fax del Diari Levante.
Fax Diario Levante.- “Un error de edición provocó que el pasado lunes 15 de marzo
apareciera publicada en la página 49 de este periódico una informacion relativa a
un pleno que se celebra hoy martes, pese a que el consistorio avisó con antelación
que la citada sesión plenaria se posponía a la jornada de hoy ni el edil de
gobernación, Ernest Blanch, ni ningún otro miembro del equipo de gobierno
comunicó a este periódico el resultado de la sesión, tal y como queda patente en el
mencionado artículo. Lamentando lo sucedido, atentamente, Valle Ortiz”
16.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Medina pregunta que si s'ha pensat en algun tipus de reclassificació del sòl
pels voltants del nucli urbà, contestant-li el Sr. Alcalde que diversos propietaris han
parlat amb l'Ajuntament en este sentit però encara no han presentat res per escrit,
per tant estem a l'espera que aquests escrits es presenten.
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El Sr. Ibáñez pregunta per que se cedix el peiró de Sant Miquel a l'exposició “La
Luz de las Imágenes” i no es va cedir a l'exposició que es va realitzar en
l'Arxiprestral de Morella, contestant el Sr. Alcalde què per a eixa exposició es van
cedir diverses peces però el peiró de Sant Miquel no es va cedir per que el partit
popular hi havia posat una demanda judicial i l'ajuntament va posar com condició
per a cedir-la que eixa demanda es retirara, cosa que no va fer el partit popular.
La Sra. Ripollés exposa que assabentada que s'ha incoat un expedient per a
reconéixer “Les Santantonades de Forcall” com Bé d'Interés Cultural (BIC) i seria
interessant que dins d’aquest expedient entraren totes les santantonades dels
Ports, contestant el Sr Alcalde que eixa declaració de BIC és una iniciativa de
Forcall que cal respectar; que Morella té altres coses per a defendre i que només
en el cas que açò servira per a ajudar a la seua candidatura entenc que s'afegira.
El Sr. Milian pregunta en què estat es troba el Pla d'Aigua per a les masies del
terme municipal i la posada en funcionament del pou del Noto , contestant el Sr.
Alcalde que en el que es referix al pou del Noto pareix que se està avançant molt i
que en esta ocasió tenen possibilitats d'adjudicar-lo a una empresa.
Seguidament pren la paraula el Sr. Bordàs qui passa a explicar-li com es troba el
pla d'aigua per a les masies del terme.
Ja s'ha realitzat un estudi técnic per al primer tram que va des de la zona de la
Fabrica Giner fins a Canteret que ja està en marxa perquè és un projecte factible.
Pel que fa a l'explotació del pou de Sorita en reunió amb el consell agrari es van
establir tres zones:
- la primera està en negociació amb els possibles usuraris,
- la segona del pou Sorita al dipòsit de Torremiró i es connectària a Cap de Riu i
n’hi haurien ramals a Herbeset i la Pobleta. Este projecte l'hem presentat hui a la
conselleria.
- la tercera Via Llivis i Moll
Els dos primers projectes tenen un cost molt elevat i per tant el tercero es deixarie
per mes endevant.
Preguntant el Sr. Medina que quan es tardarie en ejecutar el pla, contestant el Sr.
Bordas que dependeix de les disponibilitats de la Conselleria-.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint 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.
La Secretària

Vist-i-plau
L’Alcalde
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