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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 15 D’OCTUBRE DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

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

1.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

És màxima prioritat intentar contribuir a millorar la situació del treball en la nostra
ciutat i per lo que s’ha constituït un grup de treball per tal d’atacar tres fronts tant
importants com són la formació, la intermediació i l’actuació directa.
Mitjançant la bossa de treball s’han gestionat 11 ofertes de treball en els darrers
2 mesos.
S’han organitzat i s’ha col·laborat en l’organització de més de 30 cursos de
formació en diferents rams que van des del turisme, internet, mecanografia,
disseny...
S’han gestionat distintes subvencions, entre elles destaquen:
Salaris subvencionats (Pamer, Ezoint, Emcorps, Opea, Salari Jove...)
Subvenció per la promoció turística i gestió dels recursos turístics.
Agència AFIC.
ÀREA DE TURISME
-

El Bus turístic Benicàssim, Castelló, Morella, ha estat en funcionant des de l’1
d’agost fins el 12 de setembre, amb previsió d’una actuació en el mes de
novembre, posant de manifest la necessitat que hi ha de tenir un transport ordinari i
no excepcional els diumenges entre Castelló i Morella.
S’ha acabat de marcar la ruta de senderisme Morella Pereroles.
S’està elaborant un fullet de rutes de senderisme que estarà a finals de mes.
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S’ha col·laborat en la fira de Morella organitzant una mostra de productes de
Morella amb un sorteig de 3 lots.
S’han organitzat visites durant el mes d’agost a l’observatori.
S’han obert les Torres de Sant Miquel amb gran acceptació per part dels turistes.
El 15 de juliol es va fer el segon viatge de Gandia a Morella dintre del projecte
Turisme Social entre ciutats.
S’ha assistit a l’estrena de la pel·lícula “Amanecer de un sueño” amb estands
promocionals de Morella a Madrid, a València i a Barcelona.
Este mes de setembre van visitar Morella 6 armadors nord-americans i 2 tour
operadors per a incloure Morella en les excursions dels possibles creuers que
arriben a Castelló.
També ha visitat Morella un periodista de la Radio Nacional Austriaca per a fer
un reportatge de Morella ja que l’any vivent aniran a Peñíscola excursions
d’austríacs que faran l’excursió a Morella.
Es continua avant amb el procediment administratiu del parc solar per tal de
complir amb els requeriments de la Conselleria en torn al traçat de la línia.
Igualment, en la reunió mantinguda el 23 de setembre a Benicarló per part dels
membres de la mancomunitat de la Taula del Sènia , es va presentar la inversió en
camins rurals que entorn al nostre municipi que es portarà a terme per impuls del
Ministeri en l’any 2011 i que es presenta en aquest mateix plenari.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’estan buscant solucions administratives i tècniques per als problemes que
s’han tingut amb l’empresa adjudicatària de l’execució wi-fi de Morella, encara que
en alguns punts de la ciutat ja es pot navegar amb certa estabilitat.
En eixe sentit Morella està mantenint, amb la iniciativa güigi.net provinent de
Catalunya, contactes per tal de reconduir les seues infraestructures i poder oferir
serveis en xarxa a la ciutadania en una ciutat com la nostra on per la seua orografia
és complicat el desplegament de la tecnologia inalàmbrica.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

CISE està executant a bon ritme l’obra de millora del camí exterior del Portal de
Sant Miquel al de Sant Mateu.
Han finalitzat els treballs de millora energètica en la calefacció del Col·legi Mare
de Déu de Vallivana.
Han finalitzat les obres de reurbanització del C/ Sant Julià.
Estan a punt de finalitzar les obres de la nova casa de la cultura a l’edifici
Bancaixa, amb l’ubicació de la biblioteca, la seu de l’Universitat Jaume I, l’EPA i el
Centre Jove.
Han finalitzat les obres de millora del cementeri municipal amb la construcció de
nous nínxols i s’estan duent a terme treballs de neteja en motiu del dia de Tots
Sants de tots els cementeris.
Ha finalitzat l’obra de rehabilitació dels llavadors de la Pobleta, millora de l’entorn
i accessibilitat del C/ Major.
S’està executant el projecte de neteja i enderrocament de diverses cases en
ruïnes d’Ortells.
S’han iniciat les obres de la nova entrada al castell per la Plaça de Bous.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
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-

S’ha procedit a col·locar passos de vianants a la zona exterior dels edificis del
Tint amb la Muralla per tractar de moderar la velocitat dels vehicles al seu pas per
estos punts amplament discorreguts pels nostres ciutadans.
Es va tornar a celebrar la festa de la Guàrdia Civil el passat dia 12 d’octubre a
Morella. Aprofitem per felicitar-los.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El passat 4 d’octubre es va celebrar la reunió de la Comissió de Integració i
Cohesió Social de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a les sales
gòtiques de l’ajuntament de Morella, de la que és membre el regidor Ernesto
Blanch i altres alcaldes i regidors de l’estat, per tal d’informar sobre les darreres
reformes que en matèria d’extrangeria estant passant pels òrgans legislatius de
l’estat amb caràcter consultiu. Els membres de la FEMP van manifestar la seua
satisfacció pel tractament rebut i les amples possibilitats de treball que es van oferir
en les nostres dependències.
El divendres 24 de setembre va tenir lloc també a Morella la reunió entre
representants institucionals, polítics i socials de València, Aragó i Catalunya entorn
a la problemàtica del parany, que encara que no sigue una forma de caça habitual
al nostre terme Morella va ser escollida per aquestes entitats com a centre
geogràfic d’unió per trobar punts d’enteniment en una reunió que va ser valorada
molt positivament per totes i tots els assistents.
ÀREA DE SERVEIS
-

Muntatge de la Fira de Morella.
S’ha netejat el sistema de clavegueram de l’Hostal Nou.
Aigües de Morella ha fet una revisió general amb una càmera subterrània per
detectar diferents problemes en la xarxa de clavegueram.
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.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’han mantingut diverses reunions en la Mancomunitat Taula del Sènia per
enllestir el projecte de Camins Naturals que unirà Morella, Vallibona, i Vallivana
amb un sender de gran recorregut.
El Regidor de Medi Ambient ha fet aplegar a les empreses de recollida del
material reciclable (paper, vidre i cartró), les queixes pel servei deficient de recollida
que ha hi hagut algunes setmanes.
Ha tingut lloc la 754 Fira de Morella, aprofitant per felicitar a tots els
organitzadors així com al regidor de agricultura, ramaderia i medi ambient.
S’està preparant amb la Conselleria de Medi Ambient una reunió del Consell
Agrari per tractar conjuntament amb els ramaders i aquest ajuntament la
problemàtica dels voltors amb els ramats.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
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ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha establert l’horari del Casal Jove per al mes d’octubre.
S’ha posat a disposició el Casal Jove per fer reunions alguns grups de gent jove
amb motiu de les carrosses de l’Anunci 2011.
S’ha rebut un nou projecte dins del Pla d’Ajudes a Joves Universitaris.
S’està col·laborant en treballs també de recerca d’alumnes vinculats amb Morella
de 2º de Batxillerat de Catalunya.
Es va presentar en les sales gòtiques el llibre “Petjades d’una guerra” del jove
Guillem Tena.
ÀREA DE FESTES
-

Han tingut lloc les festes de Sant Miquel d’Herbeset.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 15 de setembre es va realitzar un curs sobre la utilització del telèfon mòbil
per a la gent gran.
El dia 27 de setembre es va iniciar el curs de la Universitat de majors amb 50
inscripcions (7 més que el curs passat).
El dia 28 de setembre va començar la nova temporada de ràdio del programa
Carnet D’or.
Els dies 5, 6 i 7 d’octubre es va fer el viatge d’intercanvi de les parelles que
complien les bodes d’or, 8 parelles van estar a Benicàssim i 9 parelles van pujar a
Morella.
Durant estos dies s’està organitzant un viatge cultural a Gandia, ciutat
agermanada amb Morella i tindrà lloc des del dia 26 al 28 d’octubre.
El dia 21 d’octubre es realitzarà una xerrada a càrrec de les treballadores socials
de Vinaròs i Morella i la directora del Centre de Dia de Morella sobre recursos de la
Gent Gran.

ÀREA DE LA DONA
-

El dia 22 d’octubre es realitzarà una xerrada sobre la Prevenció del Càncer de
mama. Estan invitades totes les dones de 40 a 69 anys que estiguen
empadronades en Morella.
Es continua treballant en la realització de la pàgina web del grup de dones.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 24 de setembre el Fons Valencià de Solidaritat va estar amb el Consell de
Solidaritat per a presentar-nos el seu treball per mitjà d’una exposició que es va
ubicar a les Torres de Sant Miquel.
El dia 1 d’octubre es va reunir el Consell de Solidaritat per veure els projectes del
0,7% de l’any 2010 i crear la comissió de valoració dels projectes, la dita comissió
està formada per: Esther Julián, Celeste Jovaní, María Rallo, Malú Blasco.
ÀREA DE SANITAT
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-

Des de l’Hospital de Vinaròs s’ha agraït a l’Ajuntament de Morella la implicació i
facilitats que s’han posat a disposició de les dones que s’han desplaçat a dit
Hospital per a la revisió de prevenció del càncer de mama.
El dia 21 de setembre, dia de la malaltia de l’Alzheimer, l’Ajuntament de Morella
per mitjà d’un comunicat va donar suport als malalts i als seus familiars.
ÀREA DE CULTURA
-

Inauguració del jardí dels poetes amb homenatge a José Antonio Labordeta.
Reunió amb els organitzadors de les XVIII Jornades Europees de Micologia
Mediterrània.
Xerrada i exposició al voltant de la figura de Joan Fuster gràcies a la
col·laboració de l’Escola Valenciana i l’Ajuntament de Sueca.
Inici de la temporada de cine, amb la pel·lícula que va ser rodada en gran part a
Morella “Amanecer de un sueño”.
Atenció a un grup d’estudiants del CRA de Cretes.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió amb els pares i mares de l’Escola Infantil Municipal.
Inici de la campanya d’ajuda als llibres de text.
Col·laboració amb el centre de Formació Permanent d’Adults per fer la publicitat
dels diferents cursos que es poden realitzar en el curs 2010-11, a més d’organitzar
el canvi d’ubicació.
Planificació i posada en funcionament dels Tallers d’anglès.
Col·laboració en la organització del curs “La didàctica de la llengua com a idioma
estranger” organitzat per la Xarxa Vives, l’Institut Ramon Llull, que es celebrarà
este proper cap de setmana amb la presència del Director de l’Institut Ramon Llull
En Josep Bargalló i la Presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
ÀREA D’ESPORT
-

Planificació de les escoles esportives municipals per al curs 2010-11.
Reunió amb membres del Club Bàsquet Femení Morella, per estructurar la
temporada.
Recepció al morellà Jorge Membrado per l’èxit de la seva última fita, descens a la
sima més profunda del món.
2.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXPEDIENT EXPROPIACIÓ TERRENYS LÍNEA
ELÈCTRICA.- Durant el període d’informació pública de la relació de bens i drets
d’ocupació estrictament indispensable per a l’execució de Línia d’Evacuació d’Energia
Elèctrica es van efectuar les al·legacions següents per part de En Jesús Roig Palos
en benefici de la massa hereditària de Na Concepción Palos Ferreres:
“ALEGACIONES:

PRIMERA.- Dispone el primer punto del Orden del Día aprobado por el Pleno de
Morella (sin fecha):
“Primer.- Considerar que l’aprovació del Pla Especial del Parc Solar en TM de Morella

(Ref. 2007/0576) porta implícita la declaració d’utilitat pública de l’expropiació forçosa
dels bens i drets que s’enumeren en el punt següent, necessaris per a l’execució de
Línia d’Evacuació d’Energia Elèctrica.”
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SEGUNDA.- No consta en esta parte la declaración implícita de utilidad pública,
entendiendo que responde más a intereses particulares que los propios establecidos
en el art. 9, 10 y 11 LEF.
Por tanto, no está debidamente justificada la consideración que el Plan Especial del
Parc Solar TM de Morella (Ref. 2007/0576) lleve implícita la declaración de utilidad
pública de la expropiación forzosa de los bienes y derechos enumeración en la
resolución recurrida.
TERCERA.- La expropiación ha de legitimarse en una causa precisa, tasada y
estimada por la Ley, lo que excluye el libre uso por la Administración. Así lo exige el
art. 33.3 CE cuando permite la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o
interés social y el art. 1 LEF cuando afirma que és objeto de la Ley la expropiación
forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el art. 32 del
Fuero de los Españoles, entiéndase el articulo 33.3 de la Constitución, en la que se
entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada
o de derecho o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las
personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique
venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su
ejercicio.
Este requisito previo atiende al siguiente esquema básico:
1.- Determinación legal: la utilidad pública o interés social de la expropiación se ha de
recoger en norma con rango de Ley caso por caso. El art. 9 LEF establece que para
proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad
pública o interés social del fin a que hay que afectarse el objeto expropiado.
2.- Declaración de utilidad pública o interés social genérico, para una categoría de
bienes, obras o servicios. En estos casos el art. 10 LEF dispone que la utilidad
pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos
los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos
en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su
reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de
Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones
las Leyes que las regulen hubieren dispuesto otra cosa.
Si bien podría estar incurso en las excepciones enumeradas en el art.11 LEF no
consta a esta parte que así sea, ni conste motivación ni referencia alguna que lo
pueda hacer preveer de esta forma.”
CONSIDERANT
L’article 109 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre de la Generalitat, Llei Urbanística
Valenciana estableix el règim de la Declaració d’utilitat pública i al respecte diu que
“l’aprobación de los Planes y Programas implicarà la declaración de utilidad
pública de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes, los derechos y
los intereses patrimoniales legítimos que sean necesarios para su ejecución, a los
fines de expropiación o imposición de servidumbres”.
En particular l’article 177 ROGTU al regular la funció dels Plans Especials (en
referència als articles 38.d) i 75 de la Llei Urbanística Valenciana) estableix que: “1.Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Podrán formularse Planes Especiales como complemento, desarrollo, mejora o incluso
modificación del planeamiento general y parcial, que pueden cumplir alguno o algunos
de los siguientes cometidos: a) La reserva de suelo cuando tengan por objeto crear o
ampliar reservas de suelo para dotaciones, actuaciones de interés público o
patrimonios públicos de suelo. b) La protección, integración y funcionalidad de las
dotaciones e infraestructuras: cuando tengan por objeto definir y proteger las
infraestructuras o vías de comunicación o concretar su funcionamiento. 3.- A efecto
del ejercicio de la potestad expropiatoria, la aprobación de un Plan Especial de
reserva o de urbanización y edificación de ámbitos sujetos a actuaciones
urbanísticas singulares comporta la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los terrenos. 4.- Cuando el uso a implantar fuese una
infraestructura o una dotación pública, la aprobación de un Plan Especial de reserva
de suelo a la categoría de red primaria”.
En conseqüència, l’expropiació que es pretén a l’empara del Pla especial de referència
se legitima en una causa precisa, taxada i estimada per la Llei. Tal i com ho exigeix
l’art. 33.3 CE quan permet l’expropiació forçosa per causa d’utilitat pública o interès
social i l’art. 1 LEF quan afirma que és objecte de la Llei l’expropiació forçosa per
causa d’utilitat pública o interès social a que es refereix el 33.3 de la Constitució.
En conseqüència, i de conformitat amb allò que s’ha previngut en els esmentats
preceptes legals, es proposa al Ple que s’acorde:
Primer.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS presentades per En Jesús Roig Palos,
en benefici de la massa hereditària de Na Concepción Palos Ferreres interposat el 30
de juliol de 2010 contra l’acord d’inici de l’expedient dels terrenys i vol necessaris per
la construcció de la línia d’evacuació d’energia elèctrica exigida en el Pla Especial del
Parc Solar de Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta feta anteriorment tal i com
es presenta.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “INSTALACIÓN
DE GEOTERMIA” DEL CENTRE LÚDIC JAUME I, DINTRE DEL “PLAN ESPECIAL
DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA”.- Vist que en el Ple de 27 d’agost de 2010 es va aprovar l’expedient i
el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació de les obres
consistents en “Instalación de Geotermia”, per procediment obert i diversos criteris
d’adjudicació.
Vist que amb data 7 de setembre de 2010 es va publicar anunci de licitació per un
termini de vint-i-sis dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb
esta, després
d’adjudicació
documentació

data 13 d’octubre de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i
de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
a favor de Nuevas Teconologías SILI-TER S.L. examinada la
que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat amb el que
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres
de “Instalación de Geotermia”, a l’empresa Nuevas Teconologías SILI-TER S.L, per
l’import de 99.895,16 euros (IVA no inclòs) i d’acord amb la valoració realitzada pels
tècnics.
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER .- Notificar i requerir a Nuevas Teconologías SILI-TER S.L, adjudicatari
provisional del contracte, perquè presente, la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
i qualsevol altres documents acreditatius de la seua aptitud per a contractar, així com
constituir la garantia definitiva, sent el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació
provisional de deu dies hàbils.
QUART.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte per mitjà d’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de Contractant.
QUINT.- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s’emeta informe-proposta i
es done compte al Ple per a resoldre respecte d’això.
4.- INFORME “PROJECTO DE TRAZADO ACONDICIONAMIENTO DEL PUERTO
DE QUEROL. TRAMO BARRANCO DE LA BOTA – MASÍA DE LA TORRETA”.- Pren
la paraula el regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig per donar compte de
l’informe sobre el projecte “Trazado acondicionamiento del Puerto de Querol. Tramo
Barranco de la Bota – Masía de la Torreta” que és com segueix:
El dia 18 de setembre de 2010 es va publicar en el BOE nº 227 l’anunci de la
Demarcació de Carreteres sobre l’aprovació provisional i l’expedient d’informació
pública del projecte del nou traçat de la N-232 del Pont de la Bota a la Torreta. El
període d’exposició pública dura fins al 26 d’aquest mes d’octubre, des de
l’Ajuntament de Morella s’ha preparat un servei d’atenció individualitzada per part de
l’Enginyer Municipal per tal que aquelles persones afectades pel nou traçat per tenir
propietats o explotacions en la zona per tal que puga conèixer el projecte i presentar
els seus dubtes o al·legacions que consideren oportunes. A més la documentació es
troba a disposició dels interessats tant en l’Ajuntament com en la pàgina web.
Aquest projecte dóna solució al problema que suposava l’impacte ambiental i que feia
que estiguera aturat el projecte de la millora de la N-232 tant important per a la nostra
ciutat. La solució que proposa és aprofitar el corredor ja existent i suposa el
condicionament d’uns 7,5 km de carretera amb un pressupost aproximat a uns 52
milions d’euros.
Les construccions més importants que es projecten són: un fals túnel abans d’arribar
al Pont de la Bota, 8 viaductes amb un total de 1,4 km., 7 dels quals estan en la zona
de les actuals corbes de Vallivana i fan el traçat totalment recte en una pendent
aproximada del 6%, al Port de Querol es preveu la construcció d’un túnel de 200 m. de
longitud i un important enllaç a través d’una glorieta per tal d’accedir al camí de la
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Vega dels Llivis i a la carretera de Vallivona, i per últim destacar que es preveuen tres
carrils, un per cada sentit més un per vehicles lents en tot el tram del Port de Querol,
aspecte que millorarà molt la conducció i la velocitat.
L’aprovació i l’exposició al públic d’aquest projecte és un pas molt important de cara a
la millora de la N-232 i una constatació del bon treball que s’està fent des del Govern
de l’Estat, ja que per fi després de molts anys aturat es dóna solució al problema de
l’impacte mediambiental i permet continuar així amb la tramitació per aplegar a la
licitació i posterior construcció.
Per altra banda el propi tècnic una vegada revisat el projecte ha informat
favorablement i des d’aquest Ajuntament es recolzaran totes les consideracions i
al·legacions que puguen realitzar els particulars que tinguen propietats o explotacions
en este procés d’exposició al públic.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que des del Grup Popular tot allò que
siga avançar en el tema de la N-232 és un motiu de satisfacció, entenent que el tenir
el projecte detallat és un pas endavant en el camí de l’eliminació del Port de Querol
encara que això suposa una part positiva també té una part negativa que és que des
del punt pressupostari tardarà a ser una realitat.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que encara que este siga un moment en que la
situació econòmica és poc favorable hi ha que tenir en compte que ha estat el Govern
Central actual el que ha desbloquejat el tema per portar el projecte endavant.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que evidentment és un pas més dins del
desenvolupament del projecte però lamentablement no deixa de ser paper i la
satisfacció serà plena quan la carretera estiga feta, la faça qui la faça.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que el més important és que este és un pas endavant
en el desenvolupament del projecte de la carretera, però el que si que hi hauria que
fer encara que aquest punt estava plantejat com un informe seria adoptar un parell
d’acords; en primer lloc aprovar el projecte en el que estem totalment d’acord i en
segon lloc donar suport a les al·legacions que es puguen plantejar, sobre tot a
aquelles referides a les finques afectades per tal de recolzar la vida dels ramaders de
la nostra comarca.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el projecte “Trazado acondicionamiento del Puerto de Querol. Tramo
Barranco de la Bota – Masía de la Torreta”.
Segon.- Donar suport a les al·legacions que es pugen plantejar en referència a les
finques que poden estar afectades recolzant al sector ramader.
Tercer.- Sol·licitar la màxima agilitat en la tramitació del referit projecte.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DIES FESTIUS D’ÀMBIT LOCAL PER A L’ANY 2011.Coneix el Ple els dies de festa de caràcter retributiu i no recuperable fixats per la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per
a l’any 2011.
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Coneix així mateix la proposa que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a
l’any 2011, que és la següent:
•
•

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local per 2011 els dies 7 de gener i 26
de desembre.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI BASSA MASIA TORRE SEGURA.- Coneix el
Ple el conveni de cessió de terrenys segons el qual els propietaris de la Masia
Torresegura cedeixen dins de la finca de la seva propietat (polígon 52, parcel·la 25)
els terrenys necessaris per la construcció d’un punt de subministrament d’aigua per a
ramaderia i d’un camí d’accés per al manteniment i abastiment del punt d’aigua amb
camions cisterna i l’Ajuntament de Morella construirà la bassa amb els elements
necessaris per garantir la seguretat i l’accés de manera que no ocasione danys a la
finca, regulant l’ús, manteniment, conservació i vigilància
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de cessió dels terrenys de la Masia Torresegura
necessaris per la construcció d’un punt de subministrament d’aigua per a ramaderia i
d’un camí d’accés per al manteniment i abastiment del punt d’aigua.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
conveni.
Pren la paraula el Sr. Ortí per tal de manifestar la satisfacció del Grup Municipal
Popular per que aquest punt que ja es va tractar fa anys es pose en marxa i esperant
que siga prompte una realitat.
7.- ACORD SOBRE APROFITAMENT AIGUA MASIA TORRE SEGURA.- S’informa al
Ple de l’expedient incoat amb motiu de la sol·licitud a la Confederación Hidrogràfica
del Ebro per part d’aquest Ajuntament per a la dotació de infraestructura necessària
per a la captació i magatzematge d’aigua per a les explotacions agropecuàries del
terme municipal de Morella, mitjançant la construcció d’una bassa a ubicar en la Masia
Torre Segura.
Coneix així mateix que amb data 30 d’octubre de 2009 es comunica a aquest
Ajuntament la resolució sobre l’autorització de les obres de construcció d’una bassa de
magatzematge d’aigües de vessaments (en el riu Torre Segura) per a ús agrícola per
part de la Confederació.
Amb data 15 de juny de 2010 es rep document de la Confederación Hidrográfica del
Ebro oferint les condicions que regiran la concessió sol·licitada per l’Ajuntament de
Morella, consistent en un aprofitament d’aigües públiques derivades del riu Torre
Segura pel seu marge dret (Rambla Celumbres-901420601), paratge Masia Torre
Segura, en el terme municipal de Morella (Castelló), en el punt de coordenades;
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HUSO 30t, UTMX; 742.919; UTMY: 4.492.201, amb un caudal mig equivalent en el
mes de màxim consum (juliol) de 0,41 l/s destinat al subministrament de 6.000 caps
de ramat boví, 17.000 d’oví i 34.000 de porcí, tot amb el mateix terme municipal abans
mencionat.
Estes condicions van ser aprovades per Junta de Govern Local amb data 9 de juliol de
2010.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 9 de juliol de 2010
sobre l’acceptació de les condicions oferides per la Confederación Hidrográfica del
Ebro per a la concessió d’aigües a agafar del Riu Torre Segura per al subministrament
de ramat en Morella.
SEGON.- Expressar la conformitat amb totes i cada una de les condicions de la
Confederación Hidrográfica del Ebro per a l’atorgament d’una concessió administrativa
d’aigües a agafar del riu Torre Segura, per al subministrament de ramat en Morella.
8.- APORTACIÓ CAMINS MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA ANY 2011.Conegut que el dia 23 d’abril de 2010 es va signar el Conveni Marc de col·laboració
entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat Taula del
Sénia, per a actuacions en matèria de Desenvolupament sostenible amb una durada
de 5 anys (2011/2015), de comú acord amb el MARM, s’ha decidit destinar un total de
2.500.000 € per a continuar durant l’any 2011 les obres de millora de camins rurals
municipals de l’anterior Pla de Camins 2008/2010, que tan bons resultats han donat
per a la gent d’este Territori.
Seguint les pautes d’anys anteriors, s’han redactat els Projectes de millora dels
camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i Teruel, any 2011, amb el
detall següent:
Castelló
Tarragona
Teruel
TOTAL

11 municipis
9 municipis
3 municipis
23 municipis

1.360.037,87 €
1.061.978,12 €
377.993,68 €
2.800.009,67 €

Projectes que han estat aprovats per l’Assemblea de la Mancomunitat de 23/09/2010 i
que segueixen tota la tramitació administrativa preceptiva.
El projecte de millora dels camins dels municipis valencians de la Mancomunitat per a
l’exercici 2011 conté camins de 11 pobles (Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del
Maestre, La Jana, Morella, La Pobla de Benifassà, Rossell, Traiguera, Vallibona i
Vinaròs), el seu pressupost és de 1.360.037,87 € i està signat per l’Enginyer Romuald
Argany Brú.
D’este projecte, els camins que estan dins del nostre terme i que són de titularitat o de
gestió municipal són:
Camí La Parra (553m.), Camí Cinctorres-La Mina (1.650m.), Camí Xiva-Ortells
(294m.) i Camí pujada al matadero (155m.) i el seu cost total és de 142.659,01€.
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En la mateixa Assemblea de la Mancomunitat de 23/09/2010 es va acordar que
l’aportació municipal a l’obra fora del 18% del cost total a cada municipi per tal de
poder fer front a totes les despeses de l’obra dels camins, dintre del Conveni de
Desenvolupament Rural. I un cop s’aprove el Pressupost del 2011, s’encomanarà a
l’Empresa Tragsa, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració,
l’execució de totes les obres dels camins, sota la vigilància i control de la pròpia
Mancomunitat, dels Directors Tècnics de les 3 CC.AA. i del Coordinador del MARM.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per tal de dir que la política de reparacions dels
camins rurals és una política necessària per lo que es recolze aquesta iniciativa que
suposarà un arreglo important de camins del nostre terme.
Per tal doncs d’avançar al màxim l’execució d’estes obres, igual com faran la resta de
municipis, el Ple d’aquest Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Manifestar que este Ajuntament és el titular o s’encarrega de la gestió dels
camins abans esmentats i que està d’acord en les obres a fer en execució del
Projecte.
SEGON.- Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la millora dels mateixos.
TERCER.- Adquirir el compromís d’incloure en el seu Pressupost del 2011, la quantitat
de 25.678,62 euros i que este import en metàl·lic s’aportarà a la Mancomunitat en el
moment en que esta li reclame per a executar l’obra, d’acord amb el que preveu el
Conveni signat amb Tragsa.
QUART.- Després d’acabades les obres, un cop comprovat el seu bon estat, signades
les certificacions per totes les parts i enviada l’Acta de reconeixement i comprovació
final, este Ajuntament es compromet a fer-se càrrec del seu manteniment futur.
QUINT.- Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels presents acords.
SEXT.- Enviar còpia d’este acord a la Mancomunitat de la Taula del Sènia (Oficina de
Vinaròs: Pl. Sant Antoni, s/n, 2n. 12500 Vinaròs).
9.- SOL·LICITUD FEDERACIÓ DE MUNICIPIS “DESTÍ TURÍSTIC”.- Es dóna compte
per part de la regidora de Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Na Sandra García
Meseguer de la xarxa de destins turístics SCTE Destinos o SICTED que es tracta d’
una marca de qualitat de destins en la qual participen la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies i TURESPAÑA així com les entitats públiques pertinents.
El SCTE Destinos és una metodologia que proporciona un sistema integral i
permanent de gestió de la qualitat en un destí turístic amb una nova concepció dels
resultats esperats, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de
recuperació i posada en valor dels recursos i l’espai basat en la consciència integral
de destí i en la identificació d’objectius comuns dels agents implicats.
El que persegueix el SCTE Destinos és un nivell de qualitat homogeni en els serveis
oferits al turista dins d’un mateix destí, de manera que no s’aprecien deficiències de
qualitat substancials entre els diferents productes (agents) que composen l’oferta en el
destí, i amb aixó, condicionaments negatius d ela percepció i satisfacció del turista.
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A dia d’avui treballen en el SICTED 103 destins, distribuïts per tota la geografia
espanyola, sent en el cas de l’Ajuntament de Morella el primer destí turístic de la
Comunitat Valenciana que formaria part d’aquesta xarxa.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que sempre es considera positiu la
presència en qualsevol lloc que supose una major difusió intentant potenciar Morella
com a destí turístic no sols d’un dia.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la sol·licitud a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies per a l’inclusió de l’Ajuntament de Morella dintre de la SCITED.
10.- INFORME SOBRE “POBREZA 0”.- Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del següent informe:
“Des del 13 al 17 d’octubre es ve desenvolupament una campanya internacional amb

l’eslògan “Pobreza 0” contra la pobresa, i es vol recorda que els vuit objectius de
Desenrotllament del Mil·lenni són els següents:
1.- Eradicar la pobresa extrema i la fam
2.- Aconseguir l’ensenyança primària universal.
3.- Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona.
4.- Reduir la mortalitat infantil.
5.- Millorar la salut materna.
6.- Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altre malalties.
7.- Garantir el sosteniment del medi ambient.
8.- Fomentar una associació mundial per al desenrotllament.
L’Ajuntament de Morella vol mostrar el seu recolzament a l’exigència del compliment
dels vuit objectius mencionats, recordant que des d’ací es vénen realitzant accions per
tal de lluitar contra la pobresa com són: l’aportació del 0,77% del PIB de l’Ajuntament
en ajudes a cooperació internacional (15.500 euros), la distribució d’aliments entre les
famílies necessitades (procedents del banc d’aliments), el transport d’aliments, roba i
joguets per a un barri marginal de Salamanca, les campanyes d’ajuda al poble sahrauí
i altres en cas de necessitat o catàstrofes naturals i la col·laboració amb el Fons
Valencià de Solidaritat.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per manifestar el recolzament del projecte “Pobreza
0” així com qualsevol altre projecte que hi hage per tal d’ajudar als necessitats tant en
la nostra ciutat com arreu d’Espanya.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL.- Es dóna compte per part de la regidora d’Educació Na Palmira
Mestre Tena de la moció de cicles formatius de Formació Professional que és com
segueix:
“ PRIMER.- El Col·legi públic de primària Mare de Deu de Vallivana i l’Institut

d’Educació Secundària “Els Ports” desenvolupen una tasca educativa fonamental per
als xiquets i joves de Morella i dels municipis de la resta de la Comarca dels Ports. A
l’I.E.S. “Els Ports” es poden cursar els estudis reglats d’ESO i Batxillerat, no obstant
no existeix la possibilitat de continuar els estudis en cap cicle formatiu de Formació
Professional. Per tant els joves que es decanten per aquest camí formatiu han de
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desplaçar-se a localitats com Castelló, Vinaròs o Sant Mateu per tal de continuar amb
la seua formació acadèmica.
SEGON.- Els pilars fonamentals de l’estructura socioeconòmica de Morella són els
sectors del turisme i de l’agricultura i ramaderia. Ambdós sectors són els més
importants de Morella i que més llocs de treball ocupen durant tot l’any.
Pel que fa al sector del turisme, el projecte del Parador de Turisme suposarà la
creació de quasi 100 llocs de treball directes i altres tants indirectes per a crear un
turisme de qualitat i diferenciador de la marca Morella respecte a la seua projecció de
cara a l’exterior. Nous visitants acudiran a la ciutat i les seues demandes exigiran que
la nostra ciutat estigue preparada per afrontar amb condicions aquest apassionant
repte de futur.
TERCER.- L’alta qualitat que se’ns exigeix oferir per al visitant de Morella porta
aparellada la necessitat de que les persones que treballen a eixos nous llocs de treball
estiguen perfectament preparades per a poder ocupar tot un ample ventall
d’ocupacions tan diverses com les agències de viatges, la informació i comercialització
turística, la restauració, la gestió d’allotjaments, el coneixement d’idiomes o l’animació
turística. Són tot elements que deuen ser posats en valor, que requereixen d’una
formació molt específica i d’ensenyants amb qualificació per a que els treballadors
puguen oferir el millor de sí mateixos amb les majors garanties.
QUART.- Pel que fa al sector primari de l’agricultura i la ramaderia, cal pensar que és
el clàssic sector que més llocs de treball ha creat i mantingut al llarg dels anys en
aquest territori. Aquesta zona és caracteritza per disposar d’una gran extensió de
camps de cultiu i boscos que conformen un dels termes municipals més grans de la
província de Castelló. El que ha facilitat el desenvolupament del sector primari, que
encara que en les darreres dècades està immers en una situació delicada, demana
per tal de incentivar la producció i el manteniment dels llocs de treball una mà d’obra
qualificada per tal d’innovar aprofitant les noves tecnologies i poder treballar per donar
a conèixer i comercialitzar el valor afegit que ja tenen els productes d’excel·lent
qualitat derivats de la nostra agricultura i ramaderia.
QUINT.- L’Ajuntament de Morella ha emprés una aposta decidida per la formació, tant
formació continua per a la gent empleada, com per als que han perdut el seu lloc de
treball i han de continuar estant actius en el canviant mercat de treball actual. Els
cursos de formació són una mesura per lluitar contra la desocupació i adquirir els nous
coneixements que demanda el teixit empresarial, així com, són una eina fonamental
per a una aproximació cap a l’autoocupació.
SEXT.- En eixe context, i seguint la línia ja manifestada per aquest plenari en temps
anteriors quant demanava a la Generalitat la inclusió de cicles formatius que
s’adaptaren a les necessitats productives de la ciutat, correspon sol·licitar a la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana la creació i ubicació a la ciutat de
Morella de cicles formatius de Turisme, Hosteleria, Cuina i Gastronomia i d’Agricultura
i Ramaderia per ampliar la oferta educativa de la comarca, oferir noves expectatives
de futur a les morellanes i morellans i obrir possibilitats de treball que fins ara
exigeixen el desplaçament dels nostres estudiants a molts de kilòmetres de les seues
cases.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat la creació dels cicles
formatius de Formació Professional de Turisme, concretament Hostaleria, Cuina i
Gastronomia i d’Agricultura i Ramaderia per a que siguen impartits a la ciutat de
Morella.
SEGON.- Oferir a la Generalitat Valenciana tota la col·laboració que sigue necessària
per part d’aquest consistori per a que la implantació dels cicles formatius de Turisme i
Agricultura i Ramaderia puguen ser una realitat a la nostra ciutat, sol·licitant de
manera immediata una reunió amb els responsables educatius autonòmics i
provincials per tal de tractar tots els elements que justifiquen la realització d’aquests
cursos a la nostra ciutat.
TERCER.- Remetre el present acord plenari a tots els Grups Polítics amb
representació a les Corts Valencianes per tal de que donen el seu recolzament a la
present iniciativa.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que es recolza aquesta moció i més
tenint en compte, tal i com es diu, de cara a la posada en marxa del futur Parador per
que siga la gent de Morella la que estiga més preparada per ocupar els llocs de treball
que se crearan. També el món de l’agricultura i ramaderia és un tema que es tindria
que cuidar i tenir en compte. També seria interessant sol·licitar alguna formació
relacionada en la rehabilitació i conservació del patrimoni.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en aquesta moció se parla de dos sectors claus
com són el turisme i la ramaderia. És necessari que a Morella hage qualificació
professional en diversos àmbits per lo que a banda de poder realitzar estudis de
Batxillerat seria molt important disposar de Formació Professional.
És important que les zones d’interior disposen de gent formada i seria interessant que
un dels dos cicles estiguera en funcionament l’any pròxim i més tenint en compte que
IES de creació més recent com és el de la Vall d’Alba ja compta amb un cicle formatiu,
per lo que es demanaria a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria d’Educació que
actue en equanimitat.
Es té de potenciar la Formació Professional i tots tenim de treballar per a que l’any
2011 puga ser possible al menys un dels dos cicles formatius demanats.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de cicles formatius de
Formació Professional tal i com es presenta.
12.- DESPATX EXTRAORDINARI.- Es dóna compte al ple dels següents punts:
- Expedient de Modificació de Crèdit nº 06/10 de generació de crèdits per ingressos al
vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte

Descripció

Euros

45057

Subv. SERVEF AEDL 4ª prórroga

21.974,00
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Total ingressos

21.974,00

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
43/13019
43/16017
Total Gastos

Descripció

Euros

Retribución AEDL 4ª prórroga
S.S. AEDL 4ª prórroga

16.635,00
5.339,00
21.974,00

- Expedient de Modificació de Crèdit nº 07/10 de generació de crèdits per ingressos al
vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte
75087
Total ingressos

Descripció

Euros

Subv. C.B. Social Plan Accesibilidad

25.375,00
25.375,00

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
45/61905
Total Gastos

Descripció

Euros

Plan Pequeñas Infraestructuras

25.375,00
25.375,00

13.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per formular les següents preguntes:
-

Si s’han pres algun tipus de mesures per evitar els problemes amb la
recollida de bolets.
Si s’ha realitzat el protocol de nevades tal i com es va quedar l’any passat.
Saber com està el tema del manteniment dels carrers, ja que hi ha moltes
zones en mal estat, com els adoquins de la Plaça Colon, la reparació que es va
fer en el carrer Mare de Déu de Vallivana, les tapes de les clavegueres del
carrer Julià Prats i els adoquins de la Porta Sant Mateu.

Pren la paraula la Sra. Sangüesa per formular les següents preguntes:
-

Quan estarà llesta la nova aula de la guarderia.
Si està previst ubicar el Club dels xiquets de forma provisional en algun lloc
fins que estiga la seva ubicació definitiva.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir:
-

En primer lloc agrair la col·laboració de l’Ajuntament, especialment del
regidor En Rhamses Ripollés i del personal que va treballar per que es puguera
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celebrar el passat 1 i 2 d’octubre la convenció de les noves generacions del
Partit Popular en Morella.
En segon lloc proposar que es presente una moció conjunta reivindicant una
major aportació econòmica en els pressuposts de l’Estat de l’any 2011 per la N232 i per al Parador de Turisme.

A lo que respon el Sr. Puig dient:
-

Per lo que respecte al tema dels bolets, les mesures són de prevenció i de la
informació a la Guàrdia Civil, Seprona i a la Policia Local en el cas de que hi
hage algun problema. La possibilitat de la creació d’un coto s’ha estat estudiant
però vistos els resultats que ha donat en altres llocs no es considera una mesura
necessària ni positiva en este moment. Ara per ara el que es pot fer és fer una
crida a la sensatesa de les persones confiant en que no hi hagen problemes.

-

En el cas del protocol d’actuació en les nevades està pendent de que la
Generalitat de qui depèn este tema cite a tots els ajuntaments. La Mancomunitat
dels Ports ha manifestat en reiterades ocasions que els pobles de la Comarca
volen participar directament en el disseny del Pla de protecció de nevades degut
als problemes que han hi hagut en alguns pobles on s’ha actuat de forma
deficient en les últimes nevades. També dir que en l’última reunió que va
mantenir el President de la Mancomunitat dels Ports en la Diputació Provincial
de Castelló, el President en funcions de la Diputació va manifestar que no se
recolzaran les peticions formulades pels pobles dels Ports en relació a les
despeses ocasionades després de les nevades.
Es tracta d’un punt en el qual es tindria que incidir donant suport al President de
la Mancomunitat dels Ports i tornant a reivindicar davant la Diputació de Castelló
el recolzament i ajuda als pobles per les nevades, a l’igual que s’han donat quan
han hi hagut catàstrofes naturals com les tronades que van afectar a les platges
i a la costa.

-

Respecte al tema del manteniment dels carrers, s’està fent una tasca molt
important, val a dir que en l’última dècada s’han arreglat la immensa majoria dels
carrers sense que al ciutadà li hage costat res directament. S’ha fet una aposta
ben clara per la renovació urbana que té a veure en l’aspecte exterior però sobre
tot en el que té a veure amb el clavegueram, conducció d’aigües on s’ha
disminuint el percentatge en les fugues, conduccions de telefonia i llum,
suposant una inversió molt important.
Encara així hi ha carrers amb problemes que s’intenten resoldre en la mesura de
les possibilitats, en el carrer la Mare de Déu de Vallivana es va fer una actuació
provisional que quan hagen recursos suficients s’abordarà de manera definitiva,
la zona de la Plaça Colon està inclosa dintre d’una actuació de Plans Provincials
d’aquest any, el carrer Blasco de Alagón també s’acabarà d’arreglar en breu, el
carrer Julián Prats s’arreglarà el tema de les tapes i el tema dels adoquins del
Portal San Mateu s’intentarà solucionar, encara que hi ha que dir que en aquest
cas el fet de que la Generalitat ens degue quasi 400.000 euros d’aquesta obra,
acabada i pagada des de l’any 2006, ens està suposant un greu problema de
pagament als proveïdors. També es segueix buscant solucions en altres temes
com és el cas dels llavadors amb una sol·licitud d’ajuda que s’estant pendent de
saber si hi ha o no finançament per portar endavant l’obra.
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Ens trobem en un moment d’austeritat i s’intentarà actuar en les zones més
importants i el que no es pot és per un costat demanar que es facen actuacions i
per altra que no es pugen els impostos ni comptar amb el recolzament de les
administracions.
També hi ha que dir que en aquest moment el que hi ha que fer és prioritzar i les
nostres prioritats són l’educació i formació, el benestar social amb l’assistència a
la població i l’ocupació.
-

Respecte al tema de la nova aula de l’escola infantil estarà en funcionament
a partir del pont de Tots Sants quan serà inaugurada la remodelació del nou
edifici on a més d’estar la biblioteca, la zona d’EPA, i el centre de l’UJI també es
posarà en funcionament el club.

-

Respecte al tema plantejat pel Sr. Sangüesa dels pressuposts de l’Estat, dir
que és bo que les obres fonamentals per Morella, com és el cas del Parador,
estiguen incloses en aquestos encara que siga en una dotació inferior a lo que
seria raonable, ja que així estan presents i no ajornades per altres moments.
El tema del Parador està anant endavant, esperant que abans de finals d’any
puguen començar les obres del túnel i el tema de la carretera també va
endavant.
En estos moments hi ha que ser realistes i ara el deute públic tant de l’Estat, de
les Comunitats Autònomes com dels Ajuntaments és molt gran i no hi ha
inversors per que el compren, per lo que hi ha que ser responsables i conscients
del moment en el que estem vivint.
S’està d’acord en consensuar el plantejament general agafant les prioritats
bàsiques que hi ha.

-

I per finalitzar agrair l’agraïment del Sr. Sangüesa en nom de l’equip de
govern i dels treballadors de l’Ajuntament dient que sempre és important que
hage grups polítics, sindicats, empreses confiaren en Morella per realitzar els
seus actes, per que Morella vol ser un escenari d’encontre per a tots.

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