2010-11-11 PLE ORDINARI

1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 11 DE NOVEMBRE 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 María Luz Blasco Querol
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Palmira Mestre Tena

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia onze de novembre 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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2708-10, 10-09-10 i 15-10-10.
2.- 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
-

S’ha continuat desenvolupant el “Pla d’Ocupació Local” amb l’atenció als
demandants d’ocupació, actualització de les dades de la borsa de treball, atenció a
empresaris interessats en possibles ajudes, informació i difusió de subvencions i
cursos. En aquest període s’han tramitat ofertes de treball diverses a més de la
difusió d’ofertes de treball i formació de l’Escola Taller de la Mancomunitat dels
Ports i el Taller d’Ocupació de la Fundació Blasco de Alagón.
S’han realitzat cursos com: Iniciació a Internet, Llei Orgànica de Protecció de
Dades, Anglès per a Professionals del Turisme i sobre Cooperativisme, cursos en
coordinació amb UGT i CCOO, Internet, electricitat, Excel, escaparatisme,
mecanografia,... que se seguiran desenvolupant en els propers mesos.
Assistència a distintes jornades per part de l’ADL com la Jornada Portmader per
a informar sobre el projecte ENERAL, la Jornada de la Diputació de Castelló per a
informar dels programes i serveis del Centre CEDES, curs de protecció de dades
per tal de millorar la gestió dels recursos.
Sol·licitud de subvencions com la Integració i acollida de persones immigrants i
amb el Ministeri d’Innovació amb el Programa Impulso (concurs per optar a ciutat
innovadora).
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2010-11-11 PLE ORDINARI

-

2

L’Alcalde va assistir a una reunió en el Director General del SERVEF per tal de
signar un conveni per l’ubicació d’un caixer en Morella per poder realitzar tràmits
relacionats amb les ofertes del treball.
En aquesta reunió també es va parlar de la necessitat d’ubicar una oficina del
SERVEF en Morella i mentrestant l’Ajuntament puga treballar com a centre
col·laborador per tal de que siga una millora substancial a l’atenció del ciutadà.

ÀREA DE TURISME
-

-

-

S’ha enviat sol·licitud per a entrar en el projecte SICTED 2012 (sistema de gestió
de qualitat per a destins turístic) de TOURESPAÑA, aprovat en el passat ple.
S’ha elaborat el fullet de senderisme, ajudant a diversificar l’oferta turística i a
posar en valor els recursos naturals dels que disposem.
S’ha assistit a un workshop en Castelló amb agències de viatges, touroperadors
nacionals, etc, per a vendre Morella com a ciutat de congressos d’interior.
S’ha organitzat el viatge de Morella a Gandia, dins del programa Turisme Social.
S’ha participat, com ja fa uns anys, a la fira de Cocentaina amb un stand turístic.
S’ha realitzat un altre viatge del Bus de la Història, el 31 d’octubre.
El personal de l’oficina de turisme ha assistit a distints cursos de formació com
van ser el d’interpretació de dades turístiques i parcs naturals obligatori per ser punt
d’informació de parcs naturals.
S’ha penjat la nova web d’Iniciatives Turístiques Morella.
S’ha concedit el premi Patronat de Turisme a l’equip de la pel·lícula “Amanecer
de un sueño” per lo que ha significat per la promoció turística de la nostra població,
treballant també amb aquest equip per veure si es pot presentar esta pel·lícula i
una col·laboració turística de Morella en Berlin.
S’ha atès a un periodista austríac que recopile informació per a un programa
nacional de radio en Àustria, amb motiu del conveni signat per l’Ajuntament de
Peñíscola amb el govern d’allí per portar 25 mil turistes de tercera edat a fer
vacances a Peñíscola i que inclou una excursió a Morella.
S’ha col·laborat en l’organització del Congrés de Micologia Europea, amb un èxit
de participació molt important, agraint la confiança dipositada per aquesta
celebració i fent que Morella es torne a situar com a Ciutat de Congressos.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’ha iniciat la col·laboració amb la Universitat Jaume I per tal de completar el
sistema de xarxa a la nostra ciutat i connectar amb els pobles de la província amb
sistemes alternatius a internet mitjançant el programa güifi.net.
La pàgina www.casesdemorella.com ha canviat d’imatge, per fer-se més
accessible, amb un disseny més innovador i novetats per als usuaris. Hi ha que dir
que és una de les webs més visitades a la xarxa en la seua matèria i que s’estan
fent nombroses reserves i pagaments online que ha millorat molt l’eficiència global
de l’empresa.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Un representant del Consell Agrari i el Síndic van participar en el viatge a
Monfragüe per conèixer una reserva de la biosfera.
El regidor de Medi Ambient va acompanyar a un grup d’arquitectes de la
Universitat Politècnica de València i la Universitat Politècnica de Barcelona a visitar
diversos masos del nostre terme.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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-

Es va participar en unes jornades a Segorbe sobre Paratges Naturals Municipals.
S’ha participat en les diverses reunions de la Mancomunitat Taula del Sènia, on
es va tractar la nova fase d’acondicionament dins el nostre terme municipal dels
camins rurals, així com el nou conveni de promoció econòmica signat amb el
Ministeri del Medi Rural per a Administracions, particulars i empreses del territori.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

CISE està a punt de finalitzar l’obra de millora del camí exterior del Portal de Sant
Miquel al de Sant Mateu.
S’han iniciat les obres de reurbanització del C/ Blasco de Alagón.
Han finalitzat les obres de remodelació de la nova Casa de la Cultura.
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.
Reparacions en diverses cobertes i teulades d’edificis municipals.
Es van a reparar els llavadors del Tint, començant les obres en breu.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

S’han iniciat distintes actuacions per part de la Policia Local per tal de reubicar
les parades del carrer Blasco de Alagón per causa de les obres al mateix.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus i castell.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 19 d’octubre es van iniciar els cursos d’informàtica de la UJI per a la gent
gran. S’han fet dos grups degut a la gran participació i distints nivells.
El dia 21 d’octubre va tindre lloc una xerrada sobre “Els recursos de la gent
gran”. Va intervenir la treballadora social de Vinaròs, la directora del Centre de Dia
de Morella i la treballadora social de la llei de la dependència de Morella. Va ser
una xerrada molt interessant i amb prou participació.
El dia 26 d’octubre es va realitzar el primer viatge sociocultural a Gandia, es van
desplaçar fins a aquest municipi un total de 44 persones, va ser un agermanament
entre les ciutats de Morella i Gandia. Anteriorment, en el mes de juny, van ser les
persones de Gandia les que van visitar Morella.
El dia 27 d’octubre va haver-hi una reunió amb els jubilats de Morella per
preparar l’assemblea general que tindrà lloc el dia 14 de novembre.
ÀREA DE SANITAT
-

El dia 22 d’octubre va tindre lloc una xerrada sobre “La prevenció del càncer de
mama”.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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ÀREA DE LA DONA
-

El dia 28 d’octubre la regidora de Benestar Social de Morella va intervenir,
invitada per la Fundació Isonomia, en una taula redona en la Universitat Jaume I de
Castelló per a presentar el llibre “Genealogia de Dones”, memòria històrica de tres
municipis de la Comarca dels Ports.
El dia 29 d’octubre es realitze l’assemblea del Grup de Dones de Morella per a
veure l’estat de comptes i preparar activitats, la primera d’elles serà el 25 de
novembre, dia contra la violència de gènere.
La Fundació Isonomia ens prestarà una exposició sobre “Las mujeres Jirafa”,
l’inauguració serà el 19 de novembre i estarà ubicada a les torres de Sant Miquel.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Col·laboració amb els centres educatius de primària de Morella i Comarca, per
poder desenvolupar l’activitat de teatre amb anglès.
Atenció als grups d’estudiants d’arquitectura del CEU, per poder visitar el Centre
de Primària i l’IES Els Ports.
Inici de les tasques de millora en l’Escola Municipal Infantil, per poder comptar
amb un espai més.
Reunió del Consell Assessor de la Seu dels Ports de la UJI, amb la presència del
Vicerector En Wenceslao Rambla.
Reunió del Consell Municipal Escolar per decidir el tema de la VI Setmana de
l’Educació amb el tema escollit “Les Arts”.
Reunió amb els organitzadors de “Com sona la ESO”, per tal de que Morella siga
la seu d’aquesta trobada al maig de 2011.
Participació dels Consells Escolars dels diferents Centres Educatius.
Donació de diferents publicacions municipals per ampliar la biblioteca de l’IES Els
Ports.

ÀREA DE CULTURA
-

Desenvolupament de les XVIII Jornades Europees de Micologia Mediterrània.
Homenatge al professor Sergio Beser.
Inauguració de la Casa de la Cultura amb l’ubicació del Centre Jove, Biblioteca,
Formació Permanent d’Adults i la seu de la UJI dels Ports.
Concert de Tots Sants a càrrec de l’Associació Cultural Resurrexit amb
col·laboració amb la Diputació Provincial de Castelló.
Continuació de la temporada de cine.
Mostra Reclam 2010, amb l’obra “Una ballarina” que tindrà lloc el proper dissabte
en la Sala de Justícia a les 19 h. dirigida fonamentalment al públic infantil.
ÀREA D’ESPORT
-

Inici de les escoles esportives municipals amb el curs 2010-11.
Col·laboració amb el Club Bàsquet Femení Morella en el desenvolupament de la
temporada.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha establert l’horari del Casal Jove per al mes de novembre.
S’estan organitzant activitats per al Nadal: Jocambient i altres.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Es col·labora amb els alumnes de 2on. de batxillerat per a realitzar els assajos
per a la Desfilada de Moda.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha convocat el concurs del cartell de l’Anunci, que tindrà lloc el 28 d’agost de
2011.

Donar les gràcies a l’Institut Ramon Llull i a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per
la celebració en la nostra ciutat d’una reunió de gran transcendència per lo que
signifique la defensa i la unitat de la nostra llengua amb la presència de la Presidenta
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua Na Ascención Figueres i el Director de
l’Institut Ramon Llull En Josep Bargalló.
Es dóna compte al Ple del següent punt:
- Expedient de Modificació de Crèdit nº 08/10 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
45032
45033
75088

Descripció
Subv. C. Infraestruc. y Transp. Autobús
CS-Morella y Morella-CS
Subv. C. Industria, Comerç e Innov.
Actividades Red AFIC
Subv. C. B. Social para equipamiento
Centro de Dia

Total ingressos

Euros
7.000,00
7.100,00
5.000,00
19.100,00

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
33/24002
16/27002
23/63301
Total Gastos

Descripció
Actividades generadas red AFIC
Habilitar autobús CS-Morella y
Morella-CS
Equipamiento Centro de Dia

Euros
7.100,00
7.000,00
5.000,00
19.100,00

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
SETEMBRE DE 2010.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del
mes de setembre de 2010, que són com segueixen:
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-10...........................................................
Ingressos setembre......................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 30-09-10...................................................

442.100,62 €
764.590,79 €
1.206.691,41 €
675.775,43 €
530.915,98 €
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de setembre de 2010 tal i com vénen
redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 05/10.- Donat compte
de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 05/10 al vigent Pressupost General Ordinari,
en el que es proposa la concessió de crèdit extraordinari al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 21 d’octubre de 2010 que s’incoa
com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els crèdits extraordinaris, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detall:
1er. Generar els crèdits extraordinaris en el pressupost de gastos del vigent exercici
que s’especifiquen a continuació:
Pressupostos de gastos
Crèdits extraordinaris
Partida
Denominació
92/48013
Indemnización sentencia 376/2010
(Principal e Intereses)
Total crèdits extraordinaris
Total gastos

Import
55.000,00
55.000,00
55.000,00

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria i a majors
ingressos, en els següents termes:
Pressupostos d’ingressos
Superàvit
Partida
Nº
Denominació
870.00
1
Aplicación para la financiación de
crèdito extraordinario
870.01
2
Aplicación para financiación de

Import
30.744,56

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Suplemento de crédito

0,00
30.744,56

Total Superàvit
Partida
Denominació
Mayores/Nuevos Ingresos
11600
Incremento valor de terrenos
34901
Otros servicios
42090
Otras transferencias corrientes de la
Adm. Gral. Estado
Total Mayores Ingresos
Total Ingresos

Import
11.050,00
10.700,00
2.505,44
24.255,44
55.000,00

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
Pren la paraula el Sr. Puig per manifestar la indignació que suposa la falta de
cooperació i de col·laboració de la Diputació de Castelló en aquest aspecte. És
increïble que un camí que en el moment de l’accident estava cedit a la Diputació,
institució que tindria que servir com ajuda dels Ajuntaments en moments com aquests,
no és capaç d’ajudar mínimament a aquesta corporació.
En aquesta decisió de la Diputació de no ajudar en un moment com aquest, la
Diputació deixa molt clara la seva postura amb una actitud indignat i miserable.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES.- Vist l’expedient tramitat
per a la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2011, així com el
Dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra. SecretàriaInterventora.
Aquest any en general s’augmente el 2,1% corresponent a la variació de l’I.P.C.
d’octubre a octubre, però amb les següents excepcions:
-

Cementiris: ajustar preus als costos reals de l’augment en el preu de la
construcció de nínxols i adequant les taxes d’inhumacions a les hores reals dels
treballadors quedant de següent manera:
-

Nínxols a perpetuïtat
Terra per a fosa
Taxa sepultura nínxol
Anulació taxa terra per panteon

900,00 euros
1.837,50 euros
126,00 euros

-

Taxa per utilització dels serveis culturals s’ha inclòs l’utilització de les sales
Gòtiques i la Sala de Plens per a la realització d’activitats lucratives fixant un preu
de 30,00 euros per cada 4 hores.

-

Taxa basures segons el preu de la Diputació que aquest any ha fixat en 97,36
euros menys els 17,17 euros que ens tenen que tornar per la diferència de l’any
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passat, ens quede un cost de 80,19 euros que és el que es tindrà que posar de
taxa per vivenda per aquest any.
Com a noves ordenances que deroguen les anteriors estant les següents:
-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil.

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local a favor de les empreses
explotadores de serveis de subministrament del sector elèctric, aigua,
telecomunicacions e hidrocarburs.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que l’any passat es va fer la proposta des del
Grup Municipal Popular de baixar les taxes tal i com havia baixat l’IPC i com que
aquesta proposta no va ser tinguda en compte i per a ser justos, aquest any les
actualitzacions de les taxes tindria que ser sols l’1,1% i no el 2,1% compensant així la
baixada que no es va fer l’any passat.
A lo que li respon la Sra. Garcia dient que hi ha molt serveis, entre ells el del
cementeri que encara amb la pujada no cobreixen els costos però encara així sols es
propose pujar el 2,1%.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que la diferència que es planteja entre les dos
propostes és l’1%, quantitat que no suposa un import molt important i els impostos no
s’apugen sinó que s’aplica l’IPC. Per altra banda l’Ajuntament de Morella dóna més
serveis públics i gratuïts o subvencionats que cap ajuntament del nostre entorn encara
sense comptar amb el recolzament d’altres institucions, per lo que estem parlant d’una
qüestió menor respecte a la realitat del nostre estat del benestar, ja que si aquestos
serveis i programes socials els tingueren que pagar els ciutadans, indudablement els
impostos tindrien que ser alts.
Assabentada la Corporació per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del
Grup Popular acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents
Ordenances tal i com vénen expressades en l’expedient:
-

Taxa per serveis de clavegueram ...
Taxa obertura d’establiments ...
Taxa per cementeris locals ....
Taxa pel servei de mercat.
Taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’Autotaxis
i altres vehicles d’alquiler.
Taxa per entrada de vehicles a través de voreres ...
Taxa recollida vehicles de la via pública i per immobilitat del vehicle.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires,
tribunes ....
Taxa per recollida de residus sòlids urbans...
Taxa per utilització de serveis culturals.
Preu Públic aparcament cobert Alameda.
Preu Públic aparcament aire lliure Alameda.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Preu Públic per ocupació de terrenys d’ús públic.
Preu Públic de subministrament d’aigua.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

SEGON.- Derogar les següents ordenances:
-

Ordenança per a regular la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil.

-

“Ordenanza reguladora de la tasa por tendidos, tuberías y galerías para las
conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, así como
conductores de fibra óptica y televisión por cable, incluidos los postes para líneas,
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros
análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio
público local o vuelen sobre ellos”.

TERCER.- Aprovar les següents ordenances fiscals:
-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil.

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local a favor de les empreses
explotadores de serveis de subministrament del sector elèctric, aigua,
telecomunicacions e hidrocarburs.

QUART.- L’aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en el
termes que consta en els textos annexos, de conformitat amb l’establert en els Art.
15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 18 de desembre.
QUINT.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
SEXT.- En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 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 l’expedient tramitat per a la contractació de l’obra “Instalación de
Geotermia”.
Atès que, en data 15 d’octubre de 2010, es va acordar l’adjudicació provisional
d’aquest contracte a l’oferta més avantatjosa presentada pel licitador SILI-TER S.L., el
qual ha presentat tots els documents necessaris per a l’adjudicació definitiva i ha
constituït la garantia definitiva.
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Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA:
1.- Adjudicar definitivament el contracte a SILI-TER S.L. per la quantitat ofertada de
NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
IVA no inclòs (99.895,16 euros) i d’acord amb les propostes i alternatives plantejades
pel mateix en la seva proposició.
2.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’Ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
3.- Notificar a tots els licitadors la present resolució, als que se’ls facilitarà informació,
en un plaç màxim de quinze dies a partir de la recepció de la petició en eixe sentit,
dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
4.- Que es procedeixca a la devolució de les garanties provisionals que, en el seu cas,
s’hagueren constituït pels licitadors no seleccionats, amb excepció de la de
l’adjudicatari provisional que no serà cancel·lada fins que este hage constituït la
garantia definitiva.
5.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ I RECOLZAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS FORESTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA SOL·LICITUD DE
RETIRADA DEL PROJECTE DE DECRET QUE ESTABLEIX EL RÈGIM ESPECIAL
D’AUTORITZACIÓ DE PLANS, PROGRAMES I PROJECTES EN LA RED NATURA
2000.- Conegut l’escrit remés per l’Associació de Municipis Forestals de la Comunitat
Valenciana al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda sol·licitant la
retirada del projecte de Decret pel que es regula el règim especial d’evaluació de
plans, programes i projectes que puguen afectar a la Red Natura 2000.
Conegut que el referit Decret comportaria més traves de les ja existents per a la
realització d’activitats productives en els poblacions d’interior valencianes tenint
d’afegir-se una nova avaluació ambiental prèvia efectuada per aquest òrgan gestor
que vindria a sumar-se a les que es tenen de fer com són: avaluació ambiental
estratègica, declaració d’impacte ambiental, autorització ambiental integrada, estudis
d’implantació paisatgística, declaració d’interès comunitari i altres autoritzacions
prèvies que per la legislació forestal o d’espais naturals protegits facen falta. Tot açò
suposaria un augment dels tràmits burocràtic, un augment dels cost econòmic, un
augment del gasto públic, un augment de la dispersió administrativa i un excessiu
intervencionisme de l’administració en les activitats dels municipis d’interior.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que com que els municipis forestals agrupen
pobles que estan poc habitats i no grans ciutats, es tindria que donar facilitats i no
posar impediments per a que estes persones que tenen alguna iniciativa en empendre
alguna activitat pugueren portar-la a terme, per lo que es considera que aquesta
qüestió no ens beneficia en res i es recolze aquesta sol·licitud de retirada del referit
decret. Aquesta qüestió és pareguda al tema de la Reserva de la Biosfera que estaria
molt bé per a efectes de fer coses ens suposaria més problemes.
A lo que li respon el Sr. Pallarés per puntualitzar que el tema de la Reserva de la
Biosfera no té res a veure en lo que s’ha plantejat en aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Puig ratificant el que ha dit el regidor de medi ambient en que no
té res a veure la Red Natura o les ZEPES que s’han instal·lat en tot el territori per part
de la Generalitat Valenciana que tenen una afecció determinada sobre el territori i
sobre la que no es pot decidir si es vol estar inclòs o no i una qüestió com és la
Reserva de la Biosfera que es pot decidir estar dins si es considera positiu o no
participar en el cas de considerar-ho negatiu.
El que no es pot és confondre una declaració com la de Patrimoni de la Humanitat o
Reserva de la Biosfera que no comporta limitacions i que cadascun pot decidir si vol
estar dins o no, en altres temes com la Red Natura 2000 o les zones ZEPES que sí
ens limita i no es té poder per decidir si es vol estar dins o no.
Vist que aquest Ajuntament és soci d’aquesta associació, el Ple per unanimitat acorda:
Mostrar el seu recolzament i adhesió a l’escrit del President de l’Associació de
Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana, En Santiago Arévalo Llácer amb
registre d’eixida nº 442 de data 19 d’octubre de 2010, i dirigit a l’Honorable Sr. En
Juan Cotino Ferrer, relatiu a la retirada del Projecte de Decret pel que s’estableix un
règim especial per a l’autorització de Plans, Programes i Projectes en la Red Natura
2000.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMÍS SENDER “MAS ADELL” EN
PEREROLES.- Conegut que l’empresa municipal Iniciatives Turístiques S.L. dins del
projecte “Rehabilitación del entorno de Pereroles” ha marcat un sender que transcorre
per la finca denominada Masia Adell de la Dena d’Herbeset, polígon 5, parcel·la 2 del
cadastre de rústica de Morella, el qual està homologat per la Federació d’Esports de
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.
Conegut que el propietari de la Masia Adell ha autoritzat el pas d’aquest sender per la
seva propietat, este Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Manifestar l’agraïment a aquest propietari per l’autorització atorgada i així
poder realitzar aquest sender.
SEGON.- Comprometre’s a que el sender abans mencionat no passarà a ser camí
públic per l’ús del mateix.
Pren la paraula el Sr. Ortí per tal d’agrair als propietaris l’autorització per al pas
d’aquest sender per la seva masia.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS I
APARCAMENTS RESIDENTS.- Coneix el Ple el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer,
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del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a
l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis, i
s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.
Coneix així mateix l’Orde de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació
que tenen de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i terminis que han de
complir els diferents òrgans de l’administració del Consell, en el marc del Pla Especial
de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
Coneix també l’import total d’acord amb el nombre d’habitants que li correspon a
l’Ajuntament de Morella, que són 578.789 euros.
Coneix així mateix que en el Ple de 24 d’abril de 2009 es va aprovar el projecte per a
la realització de l’obra “Centre de recepció de visitants i aparcaments residents”,
projecte que no s’ha pogut portar a cap en la ubicació prevista, es presente un nou
projecte tècnic amb la mateixa finalitat però amb distinta ubicació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a la realització de l’obra “Centre de recepció de
visitants i aparcaments residents” redactat per l’arquitecte En Lucas Castellet Artero i
que ascendeix a DOS-CENTS TRETZE MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-UN CÈNTIMS (213.722,41 euros) tal i com ve redactat.
SEGON.- Cofinançar el projecte de “Centre de recepció de visitants i aparcaments
residents” amb la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-UN CÈNTIMS (3.622,41 €), amb càrrec a la partida nº 1561905
denominada “Plan Pequeñas Infraestructuras”.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de quants
documents siguen necessaris per a formalitzar la present sol·licitud.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que el canvi de projecte inclou una
sèrie d’actuacions encertades i que contribuiran a millorar temes com el de l’Alameda,
la parada del bus així com els serveis públics.
10.- RECOLZAMENT INCORPORACIÓ MONTE PÚBLIC “TORRE ENGUATIA” EN
EL COTO DE CAÇA CS-10.007.- Conegut l’interés mostrat pel Club de Cazadores El
Maestrazgo en integrar en el coto CS-10.007 les finques del terme municipal de
Morella que formen part del Monte Públic denominat “Torre Enguaita” CS1029CS089,
actualment terreny lliure de caça.
El Ple per unanimitat acorda recolzar aquesta iniciativa aprovant la sol·licitud
realitzada pel Club de Cazadores El Maestrazgo per a que en aquests terrenys es
realitze un aprofitament ordenat de la caça, s’eviten conflictes de furtivisme, es millore
l’aprofitament cinegètic del coto i s’evite l’emissió de basures i tràfic de vehicles de
caçadors desconeguts.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ESMENES ALS PRESSUPOSTS
GENERALITAT VALENCIANA I ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció
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sobre les esmenes al Pressupost General de la Generalitat Valenciana i als
Pressuposts Generals de l’Estat que és com segueix:
“En les properes setmanes, es va a produir el definitiu debat dels pressupostos

Generals de l’Estat i de la Generalitat Valenciana per a 2011.
És evident que la corporació de Morella no pot passar per alt aquestes dos importants
fites del calendari polític i econòmic per tal de mantenir el que ha segut una constant
en el seu funcionament com a institució: la responsabilitat i la reivindicació.
Responsabilitat, perquè l’Ajuntament de Morella és conscient i assumeix les dificultats
i entrebancs per trobar ajust a uns comptes públics dins del context globalitzat de crisi
econòmica, davant el qual, s’exigeix un notable esforç per tal de que l’austeritat i la
mesura pressupostària adequada permeta aprovar unes assignacions que
compleixquen amb les prioritats de l’interès públic i ciutadà, tan necessitat de l’acció
de l’administració en les seues evidents carències, així com per a facilitar i ajudar a la
reactivació econòmica.
I reivindicació, perquè es considera totalment compatible amb l’ajust econòmic atendre
les necessitats i reivindicacions històriques que el nostre territori té encara pendent i
que no estem disposats a renunciar perquè així ens ho demanda la nostra ciutadania.
És per això que des del Consistori morellà es demana de forma taxativa i responsable,
però també amb fermesa reivindicativa les següents inversions que entenem deuen
constar de forma inequívoca als pressuposts, tant de la Generalitat Valenciana, com
de l’Estat Espanyol, i als quals volem fer des d’aquest plenari la petició corresponent
d’esmena.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Remetre a la presidència del Congrés dels Diputats i als Grups polítics
majoritaris, la següent petició per a incorporar als Pressuposts Generals de l’Estat per
a 2011:
- N 232. S’han de mantenir les dotacions i continuar amb les assignacions per a la
superació del Port de Querol, així com per a la seua transformació en la A-68.
- Parador Nacional de Turisme. Es demana mantenir la inversió en els pressuposts
per a que, malgrat tots els entrebancs que s’està trobant el projecte, pugue ser una
realitat que vegem iniciar en aquest proper 2011.
SEGON.- Remetre a la presidència de les Corts Valencianes i als Grups polítics
majoritaris la següent petició per a incorporar als Pressuposts de la Generalitat
Valenciana per a 2011:
- Deute Generalitat amb el municipi. Que s’habiliten les partides pressupostàries
necessàries per liquidar el deute que per diversos conceptes es deuen a quest
consistori i superar l’ofegament econòmic que estem patint al municipi des de fa més
d’un any.
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- SAMU. S’habiliten les partides pressupostàries que corresponguen per tal de que la
SAMU 24h. a Morella torne a ser una realitat, atenent de forma satisfactòria les
necessitats sanitàries de les ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat.
- Cicles Formatius. Davant les perspectives de futur del nostre territori, s’exigeix la
creació per al proper curs dels mòduls formatius a Morella de turisme, hostaleria,
cuina i gastronomia, agricultura i ramaderia.
TERCER.- Remetre el contingut d’aquesta moció, als diputats electes per la província
de Castelló a l’estat espanyol i a les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el contingut d’aquesta moció tant podria
estar fet pel Grup Socialista com pel Grup Popular o qualsevol grup que tinguera
representació en l’Ajuntament de Morella ja que es reivindique el que es considera
que Morella necessite, demanant cada qüestió a l’administració que corresponga per
lo que s’està totalment d’acord.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre les esmenes al
Pressupost General de la Generalitat Valenciana i als Pressuposts Generals de l’Estat
tal i com se presenta.
12.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU I SUPLENT.- Assabentat el Ple
que ha finalitzat el període de quatre anys d’exercici del càrrec de Jutjat de Pau i el
seu substitut, procedeix realitzar un nou nomenament.
ATÈS que l’elecció tant del Jutge de Pau com del substitut correspon al Ple de
l’Ajuntament.
ATÈS que el Sr. Alcalde per mig d’un Ban ha donat a conèixer a la població aquesta
circumstància, per a que qualsevol interessat pugue sol·licitar per escrit la seva
elecció, havent-se presentat les següents sol·licituds:
- En Enrique Querol Carbó amb DNI 18.746.935-A, nascut el dia 12 de setembre de
1935 i amb domicili a C/ Virgen de Vallivana, 41 de Morella, per a jutge titular.
- Na Rosa Borràs Mestre amb DNI 18.733.968-P, nascuda el dia 12 de febrer de 1940
i amb domicili a C/ Segura Barreda, 16 de Morella, per a jutge substitut.
Vist l’informe jurídic, i coneixent que les persones presentades reuneixen les
condicions de capacitat i compatibilitat establertes en l’article 7.2 del Reglament
3/1995 dels Jutges de Pau, el Ple de la Corporació per unanimitat, que supose la
majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, ACORDA:
ELEGIR a En Enrique Querol Carbó, Jutge de Pau de Morella, i a Na Rosa Borràs
Mestre, Jutge substitut, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per conducte del Jutge de 1ª
Instancia e Instrucció de Vinaròs (Castelló).
Pren la paraula el Sr. Puig per fer públic l’agraïment a Enrique Querol i a Rosa Borràs
per haver accedit a la petició de continuar amb la seva tasca de Jutge de Pau i
Suplent i així seguir donant un gran servei al poble, desenvolupant el seu treball amb
gran dignitat i amb un gran esforç personal.
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Pren la paraula la Sra. Sangüesa per tal d’afegir-se a l’agraïment formulat pel Sr.
Alcalde.
13.- SOL·LICITUD DECLARACIÓ FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC INTERNACIONAL
ANUNCI – SEXENNI.- Pren la paraula el regidor de Festes En Rhamsés Ripollés Puig
per donar compte que ja en l’abril 1967 es va sol·licitar al Ministeri d’Informació i
Turisme la declaració de Festa d’Interés Turístic Nacional per a les festes de l’Anunci i
Sexenni de Morella, concedint-se aquesta pocs mesos després.
Ara, es vol donar un pas més, tant en la difusió com en el compromís amb les nostres
festes majors, com són l’Anunci i el Sexenni. És per això que es pretén obtenir la
declaració de Festa d’Interés Turístic Internacional.
Les nostres festes suposen una manifestació dels valors culturals i de tradició popular,
amb una especial consideració a les seues característiques etnològiques i tenen una
especial importància com atractiu turístic.
Segons l’ordre que regula esta declaració es tindran en compte els següents
aspectes, que com es veu són complits amplament per les nostres festes més grans:
Antiguitat de la celebració de la festa.
Continuïtat en el temps no podent transcórrer més de 5 anys entre cada
celebració.
Originalitat i diversitat dels actes que es realitzen.
Estar declarada d’interès turístic nacional.
No es maltracten animals o persones.
Cuidat especial de l’entorn urbà, monumental i paisatgístic.
Arrelament de la festa en la localitat, és a dir, implicació i participació de la
ciutadania.
Aquest últim punt està amplament complert, com podem veure molt bé estos dies amb
la preparació de les carrosses de l’Anunci, i l’any que ve en la preparació dels carrers,
danses i altres elements.
Amb l’acord que es proposa al Ple per a aquesta declaració es prepararà a
continuació la distinta documentació que es sol·licita i que justifica els termes abans
explicats així com demanar també un informe de la Comunitat Autònoma.
En l’actualitat, ostenten aquesta distinció de Festa d’Interés Turístic Internacional unes
30 festes en tota Espanya (el carnestoltes de Tenerife o Cadis, les falles, la
Magdalena, la tomatina de Bunyol, l’entrada de bous i cavalls de Sogorb, la Feria
d’Abril, el Misteri d’Elx, San Fermín...) i esperem que a esta llista, per al proper Anunci
del 53 Sexenni, es puguen sumar les nostres festes més volgudes.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquesta és una declaració que s’ha
de sol·licitar per que es considere que té molta importància per tot el poble de Morella.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquest reconeixement serà un element
important per tal de promocionar la nostra ciutat i són unes festes amb suficient
potència per estar declarades d’interés turístic internacional.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda iniciar l’expedient i recavar l’informació
necessària d’acord amb l’Orde ITC/1763/2006, de 3 de maig, per la que es regula la
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declaració de festes d’interés turístic nacional e internacional publicada en el BOE nº
135 de 7 de juny de 2006.
14.- INFORME SOBRE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol
de la moció sobre el programa de prevenció de càncer de mama que és com segueix:
“ El càncer de mama és un dels problemes de salut més greus que poden presentar

les dones. A pesar dels avanços de la medicina, la seua curació continua depenent
principalment de l’extensió de la malaltia en el moment de la detecció. D’ací la
importància d’aconseguir un diagnòstic precoç.
En la Comunitat Valenciana la Conselleria de Sanitat va elaborar un Programa de
Prevenció de Càncer de Mama que es va posar en funcionament l’any 1992 i dirigit a
dones entre 45 i 65 anys d’edat. Des de 2001 i de forma progressiva s’augmenta eixa
franja d’edat fins als 69 anys per ajustar-se als estàndards de la Xarxa Europea de
Càncer de Mama.
L’objectiu general d’este programa, tal como assenyala la Conselleria és obtenir una
reducció en la mortalitat per càncer de mama en les dones sotmeses a cribat, per
mitjà de l’accés de les dones entre 45 i 69 anys a examen de les seues mames
(mamografia i exploració clínica selectiva) cada dos anys i, en el cas que se sospite un
càncer, a confirmació diagnòstica i tractament en l’atenció especialitzada.
Des de l’Ajuntament de Morella s’ha recolzat en tot moment el desenrotllament del
programa facilitant el desplaçament a totes aquelles dones que ho han sol·licitat bé
per mitjà de servici d’autobusos o taxi, ambdós gratuïts, quelcom que s’ha traduït en
una resposta molt positiva per part de les dones del municipi, amb una taxa de
participació en el programa de més del 90% de dones que es troben dins de la franja
d’edat de 45 a 69 anys.
No obstant això, entenem que el programa té carències. En els seus inicis un/a
radiòleg/a estava present quan les dones acudien a l’hospital de Vinaròs, de manera
que d’existir algun problema era detectat al moment. En l’actualitat les mamografies
són enviades per al seu estudi a La FE, fet que dilata el coneixement dels resultats i
crea ansietat i inseguretat en les dones,
per allò que s’ha exposat, la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Morella sotmet al
ple la moció següent:
PRIMER.- Sabent el positiu del programa desenrotllat per la Conselleria de Sanitat i
l’esforç dut a terme per la mateixa per a poder dur-ho a terme, sol·licitem que s’agilitze
el procés de lectura de resultats per mitjà de la presència d’un radiòleg/a que puga
analitzar les mamografies res més fer-se, independentment que a posteriori siguen
sotmeses a una segona opinió.
SEGON.- Traslladar esta petició a la Conselleria de Sanitat.”
Pren la paraula la Sra. Sangüesa dient que es recolze aquesta moció demanant que
en la mesura de lo possible es millore el servei amb la dotació d’una unitat mòbil i així
no tenir que desplaçar-se.
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Pren la paraula el Sr. Puig destacant la labor que està fent la Generalitat en el tema
de la prevenció i molt especialment el treball que s’està fent des de la regidora de
Benestar Social i Sanitat d’aquest Ajuntament en aquesta qüestió ja que Morella,
segons el que va manifestar el Director de Salut Pública en una reunió mantesa la
setmana passada, és el poble de la província de Castelló en el que més dones s’han
acollit al programa amb un percentatge molt alt de participació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el programa de
prevenció de càncer de mama tal i com se presenta.
Sent les vint-i-una hores i dotze minuts s’absenta la regidora Na Sandra García
Meseguer.
15.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte a tractar.
16.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per formular les següents preguntes:
-

Les pilones després de la reparació sols van funcionar tres setmanes i de
cara al temps que anem de nevades s’haurien de deixar així.
En el carrer Julià Prats a l’altura del nº 8 hi ha un clot que o es tindria que
reparar o al menys senyalitzar adequadament.
Es demanaria que s’explicara les conclusions després de la visita a la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir:
-

En primer lloc preguntar com es troba el tema del Parador.
En segon lloc preguntar si es sap a que es refereixen les declaracions fetes
pel Subdelegat del Govern sobre una nova línea elèctrica en Morella.

A lo que respon el Sr. Puig dient:
-

-

-

Per lo que respecte al tema de les pilones es comparteix la preocupació
manifestada i dir que aquestes estan pendents d’una nova reparació però
s’estan tenint moltes dificultats amb l’empresa encarregada del manteniment.
Pel que fa al carrer Julià Prats, s’estan reparant però s’està estudiant la
possibilitat que siga el propi director de l’obra qui face un informe del perquè
aquest carrer presenta aquest problema continuat de clots i baldons i que ha
tingut que ser reparat en varies ocasions.
El tema de la Reserva de la Biosfera es tracta d’una proposta de la
Mancomunitat dels Ports en tant en quant hi havia la possibilitat de que se
generara un atribut nou a una comarca que té uns valors naturals positius. En
base a això es va preparar un viatge al que va acudir el regidor d’obres el
resultat del qual aquest pot explicar en la propera comissió d’obres o de
promoció econòmica.
L’Ajuntament de Morella sempre ha manifestat que si la petició no va avalada
pel consens de la comarca, aquest ajuntament no l’anave a recolzar.
Per lo que respecte al tema del Parador, es tracta d’una de les
preocupacions fonamentals d’aquest Ajuntament, mantenint-se reunions
periòdiques amb Tourespaña i amb els distints agents que participen en aquesta
qüestió.
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En aquests moments no s’havia donat cap informació per que no hi ha cap dada
nova, el dato més nou és que Ferrovial, empresa adjudicatària de l’obra del
túnel, ha tornat a dir que començaran l’obra immediatament, però com que no és
la primera vegada que ho diuen esperarem a veure quan comencen per fi.
Les dades que tenim de l’última reunió són que la inversió total prevista per part
del Ministeri és de 19,3 milions d’euros, que ja s’ha realitzat una inversió de
2.600.000 euros, que l’anualitat compromesa per a 2011 és de 2.150.000 euros
més l’obra del túnel, que la dotació pressupostaria és de 600.000 i s’està en
previsió el marc general de finançament del Ministeri. La data de finalització s’ha
ajornat a 2013 i l’element clau que està en discussió que és el retall
pressupostari no afectarà a aquesta obra.
Per lo que fa a la línia elèctrica, és un plantejament que té a veure en “Red
Eléctrica Espanyola” i de la qual s’està buscant informació però en previsió
d’aquesta qüestió i altres similars s’ha aprovat avui una ordenança per a que les
empreses elèctriques que utilitzen el nostre territori retornen al territori una part
del benefici que trauen.

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