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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 08 DE GENER DE 2004.

Assistents:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En José Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
En Ramón Vives Mestre
Na Dña. Rebeca Pérez Milián
Na Dña. Mª Luz Blasco Querol
En D. Francisco Medina Candel
Na Dña. Milagros Ripollés Segura
En Diego Ibáñez Grau
En Guillermo Sangüesa Teruel

En la ciutat de Morella sent les vint-idos hores i trenta minuts, del dia 8 de
gener de dos mil quatre, es van reunir
les persones que es relacionen al
marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament de la ciutat de Morella, a
fi de procedeir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L'Alcalde obri la sessió corresponent
al dia de hui i procedeix seguidament
a analitzar els distints punts de l'orde
del dia.

Secretaria
Na Pilar García Cerdán
Excusen l’assistència:
En Cristóbal Milián Traver
1.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Obres
·

IES Alameda el Consell d’Administració de Ciegsa ha aprovat ja la modificació
per recomençar les obres i ens han dit que dintre d’aquest més començaran
novament.

·

Les obres d’urbanització, habitatges i places del pàrking del Tint segueixen
avançant a bon ritme.

·

Les obres d’adequació de l’entorn de la muralla entre la Porta de Sant Miquel i
la Plaça la Font estan pràcticament acabades, falta la part de jardineria que
s’ha d’acabar quan el temps ho permeta.

·

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

·

S’ha acabat l’obra de construcció de una nova fase de 44 nínxols al cementiri
de Morella.
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Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
1. S’han pujat les arquetes de la xarxa elèctrica del carrer Muralla.
2. S’ha reparat el paviment del porxe de Blasc d’Alagó que va sofrir el cop
d’un vehicle i havia produït unes bades.
3. S’han reparat varies zones del paviment i alcorques de la Costa Sant
Joan.
4. També s’han reparat alguns esglaons de la Costa Borràs.
5. S’ha canviat un banc de pedra de l’Alameda.
6. S’han fet noves intervencions al pàrking de l’Alameda per evitar les
filtracions d’aigua.

Serveis
·

S’ha instal·lat un nou regulador de pressió a la Costa Sant Joan, encara que
s’ha de canviar l’acabat de l’arqueta que el conté.

·

Un any més s’ha fet durant aquest període la recollida de fulles de la Costa
Sant Joan, Plaça Colon, Pla d’Estudis i la zona dels Llavadors de la Font.

·

Una vegada acabades les obres de la zona de Sant Miquel ja s’ha pogut posar
en funcionament l’enllumenat públic i l’ornamental d’aquesta zona.

·

S’ha fet una reunió entre els tècnics de la Diputació i representats dels
Ajuntaments per veure el contingut del nou plec de condicions de recollida i
tractament de residus urbans.

Agricultura
·

S’ha millorat l'estat de la pista de la antiga carretera de Forcall aprofitant la
presència de maquinària a la zona.

·

Es va fer una reunió extraordinària del Consell Agrari per parlar de la situació
de la recollida de cadàvers d’animals.

·

S’han fet noves revisions de la Junta Pericial del Cadastre de Rústica per
examinar les darreres reclamacions fetes a la actualització del mateix.

Medi Ambient
·

S’ha iniciat la campanya de poda dels arbres de l’Alameda i dels espais urbans.

·

S’ha fet una activitat amb els xiquets del col·legi de primària en la que es va
explicar tot el sistema de recollida de residus urbans, en totes les variants de
selectiva. I el tractament d’aigües residuals i sistemes d’estalvi de l’aigua
potable.

Governació
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·

Dispositiu policial del pont del 6 de desembre. Masiva afluència turística.

·

Dispositiu policial campanya Nada i Cap d’any

·

Acord amb els Quintos del 2004 per a substituir en les “despertades” una
alternativa no pirotècnica. Èxit total. No hi va haver cap dany personal ni
material ni personal que lamentar. Felicitació al Quintos pel seu comportament.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT. PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
·

Jornades IEARN-PANGEA el 21 i 22 de desembre de 2003. Es un col·lectiu per
a formentar l’educació i cooperació de les persones a través de la xarxa en
valors de solidaritat i defensa dels drets humans.

CULTURA
·

Organització i realització de les XIX Jornades de la Societat Espanyola de
Paleontologia, del 16 al 18 d’Octubre. Al Congrés van assistir mes de 160
congressistes.

·

El mes d’octubre inici del nou curs de l’Escola Municipal de Música, amb 95
alumnes matriculats, professors 10.
Els cursos son: Llenguatge musical ( 60 alumnes ), piano ( 27 alumnes ),
guitarra ( 9 alumnes ), flauta ( 10 alumnes ), clarinet ( 11 alumnes ), saxofon ( 8
alumnes ), Metall ( trompeta…., 6 alumnes ),
Percussió ( 5 alumnes ), dolçaina ( 8 alumnes ), tabalet ( 15 alumnes ). També
el nou curs de Cant Coral.

·

Programació de la Tardor cultural: Festival de Música, programació de cinema,
organització d’exposicions, Mostra de Teatre Reclam.

·

El mes d’octubre apertura del Centre jove per a xiquets i xiquetes

·

Realització de el II Curs de Ball de Saló i Latino a la Sala cedida al Ajuntament
per la Fundació Caixa Castelló. Del 4 de novembre al 15 de juny.

·

15 de novembre constitució del nou Consell de Cultura. Es va constituir la nova
Junta, programació cultural del Nadal 2004.

Commemoració del 25 Aniversari de la Constitució:

-

dissabte 6 de desembre cercavila a càrrec dels Gaiters, cercavila de la
Rondalla i acte cívic celebració del 25 Aniversari de la Constitució amb la
lectura de les redaccions guanyadores dels xiquets i xiquetes del col·legi
Mare de Déu de Vallivana i del Institut de Batxillerat sobre la Constitució.
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Diumenge 7 de desembre: projecció de la pel·lícula Dias de futbol i
Basílica Arxiprestal concert del Festival de Música ( Concert d’Advent en
honor a la Mare de Déu )
Dilluns 8 de desembre: Teatre Reclam; representació de l’obra RA-ta-ta-tà
de la Companyia La Dependent.

Programació de les activitats del Nadal:
·

Jocambient, Cavalcada dels Reis, cinema, concerts de Nadal de la Rondalla el
26 de desembre, Festival de Música el 27 de desembre i de l’Associació Mestre
Candel el 29 de desembre i el 3 de gener.

·

Col·laboració amb comunicacions Els Ports amb el concurs que va tindré lloc el
21 de desembre de “ Els Ports també Triomfa” amb el muntatge.

·

Col·laboració el 4 de gener amb el Festival Unides deixant material tècnic.

·

6 de gener col·laboració amb els Majorals de Sant Antoni amb el muntatge i
desmuntatge del escenari per al Bureo i neteja del polisportiu.

·

7 de gener: Dia de Sant Julià, al acte cívic amb la audició de l’Escola Municipal
de Música i entrega de una placa de reconeixement a la Congregació de les
Germanes de la Consolació amb motiu del 125 aniversari de presencia a
Morella.

TURISME
·

Participació de la regidora de turisme a les II Jornades d’interlocució Municipal
en una taula rodona on es va tractar “ la igualtat d’oportunitats en els municipis
turístics”. Organitzades les jornades per la Fundació Isonomia

·

Assistència a la Fira de Expominer que va tindre lloc a Barcelona els dies 7, 8 i
9 de novembre. A la Fira se van esposar diferents peces de Iguanodón del
Museu Temps de Dinosaures i se va portar informació de Morella. Van
col·laborar l’associació d’Amics de la Paleontologia de Morella i ASETMYCO.

·

Organització des del Patronat de Turisme del “Curs de decoració
d’establiments, escaparatisme i motius nadalencs”. El curs va tindré lloc a la
Sala del Consell del Ajuntament de 10 al 12 de novembre assistir unes 35
persones de diferents comerços de la ciutat.

·

Assistència des de el Patronat de Turisme a la Fira de Carcaixent el 3, 4, i 5
d’octubre.

·

Col·laboració amb el Club de Futbol del Vila- Real, col·locant una valla
publicitària de Morella al Camp del Vila – Real.
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·

Col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, amb la realització de
un mòdul del Máster de Gestió en Turisme Cultural a la ciutat de Morella els
dies 14 i 15 de novembre amb una conferència a càrrec de l´ Alcalde de
Morella de planificació i estratègies turístiques portades a terme a la ciutat. I un
altra conferencia impartida per el gerent de Leader i una visita guiada a Morella.

·

Reunió amb del Patronat de Turisme per a organitzar el calendari d´ activitats
del 2004: assistència a diferents fires, activitats de l’any ( Jornades de la Trufa,
Morella Medieval, “Sabores de Morella”(saló agroalimentari), Festes d’agost,
promoció del final de etapa de la Volta Ciclista Zaragoza- Morella..)

JOVENTUT
·

El 8 de novembre Gran Nit de Festa organitzada pel Consell de la Joventut
amb una orquestra , una disco-móbil i la gran actuació de Malena Gracia. Van
assistir al acte mes de 900 persones. La Brigada del Ajuntament va col·laborar
amb el muntatge i desmuntatge del escenari i neteja del polisportiu.

·

Dissabte 6 de desembre col·laboració amb els alumnes de 2º de Batxillerat
amb el muntatge del escenari per a la Desfilada de Moda i neteja del
polisportiu.

·

Realització de diferents activitats per al Nadal organitzades pel Consell de la
Joventut:
- Conferencia al voltant del moviment del No a la Guerra i moviment
Antiglobalització
Actuació de monòlegs al Pub el Bis
col·laboració realitzant tallers per a xiquets i xiquetes a Jocambient.
- Projecció d’una pel·lícula infantil a la Casa Ciurana

BENESTAR SOCIAL
·

Des de l’àrea de Benestar Social s’han portat a terme les següents activitats:

·

El 25 de novembre, (dia internacional per a l’eradicació de totes las formes de
violència contra les dones) junt amb el Grup de Dones i el Centre Infodona de
Morella: acte de solidaritat amb les víctimes de violència de gènere. Va tindré
lloc a la plaça de l’Ajuntament.

·

El 12 de desembre reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Benestar Social
amb l’objecte de assignar la partida pressupostaria del 0,7 de l’ajuntament
(8.500 euros) entre els projectes presentats, decidint-se, per majoria dels
presents, dividir la quantitat indicada de la següent forma:
Mans Unides
1572 €
Dewelde
1572 €
Institut Secular Obreres de la Creu
1572 €
Lawvi. Amigos para siempre
1572 €
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1572 €
1572 €

Els dies 2, 3 i 4 de gener (junt amb el Grup de Dones y el Centre Infodona),
recollida solidaria de joguines dirigits als xiquets/etes que estan internats a al
casa d’acollida de dones de sofreixen violència de Gènere sita a Castelló amb
el fi de que tingueren el seu propi regal de reis. L’aportació fou exitosa.

ESPORTS
·

Cal destacar que per segona vegada en pocs anys Morella tornarà a acollir un
final d’etapa de la Volta Ciclista a Espanya.

·

Es col·labora amb el club d’escacs cedint un local per a practicar el seu esport
els dissabtes a la tarde.

2.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi hagué
3.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja els següents precs i preguntes:
-

Pel que fa a les mocions que veníem aprovant en tots el plens ordinaris i no
s'han plantejat en este, la pregunta és si s'ha canviat de criteri i van a deixar
de presentar-se.
En la costa de l'Arrapat, que es va fer nova recentment van aparèixer amb
la pluges un enorme clot i la pregunta és si es va a arreglar per mitjà de
l'empresa o per part de l'Ajuntament.
La còpia del Peiró de Sant Miquel que es va trencar si té pensat
l'Ajuntament arreglar-la i quan.
Pel que fa a les llums ornamentals de Nadal, perquè no s'han posat
enguany.
Com esta l'expedient d'incoació com BIC de l'aqüeducte.
He pogut observar que les obres del Tint estan afectant al pati de Joaquin
Dolç Rallo, que pareix que cedix, per la qual cosa pregaria que fóra revisat
pels tècnics.

Procedint-se seguidament pel Sr. Alcalde a contestar a les preguntes plantejades
pel Sr. Medina.
Pel que fa a les mocions que es vénen plantejant en els plens el criteri no ha variat,
continuarem intentant reivindicar-ho. Ens al·legar la SAMU a Vilafranca i estem
pendents que la Creu Roja realitzo les gestions perquè la Guàrdia Civil tinga una
solució provisional.
Pel que fa a la costa de l'Arrapat, com se sap no és un problema de l'empresa que
va realitzar l'obra, i no és una solució ni fàcil ni barata, per la qual cosa s'ha
sol·licitat subvenció a la Diputació dins dels seus plans d'inversions.
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En el que es refereix al Peiró de Sant Miquel la Regidor de Cultura, Sra. Pérez ha
demanat pressupost a empreses per a l'arreglament de què es va trencar o per a
fer un nou.
En aquest moment el Sr. Medina s’ofereix per a avaluar els pressupostos.
Seguint el Sr. Alcalde amb la contestació a les preguntes, posa de manifest que
les llums ornamentals de Nadal no és una cosa tradicional, ja que es ve fent des
de fa uns pocs anys i pels serveis tècnics es va avaluar com quedaria donada la
nova il·luminació de Blasc d'Alagó i van proposar una il·luminació que s’adquirirà
per l'Ajuntament i que fóra per a sempre.
En el que es refereix a l'expedient de declaració de BIC per a l'aqüeducte s'ha
consultat a l'Arquitecte Lisón si esta en condicions per a realitzar la tramitació,
estem a l'espera de la seua resposta.
En el que es referisca a la casa de Joaquin Dolç Rallo la família ha demanat
llicència d'obres i s'ha demanat que senyalitze dites obres.
I no havent-hi mes assumptes que tractar es va alçar la sessió sent les vint-i-tres
hores i cinquanta minuts, de la que s'alça la present acta que una vegada llegida i
aprovada serà transcrita al corresponent llibre del que jo com a Secretària
certifique.
La Secretària

V. I PL.
L'Alcalde
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