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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE GENER DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze de gener 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.

Excusa la seva assistència:
En Ernesto Blanch Marín
1.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc fer referència a la solidaritat del poble de Morella amb el que està
passant el poble d’Haiti. Des d’aquest ajuntament s’ha produït una reunió amb el
Consell de la Solidaritat per tal de disposar per aquesta causa del fons que es dedique
a emergències dintre de la partida de Solidaritat així com i d’acord amb la Cofradia de
Sant Antoni les ingressos que pugen obtenir-se de l’orquestra de Sant Antoni del
proper dissabte i que recaptarà una ONG.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Es va inaugurar el 27 de desembre la rehabilitació de la Torre de Forcall.
En la Porta Forcall s’han realitzat diversos treballs per a traslladar els quadres
elèctrics que es trobaven dins la torre.
Les obres del C/ Blasc d’Alagó, han finalitzat en la primera fase, dins de les dates
previstes.
S’ha iniciat l’estudi de danys ocasionats per les nevades en les carrers i mobiliari
urbà.
ÀREA DE SERVEIS
-

Del 7 al 12 de gener s’ha organitzat un servei especial de neteja en motiu de la
important nevada que hem sofert.
S’han reparat diverses avaries importants en l’enllumenat elèctric que va causar
apagades durant els dies de Nadal.
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-

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.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’està treballant en l’organització d’un acte de promoció conjunta MorellaBenicàssim a Madrid el proper dia 20 coincidint amb Fitur.
S’ha sol·licitat l’homologació del Centre Formatiu al Servef, per poder impartir
cursos d’aquesta competència.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i neteja de l’Albereda i zones enjardinades.

ÀREA DE CULTURA
-

Reunió amb la directiva de l’Associació Musical Mestre Candel.
Desenvolupament de les activitats programades per les dates nadalenques.
Continuació de la programació de cinema.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió del Consell Municipal Escolar, per tal de decidir la temàtica de la V
Setmana de l’Educació, que serà l’alimentació.
Col·laboració en el festival de Nadal organitzat pel Col·legi.
Possibilitat la realització de les pràctiques d’una alumna en l’Escola Infantil
Municipal.
Selecció de la redacció guanyadora del concurs literari proposat per la Taula del
Sénia (Lluc Garcia Garcia).
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 12 de desembre es va celebrar el dia Internacional dels Drets Humans
amb una gran participació.
El dia 13 de desembre es va celebrar el dia de la Pàtria Romanesa amb una
demostració dels seus balls tradicionals i de la seua gastronomia, amb gran
afluència de morellans i romanesos.
El dia 20 de desembre es va posar a la plaça la paradeta del 0,7%.
El dia 28 de desembre, el Consell de Solidaritat i Els Ports Ràdio van eixir a
visitar els Betlems, (residència, centre de dia i domicilis dels xiquets).
El dia 28 de desembre el Consell de Solidaritat va organitzar en el bar de la
nevera una conferència sobre Guatemala, una vivència de la morellana Maria Rallo
que va estar allí donant classes.
El dia 13 de gener, la Comissió d’Emergència del Consell de Solidaritat es va
reunir per obrir un compte bancari per donar suport als damnificats pel terratrèmol
d’Haití.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
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-

L’Ajuntament de Morella col·labora amb el Ministeri de Justícia per a l’aplicació
de les faltes menors que puguen realitzar-se en treballs a la comunitat.
La treballadora social de la Llei de Dependència, que estava a mitja jornada, a
partir del dia 4 de gener se li ha ampliat a jornada completa quedant en l’actualitat
dos treballadores socials de la Llei de la Dependència a jornada completa.
Se’ns ha concedit una subvenció per part del Ministeri per a que les persones
majors pugen disposar del TDT gratuïtament. S’han acollit a esta subvenció 12
persones.
ÀREA DE TRADICIONS
-

El dia 27 de desembre es va realitzar l’última reunió per a ultimar els detalls de la
cavalcada de reis. Donar les gràcies a tots els organitzadors i col·laboradors que
van fer possible que la cavalcada fora un èxit.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Ha tingut lloc la celebració del 2 al 5 de gener en l’Espai Firal, Jocambient 2010.
S’ha programat un nou horari per al Casal Jove per al mes de gener, noves
activitats i nova gestió amb l’empresa “Nevera d’Idees”.

ÀREA DE FESTES
-

S’estan ultimant els preparatius de les festes de Sant Antoni 2010 amb la
Cofradia de Llauradors.
S’estan organitzant les festes de Sant Antoni d’Ortells.
Així com també s’està confeccionant tota l’organització i preparatius per a
Carnestoltes 2010 que tindrà lloc del 19 al 21 de febrer.
Donar compte de la reunió mantinguda amb els alets de la Mare de Déu i l’arxipreste
per concretar els actes del centenari coronació Mare de Déu amb la pujada de la
imatge la tercera setmana d’agost. S’ha creat una Comissió en base als alets, al
Consell parroquial i la corporació que treballarà per realitzar el tancament del
programa.
Per finalitzar demanar disculpes ja que pareix ser per una falta de coordinació no van
ser convidats alguns regidors a la inauguració de la Torre de Forcall.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
NOVEMBRE DE 2009.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria
del mes de novembre de 2009, que és com segueixen:
MES NOVEMBRE
Saldo a 30-10-09...........................................................
Ingressos novembre...............................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-10-09...................................................

47.570,94 €
609.927,62 €
657.498,56 €
555.473,26 €
102.025,30 €
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de novembre de 2009 tal i com vénen
redactats.
3.- FACULTAR AL SR. ALCALDE PER A LA SIGNATURA DE L’ESCRIPTURA DE
LA LLACOA.- Coneix el Ple el conveni per a la rehabilitació i gestió de l’edifici de les
Antigues Escoles de la Llèqua entre l’Ajuntament de Morella i l’empresa municipal
Centre Integrat de Serveis Econòmics, Societat de Promoció Econòmica S.A. (CISE
SPE S.A.) signat el 20 de març de l’any 2000 que tenia una duració de 40 anys i que
suposava una inversió de 13.616.675 pessetes (81.837,86 euros) per part de CISE
SPE S.A.
Coneguda l’adjudicació de la citació per alienació aprovada en la sessió plenària de 8
de setembre de 2005 de les Antigues Escoles de la Llèqua a l’empresa municipal
CISE SPE S.A. per un import de 108.532,71 euros.
Conegut que en sessió plenària de 19 de novembre de 2009 es va acordar rescindir
el conveni signat amb CISE el 20 de març de 2000 per a la rehabilitació i gestió de
l’edifici Antigues Escoles de la Llèqua tenint que abonar a aquesta empresa 66.288,67
euros en concepte de compensació per la referida rescissió.
Conegut que en aquesta mateixa sessió plenària es va acordar escripturar a favor de
Centre Integrat de Serveis Econòmics, Societat de Promoció Econòmica S.A. (CISE
SPE S.A.) les Antigues Escoles de la Llèqua tenint que pagar-li 42.244,04 euros a
l’Ajuntament de Morella, import resultant de la diferència entre el preu d’adjudicació de
la subhasta (108.532,71 euros) i la compensació que té de fer efectiva aquest
Ajuntament a CISE per la rescissió del conveni (66.288,67 euros).
Vist que en aquest acord no es va facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la
referida escriptura, el Ple per unanimitat acorda facultar al Sr. Alcalde En Joaquim
Puig Ferrer per a la signatura de l’escriptura a favor de Centre Integrat de Serveis
Econòmics, Societat de Promoció Econòmica S.A. (CISE SPE S.A.) de les Antigues
Escoles de la Llèqua.
4.- CESSIÓ DE TERRENY DE L’HOSTAL NOU A ELECTRA DEL MAESTRAZGO
S.A.- Coneix el Ple ofici remés per l’empresa Electra del Maestrazgo S.A. on es
comunica que aquesta empresa té un Centre de Transformació en la parcel·la on
actualment s’està realitzant el Futur Quarter de la Guàrdia Civil així com la posterior
ubicació d’un centre CEDES per part de la Diputació Provincial de Castelló.
Conegut que per poder atendre la petició de subministrament d’aquests dos nous
edificis és necessari procedir a ampliar el Centre de Transformació, l’empresa Electra
del Maestrazgo S.A. sol·licita la corresponent cessió de terreny i accés necessari per
part de l’Ajuntament de Morella.
Assabentat el Ple, per unanimitat, quòrum que suposa la majoria absoluta dels
membres de la corporació, acorda:
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PRIMER.- Cedir gratuïtament a l’empresa Electra del Maestrazgo S.A. per a que
procedeixca a ampliar el Centre de Transformació, la finca 4659 de 47,44 m2 propietat
de l’Ajuntament. Aquesta instal·lació es construirà en el plaç de 5 anys i aquesta
cessió serà efectiva mentres el solar es dedique a aquest fi.
El compliment exacte del fi i destí dels terrenys cedits i dels plaços d’iniciació de les
obres està subjecte a la condició resolutòria expressa, per lo que en el cas
d’incompliment, sols serà necessària acta notarial de constància de fets acreditant-ho,
acompanyada de la mateixa escriptura de cessió, per tornar a inscriure en el Registre
els terrenys a favor de l’Ajuntament per dret de reversió dimanant de l’incompliment de
la condició expressa.
SEGON.- El procediment es sotmetrà a informació pública per un termini de vint dies
en el Butlletí Oficial de la Província, per atendre les reclamacions que seran resoltes
per la Corporació. De no produir-se estes, l’acord es considerarà definitiu.
TERCER.- Que es done compte a l’Òrgan de la Comunitat Autònoma que tinga
conferida la competència una vegada l’acord siga definitiu.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a que en nom i
representació de l’Ajuntament subscriga escriptura pública de cessió una vegada
l’acord siga definitiu.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE INSTAL·LACIÓ BOMBEIG AIGÜES
RESIDUALS A LA PURITAT.- Coneix el Ple la memòria valorada “Instalación de
Bombeo de aguas residuales en Barrio de la Puritat de Morella (Castellón)” redactada
per l’Enginyer En Javier Ortega Sánchez i que ascendeix a 57.940,10 euros (sense
IVA).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquesta és una obra necessària
per tal de donar una solució definitiva al problema de les aigües residuals d’aquest
barri.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada “Instalación de Bombeo de aguas residuales
en Barrio de la Puritat de Morella (Castellón)” redactada per l’Enginyer En Javier
Ortega Sánchez i que ascendeix a 57.940,10 euros (sense IVA).
SEGON.- Que la referida obra la realitze l’empresa “Empresa de Aguas y Servicios
Públicos S.A.” tal i com es va decidir en el Consell d’administració, finançant-se amb
l’augment en la taxa del servei d’aigües que es va aprovar en el seu dia.
6.- INFORME SOBRE NEVADES I PETICIÓ D’AJUDES.- Pren la paraula el regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig per donar compte de l’informe sobre nevades
i petició d’ajudes que és com segueix:
“Els dies 7 i 8 de gener hem tingut una de les nevades més importants que es
recorden a la nostra ciutat, que amés ha vingut acompanyada d’una important baixada
de temperatures i d’un fort vent, fets que han ocasionat majors molèsties i problemes
en la comunicació en tot el nostre terme, tant en Morella com en les pedanies.
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A continuació es fa un breu descripció de les tasques portades a terme, mitjans
utilitzats, afeccions a serveis públics i una breu descripció dels importants costos.
Tasques circulació i mobilitat:
Les tasques més importants en una nevada d’estes característiques s’han centrat en
facilitar el més prompte possible la circulació i la mobilitat en tot el nostre terme.
Des de primera hora del matí del divendres es va estar en permanent contacte amb la
Conselleria d’Infraestructures i el Ministeri de Foment per conèixer l’estat de les
carreteres.
-

N-232 va estar tallada al Port de Querol i Torremiró el divendres 8 i va ser
necessari l’ús de cadenes fins el diumenge.
Respecte a les carreteres autonòmiques i provincials, excepte la CV-14 que
es va netejar el dissabte pel matí, les altres van presentar problemes de
circulació fins el diumenge, dificultant l’accés a Xiva i La Pobleta i fins el dilluns
va ser impossible l’accés a Herbeset. La comunicació entre Morella i Cinctorres
es tenia que fer per Forcall.

Les brigades municipals han fet la tasca de neteja d’accessos i carrers de la ciutat.
-

-

-

Centres sanitaris i educatius: s’ha tingut prioritat de neteja a les primeres
hores del dia de netejar els accessos al Centre de Salut, centres educatius,
Centre de Dia i Ajuntament.
Accessos: prioritat de neteja dels accessos des de la N-232 a Morella i dels
nuclis urbans.
S’han netejat els carrers de neu i gel i s’ha tirat sal.
S’han repartit per tots els carrers sacs de sal per netejar les costes i
carrers. Agraint el treball de molts veïns en les tasques de neteja. Va hi haver
problemes de subministrament, per falta d’existències, el divendres per la
vesprada i dilluns.
Pedanies i altres nuclis:
Ortells: neteja pròpia d’accessos carretera, servei de sal i neteja
dissabte i dimarts. Dificultat carrers.
Xiva: dificultat neteja carretera Diputació, neteja accessos i servei de sal.
Pobleta: dificultat accessos Torremiró. Servei neteja i sal.
Herbeset: Impossible accés fins dilluns.
La Llècua: Neteja camí bombers diumenge.
Camins rurals. Són molt importants per a la comunicació pel nostre terme
per accedir a gran nombre de masos i explotacions. Es van poder netejar tots,
per part dels Bombers, el dilluns amb molta dificultat.

Vehicles utilitzats:
Els vehicles utilitzats directament per l’Ajuntament han segut:
-

1 vehicle 4x4 per fer el repartiment de sal.
1 vehicle 4x4 dispensador de sal per als carrers.
1 vehicle 4x4 amb llevaneus.
1 miniretro.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Amés s’han mobilitzat 2 retroexcavadores externes, degut a la magnitud de la nevada,
per poder netejar accessos amb grans gruixos de neu.
El treball d’estes 2 retroexcavadores i la miniretro s’ha coordinat per intentar aplegat al
màxim nombre d’accessos i a les peticions de camins particulars.
Mitjans humans:
Durant aquests 6 dies (del 7 al 13) les brigades municipals i de l’empresa pública han
estat integrament al servei de la neteja de carrers i condicionament d’accessos per
intentar tornar quan abans a la normalitat, treballant al voltant de 20 persones tant pel
matí com per la vesprada.
També cal apuntar la important tasca dels Bombers Voluntaris, així com altra gent
anònima que col·labora en la neteja dels nostres carrers i costes.
Afecció a serveis municipals i altres
Educació
El dilluns 11, per precaució, degut als problemes que presentaven els accessos, la
neu que va caure el diumenge i la impossibilitat de hi haver transport escolar, es van
suspendre, amb el consens dels directors, professors, i ampes, les classes del col·legi,
institut, fpa i escola infantil. Es van fer tasques de neteja i es va poder reiniciar amb
total normalitat el dimarts.
Recollida d’escombreries
Degut a la impossibilitat d’accedir el camió a la ciutat de Morella, així com de
desplaçar-se a l’abocador del divendres al dilluns no va hi haver servei de recollida
d’escombreries, reiniciant-se el migdia del dimarts 12.
Servei de reciclatge i recollida selectiva comerços
Habitualment es fa dimarts i dimecres de cada setmana. Aquesta s’ha endarrerit un
dia per a facilitar la neteja de carrers i no dificultar la circulació.
Centre de Dia
A primera hora de dilluns i dimarts es van fer tasques de neteja dels accessos i es
tenia previst un protocol especial d’accés al centre per als usuaris mitjançant les
cotxeres del Tint.
Castell, muralles i edificis públics. Carrers
S’ha fet una primera revisió sense trobar cap desperfecte important i es continua en la
tasca de neteja d’accés al Castell per poder-lo obrir al públic el més prompte possible.
Degut al necessari ús de sal per a facilitar la mobilitat en la nostra ciutat si que s’han
detectat problemes de deteriorament del paviment en alguns carrers i costes, ja que
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degut a les baixes temperatures i a la gran quantitat de l’ús de sal ha tingut que ser
major que en altres ocasions.
Millora per al futur – protocol municipal nevades
S’ha fet molt de treball i s’ha intentat que les molèsties que ocasiona un temporal
d’estes característiques siguen les menors possibles, tot i això també ens ha de servir
tot aquest treball per millorar molts aspectes per al futur, és per això que es vol
elaborar un important protocol municipal de nevades i demanar i millorar també la
coordinació i participació, per part del ajuntament, en els òrgans d’emergències de
Diputació i Conselleria.
Despesa econòmica
És evident que les despeses ocasionades pel temporal de neu són altes per a un
ajuntament de les nostres característiques, aquestes vénen generades principalment
pels següents aspectes:
- Personal, ja que s’han destinat al voltant de 20 persones durant 5 dies per a
aquestes tasques.
- Ús d’equipament i material.
- Necessitat de llogar més maquinària.
- Despeses futures degudes a desperfectes en les vies de comunicació, carrers i
costes.
- Altres.
Amés de les despeses cal apuntar també que els mitjans que disposem tindrien que
ser més, per aquestos són, moltes vegades, inassolibles econòmicament per a un
Ajuntament.
Ja per acabar es vol agrair tot el treball, durant hores, de totes les persones que han
participat en els serveis de neteja, bombers voluntaris i persones anònimes que han
col·laborat en les tasques degudes al temporal de neu.
Pel que hem exposat portem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló una línea
d’ajudes per a sufragar les despeses importants i extraordinàries que ha tingut
l’Ajuntament de Morella degut als problemes de les nevades.
SEGON.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló la creació
d’una línea d’ajudes destinada a la millora d’equipament per als treballs de neteja de
les nevades per als ajuntaments.
TERCER.- Donar a conèixer esta petició als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes i de la Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que aquesta es tracta d’una nevada molt
considerable amb un factor afegit com va ser el vent que va dificultar encara més els
treballs i és just reconèixer i agrair l’esforç dels treballadors del Ministeri de Foment,
de les Brigades Rurals d’Emergència, així com els propis treballadors de l’Ajuntament.
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Els treballs es valoren positivament, però s’hauria de millorar la planificació i
coordinació en els serveis de manteniment sobre tot en el que respecte als dies
posteriors a la nevada davant l’aparició de plaques de gel, per lo que es considere una
bona opció que es treballe per crear un protocol d’actuació municipal de nevades.
Respecte a les ajudes es considere correcte demanar-les a la Generalitat i a la
Diputació però també es tindrien que demanar al Govern Central, per lo que es
demane que s’incloge en la sol·licitud i traslladar-la als grups parlamentaris del
Congrés i del Senat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en un principi hi ha un protocol general que és el
de la Generalitat i en base al qual es treballe, però és una bona proposta crear-ne un
propi de la ciutat.
I respecte a la sol·licitud d’ajudes no s’incloïa el Govern Central ja que aquest cas de
sol·licitud d’ajuda directa vinculada a despeses d’organització i funcionament,
equipament i recuperació de danys no té cap tipus de competència en estes
actuacions sinó que la competència és del Govern Autonòmic.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que l’ajuda al Govern Central es plantejava com
una ajuda de caràcter extraordinari com se fa en el cas de catàstrofes, inundacions ...
A lo que li respon el Sr. Puig dient que no es pot plantejar com quan s’està davant una
catàstrofe per que no és el cas, sinó que es tracta d’una situació difícil però normal.
El ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de sol·licitud d’ajudes tal i com ve
redactada.
7.- MOCIÓ PETICIÓ AJUDES A EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES PER
NEVADES.- Es dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi
Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver de petició d’ajudes a
explotacions agropecuàries per les nevades que és com segueix:
“ El 7 i 8 de gener es produïa a la comarca d’Els Ports una de les nevades més
importants dels últims anys.
La important precipitació de neu lligada al fort vent i al es baixes temperatures han
ocasionat greus problemes en tots el àmbits. Un dels sectors més afectats ha segut
l’agrari i ramader.
En el terme de Morella hi ha un gran nombre d’explotacions agropecuàries repartides
pels més de 400 km2. Molts dels agricultors i ramaders han vist durant estos dies com
era gairebé impossible accedir ales instal·lacions i al ramat extensiu, a causa de
l’acumulació de neu en les vies d’accés, tant en camins rurals com en pistes
particulars.
Els camins rurals públics han segut netejats amb dificultat pel treball conjunt de les
diferents Administracions, Bombers Voluntaris i l’Ajuntament de Morella. Però per a la
neteja de la resta d’accessos i traure de la incomunicació a gran nombre de masos,
els ramaders i agricultors s’han vist en la necessitat de llogar maquinària adequada
per a condicionar-los i poder fer l’abastiment necessari.
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A més, a causa de la neu, lligada a les baixes temperatures i la impossibilitat d’accés
durant varis dies, també ha ocasionat la baixa d’algun cap de ramat.
Aquesta situació suposa per a molts dels ramaders una important despesa
econòmica, agreujant a la ja difícil situació del sector, ja que s’ha tractat d’una nevada
amb unes característiques extraordinàries, fet que suposa que les despeses siguen
molt més altes que en situacions passades.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i a la Diputació
de Castelló la creació d’una línia d’ajudes destinades a sufragar els costos
extraordinaris en les explotacions agropecuàries causats per les nevades.
SEGON.- Enviar i donar a conèixer aquesta petició als sindicats agraris de la
Comunitat Valenciana.
TERCER.- Enviar i donar a conèixer aquesta petició als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes i de la Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que la postura és la mateixa que en el punt
anterior reiterant la possibilitat de demanar ajudes a totes les administracions que es
pugue.
A lo que li respon el Sr. Puig que sí que es pot demanar ajudes a l’Estat però hi ha
que ser conseqüent en l’estat de les autonomies i en el seu funcionament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció “Petició ajudes a
explotacions agropecuàries per nevades” tal i com ve redactada.
8.- SOL·LICITUD, SI ESCAU, ADHESIÓ A LA XARXA “CITTÀ SLOW”.- Es dóna
compte per part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García
Meseguer de la presentació de Morella com a candidatura de “Ciutat Slow”.
“Morella presenta la candidatura per a ser considerada Ciutat Slow. El moviment Slow
va sorgir a Itàlia en 1999. En un principi es va basar en el Slow Food, no obstant el
moviment va més enllà i suposa un concepte de vida tranquil i sostenible com a base
de la convivència i del futur. A España s’ha constituït recentment l’estructura que
coordina el moviment Slow, de la que actualment formen part 8 municipis, com Begur,
Pals o Rubielos de Mora. Morella és avalada per la Coordinació de la Xarxa
Espanyola, encapçalada pel seu vicepresident, Jorge Hernández, per tal de ser
declarada Ciutat Slow.
Les polítiques impulsades des del consistori promouen accions que compleixen els
requisits necessaris per a que Morella siga acceptada en la Xarxa Espanyola de
Ciutats Città Slow. Alguns exemples de cada aspecte són:
Política medioambiental
-

Projectes per a la promoció i difusió de la recollida selectiva dels residus
sòlids urbans.
Existència d’una depuradora d’aigües residuals.
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Ordenances reguladores del ballat publicitari i de la senyalització.
Seguiment medioambiental de les llicències d’activitats econòmiques que
poden generar impacte ambiental.

Política de infraestructures
-

Recuperació del centre històric del casc urbà.
Pla de mobilitat.
Pla d’accessibilitat per a la supressió de les barreres arquitectòniques.
Centre d’assistència mèdica.
Programes per a facilitar la vida familiar i l’activitat local (guarderia
municipal, escoles esportives, ajuda a domicili...)
Tecnologia i mobiliari urbà de qualitat
-

Planificació horària de la gestió dels contenidors de residus.
Difusió de serveis municipals a través de la web.

Morella va participar en les Jornades “Vivir Slow” a Rubielos de Mora, on Jorge
Hernández, director del Centre d’Estudis aragonesos i vicepresident del moviment a
Espanya, va presentar el projecte “Circuit 2M”.
El projecte “Circuit 2M” consisteix en el treball conjunt dels municipis de les comarques
del Maestrazgo i del Matarranya per tal de crear un territori on baix la filosofia Slow
Travel és valora la singularitat de paisatge, de les tradicions i s’intenta recuperar i
rentabilitzar els productes de qualitat i oficis tradicionals que en molts casos estan
desapareixen per la falta d’una eixida comercial i que poden repercutir en el
creixement socioeconòmic de les poblacions. La insignia del circuit és “Que viatgen les
persones, no els aliments”. La Toscana a Itàlia és el referent que s’ha d’utilitzar com a
espill del projecte. Morella dintre d’aquest territori serà, de moment, l’única ciutat amb
el reconeixement de “Ciutat Slow”.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que tenir aquesta distinció dintre de la
xarxa és molt important per a que Morella siga reconeguda com una ciutat on es viu
en tranquil·litat i amb una bona qualitat de vida.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda que es sol·licite l’adhesió de Morella a la
Xarxa Città Slow.
9.- MOCIÓ PINTURES MORELLA LA VELLA.- Es dóna compte per part de la
regidora d’Educació Na Palmira Mestre de la moció sobre les pintures de Morella la
Vella que és com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com ja s’ha manifestat en Plens Municipals anteriors, les pintures rupestres de
Morella la Vella, declarades ”Be d’Interés Cultural” i “Patrimoni Mundial”, són un dels
atractius turístics més importants per a la Ciutat de Morella.
Des de que es van reobrir, fa uns mesos, després de realitzar una sèrie de reformes,
cada dia són més els visitants que intenten acudir a aquest entorn, i lamentablement,
cada dia són més les queixes que es reben a la Oficina de Turisme pel que fa a la
Gestió d’aquest indret.
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La Conselleria de Cultura, segons l’única resposta que ha donat a la primera moció
presentada per aquest Ajuntament, pretén substituir la senyalítica actual per a facilitar
l’accés als visitants, pretén fer fullets informatius per a distribuir-los des de la Oficina
de Turisme i en la Masia.
El que no té previst, és com posar solució als principals problemes que actualment
està sufrint el nostre patrimoni, com ara una inadequada gestió d’aquest indret.
Per molt que insisteixquen que el “Ajuntament pot estar tranquil, que ningú està
embrutant la imatge de Morella”, es continua sense donar una bona imatge i sense
intentar evitar les queixes que ens posen els visitants que, a pesar de que encara no
s’ha millorat la senyalítica, sí que han pogut arribar fins el lloc on s’ubiquen les
Pintures i per falta de coordinació en la gestió no han pogut visitar-les.
Els horaris que publica la Conselleria de Cultura, com a responsable de la Gestió de
les Pintures Rupestres de Morella la Vella, i que tenim a la oficina de turisme per a
informar als visitants no es duen a terme, amb la consegüent queixa dels turistes que
fent ús d’aquesta informació troben l’abric tancat.
De fet les queixes que s’han enregistrat, són de visitants que s’han desplaçat als
abrics dins d’aquestos horaris i no han pogut visitar-les.
Des de la Conselleria de Cultura, es manté que aquesta gestió no afecte a la imatge
de Morella com a destí turístic. No obstant això, la gestió del patrimoni realitzada des
de l’Ajuntament mante un rigor i una professionalitat, basada en el servei i una atenció
turística de qualitat, aspectes que en cap moment és donen en la gestió realitzada per
la Conselleria.
També ens recorda la Conselleria de Cultura que s’han realitzat inversions a la Masia
de Morella la Vella per a donar-li condicions d’habitabilitat, però ha descuidat dotar-la
d’una bona infraestructura de telefonia i d’abastiment elèctric, que facilitaria la tasca
de l’empresa de guies.
A més de no fer referència al deute que té amb l’empresa de guies turístiques que
realitza les visites als abrics. Un deute acumulat des de fa més de dos anys i que
probablement siga el fet motivador de tots el malentesos en el no compliment dels
horaris.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports, a la
Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer la persistència en el problema existent en la Gestió del patrimoni de
les Pintures Rupestres de Morella la Vella.
2. Exigir a la Conselleria de Cultura que es responsabilitze de les seues obligacions en
la gestió d’aquest entorn i que destine per a aquesta finalitat els recursos necessaris,
per millorar la gestió i sufragar els pagaments que té pendents amb l’empresa de
guies.
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3. L’Ajuntament de Morella no permetrà que aquesta situació perjudique la marca de
Qualitat que té Morella com a destí turístic, i per això demanem a la Conselleria de
Cultura la cessió de la gestió de les Pintures Rupestres de Morella la Vella, ja que la
gestió des de la distància, com s’ha tornat a demostrar, no és efectiva.”
La regidora de Cultura vol matissar que aquesta és la quarta moció presentada sobre
aquest tema, havent-se contestant a la primera, del 14 de maig, dient que es
realitzaria una senyalització correcta de les pintures així com l’edició de fullets
informatius, fets tots dos que a hores d’ara encara no s’han realitzat.
També incidir en la qüestió del deute acumulat amb l’empresa de guies que ja suma
dos anualitats a més a més la no renovació del contracte per a l’any 2010, per lo que
es dedueix que les pintures estan tancades ja que tampoc s’ha contractat una altra
empresa de guies per aquesta anualitat.
Per tot açò s’exigeix a la Conselleria de Cultura que assumeixque la seva
responsabilitat com a gestora d’aquest patrimoni mundial o que cedeixque la gestió a
aquest ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquest és tracta d’un tema que ja s’està
enquistant i al que es tindria que donar una prompta solució. Estem parlant de dos
qüestions, per una part el tema de la gestió i per altra part el tema del deute a les
persones que donen el servei de guies, les quals tenen tot el nostre recolzament i
solidaritat.
El tema de la cessió de la gestió, és un tema que no s’està solucionat, que s’està
allargant en el temps i esperem que més prompte que tard se li trobe una eixida.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que ens troben davant una situació que ja supera la
paciència de tots. I recordar que quan es va presentar la primera moció el portaveu del
Grup Municipal Popular va dir que en el cas de no tenir resposta canviaria el seu vot i
esperem que així siga.
El que ha quedat clarament demostrat és que la Conselleria de Cultura no té
capacitat, voluntat o les dos coses davant aquest problema, i no es pot permetre que
un patrimoni mundial com aquest estigue tancat per una falta de diligència en la seva
gestió. És molt fàcil arribar a una acord amb l’Ajuntament pel qual aquest es
compromet a obrir, promoure el monument fent allò que assenyale la Conselleria de
Cultura. I és absolutament intolerable que les persones no cobren des de fa dos anys,
per lo que no és pot dir que s’espere que es solucione el problema més prompte que
tard sinó que ja és tard, ni se pot permetre que patrimoni estigue tancat.
Ens trobem en un punt en que l’actitud de la Generalitat i de la Diputació en els temes
que són de la seva competència estan perjudicant els interessos generals de Morella
d’una manera clara. Estem parlant que per la inactuació de la Generalitat hi ha 13
persones en atur del Cardenal Ram, una sèrie de persones de l’Hotel de la Fàbrica
Giner i ara 2 ó 3 persones més en Morella la Vella, per lo que es considere que ja és
el moment de prendre decisions, com aquesta i altres en el futur d’acord amb la
defensa de l’interès general de Morella.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar la moció Pintures Morella la Vella, tal i com ve redactada.
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10.- RECOLZAMENT PROGRAMA DE ISONOMIA.- Pren la paraula la regidora de
Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol per donar compte de la proposta de la
candidatura de la Fundació Isonomia per l’obtenció de la Medalla a la Promoció dels
Valors d’Igualtat premi creat pel Ministeri d’Igualtat i Joventut.
La Fundació Isonomia és una entitat privada, sense ànim de lucre, nascuda en 2002
com a resultat de projectes adscrits a distintes Iniciatives Comunitàries d’Ocupació del
Fons Social Europeu i de programes de la Comissió Europea, desenvolupats, des de
1995, per la Universitat Jaume I de Castelló, els fins dels quals vertebren al voltant de
la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes.
Entre les seues característiques, destaque la seua ampla experiència en organització
d’events i en coordinació de xarxes, locals i autonòmiques (la seua pròpia estructura,
en la província de Castelló se soporta sobre una xarxa municipal de 88 ajuntaments,
de la que forma part l’Ajuntament de Morella. L’any passat, la Fundació Isonomia, va
col·laborar amb l’Ajuntament per a la recuperació de la memòria històrica de les dones
de la població, mitjançant un estudi denominat “Genealogia de Dones”.
Coordinació també d’una xarxa empresarial de 12 empreses, una xarxa associativa de
72 associacions i una xarxa interuniversitària amb les universitats públiques
valencianes, estatals (desenvolupat diversos projectes pluri-regionals adscrits a les
iniciatives comunitàries d’Ocupació EQUAL i col·laborant, activa i regularment, amb
professorat de diverses universitats de l’estat espanyol), europees (desenvolupant
xarxes transnacionals en projectes del Fons Social Europeu – NOW i EQUAL i de la
Comissió Europea – Leonardo Da Vinci) i Internacionals (col·laborant amb universitats
i entitats principalment de Latinoamèrica).
Entenem que, els mèrits acreditats de la Fundació, la fan mereixedora d’obtindre el
premi creat pel Ministeri d’Igualtat i Joventut i, per això, proposem la seua candidatura
per a l’obtenció de la Placa a la Promoció dels Valors d’Igualtat.
Pren la paraula la Sra. Ripollés per dir que se recolze la proposta de la Fundació
Isonomia per a la concessió de la Medalla a la Promoció dels Valors d’Igualtat, estem
a favor de la igualtat entre dones i homes, de facilitar la investigació i de contribuir al
desenvolupament dels drets humans.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda recolzar la proposta de la candidatura de la
Fundació Isonomia per l’obtenció de la Medalla a la Promoció dels Valors d’Igualtat
premi creat pel Ministeri d’Igualtat i Joventut.
11.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte a tractar.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar dos precs:
-

En primer lloc demanar que s’envie cartes informant als empresaris de les
ajudes del Ministeri d’Indústria tal i com ja s’havia demanat en un altre ple.
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En segon lloc dir que encara no es dispose del llistat sol·licitat en l’última
reunió en CISE referent als ingressos per l’alquiler del pavelló de festes a
particulars en els últims tres anys.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar varies qüestions:
-

-

Referent a les disculpes donades en l’informe d’alcaldia per no haver segut
convidats els regidors del Grup Municipal Popular a la inauguració de la Torre de
Forcall, s’accepten les disculpes i tal i com ha dit el Sr. Alcalde esperem que en el
futur no torne a passar.
Preguntar com es troba el tema dels llavadors.
Respecte al Cardenal Ram demanar que es remiteixque carta al President de
la Diputació per comunicar-li que en el futur aquest establiment no tindrà cap tipus
de problema d’accés.

A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
-

-

-

Responent al tema de les ajudes del Ministeri dir que aquest ajuntament fa tot
l’esforç possible per tal de promoure el desenvolupament econòmic de la ciutat,
en el moment que es té coneixement de qualsevol tipus d’ajuda s’informa pels
distints canals als ciutadans que puguen estar afectats. Les ajudes que promou el
Ministeri són públiques, com tantes altres d’altres institucions, i estan publicitades.
En cap cas es pot retraure que no se done informació al respecte ja que no és de
la nostra competència, però així i tot s’intentarà millorar el servici d’informació
d’ajudes en la mesura de les nostres possibilitats.
Respecte al llistat demanat a CISE se donaran instruccions al respecte per a
que siga facilitat lo més prompte possible.
Pel que fa a la invitació a la inauguració de la Torre Forcall aclarir que no és
que no se convidare als membres del Partit Popular sinó que no es va convidar a
cap membre de la corporació, per lo que es tracta d’un error però no d’un fet
discriminatori.
En el cas dels llavadors dir que es tracta d’un problema estructural, que no pot
tenir una solució senzilla i en la mesura que la disponibilitat pressupostària ho
permeta s’actuarà lo més prompte possible.
Pel que fa al tema del Cardenal Ram dir que aquesta resposta ja s’ha enviat
en forma de moció aprovada per aquest Ple i en la qual se li diu en tota claredat
que el Cardenal Ram no té cap tipus de problema d’accesibilitat diferent al que té
qualsevol altre hotel de la ciutat. Tots els hotels tenen des de la seva recepció
l’opció de baixar el sistema de peatonalització. El que resulta sorprenent i
totalment fal·laç és que la causa de per què el Cardenal Ram estigue tancat sigue
el problema de l’accés.
La realitat és que la Diputació de Castelló ha actuat en una imprevisió notable,
que està actuant d’esquena als interessos generals de Morella, que gràcies a la
Diputació de Castelló i al seu President 13 persones estan a l’atur després del
tancament el Cadenal Ram.
Quan es va aprovar aquesta moció es va dir que s’estava preparant un projecte
de remodelació per traure’l a concurs però a hores d’ara encara no s’ha fet res, i
també dir com a opinió personal dir que es considera que el Ram és un Hotel que
està en perfectes condicions per poder-se explotar, que és rentable i que ara
podria donar un servei i tenir 12 ó 13 persones treballant en ell.
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Per tant no hi ha cap excusa per a que el Cardenal Ram no estigue en
funcionament i la Diputació sap en tota claredat que no té cap tipus de problema
d’accés.
El que té de fer la Diputació per l’activitat econòmica de Morella simplement és no
entorpir ja que ja sabem que no té cap interès per fer res.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quinze
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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