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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 13 DE MARÇ DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint-idos
hores, del dia tretze de març de
dos mil vuit, 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
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Es dona compte que segons acord de la Junta de Portaveus aquest Ple es celebra a
les 22:00 hores en compte de a les 20:00 hores.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció son aprovades per unanimitat les actes de data 1102-08 i 14-02-08.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Donar compte de la finalització de les obres del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I que
serà inaugurat aquest dissabte ja que es va creure oportú que fora inaugurat fora de
la campanya electoral.
Un altre punt important era la concessió de la llicència per part de la Conselleria de
Cultura de la primera fase del Parador, reivindicació permanent d’aquest plenari.
A partir d’aquest moment el Ministeri té de traure a concurs el projecte complementari
que significarà el reforçament del llenç de la murada.
Encara faltaran algunes qüestions importants com són, la llicència definitiva per al
Parador i la llicència d’activitat que ja està tramitada per part del Ministeri i que està a
falta de l’informe de la Generalitat.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
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-

Es primer tinent d’alcalde va assistir a la reunió de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies com a membre de la Comissió d’Integració i Cohesió social el
3 de març, per tal de tractar temes relatius a la immigració com a fenomen global
que afecta al municipalisme de l’Estat Espanyol.
El dia 4, juntament amb altres responsables municipals de la comarca dels Ports,
es va acudir a la seu de la Agencia Valenciana d’Energia per tal de traslladar la
protesta dels municipis per la resolució relativa a les compensacions de les
eòliques. El projecte presentat era demanar una aportació de l’Agencia Valenciana
de l’Energia dels diners que es reben de l’empresa RENOMAR per al Centre de
Dia, d’un import de quasi 600.000 euros dels quals sols ens han ajudat en 30.000
euros.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha ampliat el període de participació i presentació d’al·legacions, referent al
document de Concert Previ, fins el 28 de març.
S’ha acabat de pavimentar el nou camí peatonal per accedir al Centre Lúdic i
Esportiu Jaume I, fent també una neteja i condicionament de les parets.
Reparacions i manteniment en el casc urbà d’Ortells, així com la continuació de
les obres en el mur.
S’ha col·locat correctament el ballat de les cases que es troben més deteriorades
en Ortells.
Estant continuant les obres en l’alberg de Pereroles.
Reparacions en diverses zones del casc urbà en Morella.
S’ha exigit a l’empresa que va realitzar les obres del Portal de Sant Mateu que
repare els desperfectes en l’adoquinat. Realitzant-se esta mateixa setmana.
S’ha reparat una part de sostre, que estava malmesa, en una de les eixides
d’emergència del teatre.

ÀREA DE SERVEIS
-

-

S’ha muntat tot l’equipament del Centre Lúdic i esportiu Jaume I.
S’han instal·lat noves faroles en la zona del nou camí per anar a peu al nou
poliesportiu.
S’ha reparat l’enllumenat malmès de la zona de l’Albereda, sent alguns
desperfectes causats per accions de vandalisme, insistint que cada volta que s’està
fent una actuació en contra del mobiliari públic s’està anant en contra dels
ciutadans de Morella i s’està perjudicant la capacitat de tenir un poble adequat, i
evitant que es puguen fer altres coses positives.
Advertir que les persones que actuen així, en el cas de ser identificats tindran que
atendre a les conseqüències.
Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària, així com col·locació de nou
mobiliari (banc, jardineres...)
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Millora de l’enllumenat en uns dels carrers de l’Arrapat.
S’ha mantingut una reunió amb Tetma per estudiar de millorar la recollida
selectiva.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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S’ha començat a gestionar les contractacions amb els inversors particulars del
parc solar per tal de que es pugue començar la seua instal·lació, prevista per a
principis del mes d’abril.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’ha assistit a una jornada a Valencia amb els responsables del Ministeri
d’Industria per veure d’incloure a Morella en els plans Avanza de Modernització
Administrativa.
S’han repetit les reunions dintre de la Mancomunitat Taula del Sènia per tal de
reconduir la subvenció del Plan Avanza del Ministeri d’Industria per a que aprofite a
la xarxa wifi-wimax que està en procés d’instal·lació.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Organització dels preparatius per al dia de l’arbre.
S’ha iniciat, per part de l’empresa Agrovert, l’obra de condicionament del talús del
polígon industrial Les Casetes.
S’han mantingut reunions amb tècnics de Conselleria per dur el tràmit del
Paratge Natural Municipal de Pereroles que es porta avui el Ple.
En el monte Pereroles s’ha netejat d’arbrat els voltants de l’alberg.
S’han realitzat noves zones enjardinades en la plaça la Font i en els voltants del
nou poliesportiu.
Reparació d’un nou tram malmès en la zona de quatre camins.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE TURISME
-

Assistència a la Fira de Torrepacheco (Murcia) amb resultats molt favorables.
Assistència al sopar i a l’entrega del premi d’Assetmyco a la UJI.
Xerrada sobre les ajudes a l’empresari turístic, per Isabel Palafocs.
S’està portant a terme l’elaboració del Pla Estratègic per dissenyar el futur turístic
de Morella, avui s’ha celebrat una reunió del comitè de seguiment.
Xerrada sobre el creixement socio econòmic a Morella, a un grup d’estudiants de
la llicenciatura de Geografia a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Es va participar en un panell de la Universitat Politècnica de Valencia sobre un
master de Turisme.
El dia 22 de febrer es va produir la visita de l’auditoria a l’oficina de turisme per a
obtenir la marca Q de “Qualitat Turística” que lliure el Institut de Qualitat de Turisme
d’Espanya. Es va tenir una bona impressió però encara no se sap el resultat.
Destacar l’esforç realitzat per les treballadores de l’oficina per obtenir aquesta
marca que ens ajudarà a millorar les perspectives del nostre destí turístic.
ÀREA DE CULTURA
-

Recepció representants de la UNESCO, jornades organitzades per la Universitat
de València i Gandia. Visita dins del seu programa d’actes a la nostra ciutat.
Congrés de metges a les sales gòtiques.
Inauguració exposició de pintura i fotografia (del 8 fins al 23 de març)
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ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió amb el consell dels xiquets/xiquetes, per concretar el programa d’actes
del dia de l’arbre, triar el cartell guanyador del dia del arbre (Bernabé Sangüesa) i
plantejar noves tasques per als xiquets i per a nosaltres.
Col·laboració amb el dia de l’arbre (Pereroles, amb una participació de unes 65
persones, entre grans i menuts).
III Setmana de l’educació amb la participació dels centres educatius (IES, CEIP
Verge de Vallivana, FPA i el Club)
ÀREA D’ESPORTS
-

Condicionament, preparació i equipament del nou centre lúdic i esportiu Jaume I.
Gestions amb la direcció de Bancaixa pel trasllat d’alguns aparells al nou gimnàs.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

-

Celebració del Dia Internacional de la Dona el passat 7 de març amb una
concentració silenciosa en protesta per la violència de gènere. Xerrada “Dones
Rellevants en la Història” a càrrec de l’Agent d’Igualtat del Centre Infodona.
Durant el mes de març s’han reprès les classes de la Universitat de Majors.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Planificació i organització de l’horari especial del Casal Jove, referent als dies de
Pasqua.
Col·laboració amb Morell@jove en l’organització d’activitats, tant per als més
menuts com per als joves, en els dies de Pasqua.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Preparació de les processons de Setmana Santa del Dijous i Divendres Sants.
Agrair la donació per part de la Família de la Figuera d’una imatge.

ÀREA DE FESTES
-

Organització i coordinació de les activitats per a Pasqua.

Finalment posar de manifest el record del plenari d’aquest Ajuntament per a l’última
víctima d’ETA i la solidaritat amb la seva família. Isaias era un regidor igual que
nosaltres que simplement havia defensat la llibertat i per això als seus 42 anys ja no
està entre nosaltres.
3.- INFORME OFICINA D’IMMIGRACIÓ.- Es dóna compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín d’un informe sobre el funcionament des de fa
dos anys de l’oficina d’atenció al ciutadà estranger en Morella.
La iniciativa de crear aquesta oficina, va sorgir d’un acord entre el Centre Romanès de
Castelló i l’Ajuntament de Morella per poder atendre a tota persona immigrant, tant

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-03-13 PLE ORDINARI

5

vinguda de Romania com d’altres països, donant el recolzament necessari per a que
tinguen una bona qualitat de vida en la nostra ciutat.
Aquesta oficina es troba ubicada en la primera planta de l’edifici CISE i ha segut
atesa, des de la seva posada en funcionament per diverses persones dos dies a la
setmana i amb caràcter semi voluntari.
En aquesta oficina s’han estat rebent consultes totes les setmanes que van ser més
nombroses en el temps durant el qual es va produir la darrera regularització. En
aquest moment les consultes soles ser referents a temes sobre el visat, educació o
assistència religiosa.
D’aquesta oficina va sortir la iniciativa de celebrar l’acte de la pàtria Romanesa que va
tenir una gran participació, i també s’estan posant en marxa altres iniciatives de
caràcter multicultural.
També s’està treballant per elaborar un pla d’immigració per l’acollida i assistència i
per garantir la integració de l’immigrant. L’orientació de l’Ajuntament de Morella amb la
seva participació en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anirà
encaminada cap aquestos objectius així com a reclamar de les administracions per a
que s’incrementen els fons de cohesió e integració per a l’assistència de l’immigrant
recent vinguts, i per a que municipis com el nostre puguen tenir recolzament
d’aquestes administracions per poder a terme polítiques solidàries amb aquest
col·lectiu.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que sempre que es parle d’immigració
es diu que l’immigrant ha d’integrar-se en el lloc on va, per lo que es normal que hi
hague una oficina on puguen dirigir-se per infomar-se, per lo que es tracta d’una
iniciativa molt vàlida.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA REGULADORA TRÀNSIT.- Es dóna
compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la necessitat
de l’adaptació al Reglament General de Circulació com a conseqüència de la
incorporació de Morella al sistema de recaptació global que té la Diputació de Castelló.
Aquest fet imposa tenir una normativa de trànsit homologada a la resta de municipis
que s’han incorporat a aquest conveni.
S’han adaptat totes les peculiaritats que poden afectar a la nostra ciutat i destacar que
l’adaptació al Reglament General de Circulació suposarà un increment substancial de
les sancions de trànsit imposades per la Llei ja que Morella estava molt per davall del
que marcava aquesta Llei.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquest punt es tracta de l’adaptació
a la normativa i que en el tema de l’increment de les sancions si tot el mon fa el que té
de fer no caldrà que s’aplique.
Coneix el Ple l’expedient tramitat per a l’aprovació de l’Ordenança Reguladora de
Trànsit, el Dictamen favorable de la Comissió de Governació i els informes de la Sra.
Secretaria-Interventora.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, l’Ordenança Reguladora de Trànsit, tal i
com ve expressada en l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REVISIÓ ANUAL PADRÓ D’HABITANTS.- Es dóna
compte per part de la Regidora d’Administració, Hisenda i Promoció Econòmica Na
Sandra García Meseguer de la revisió anual del Padró Municipal d’habitants des de
l’1-1-2007 al 31-12-2007, sent com segueix:

CONCEPTES

TOTAL

HOMES

DONES

Població de Dret a 1-1-07
Altes des de 1-1-07 fins 31-12-07
Baixes des de 1-1-07 fins 31-12-07
Població de Dret a 1-1-08

2963
132
150
2945

1475
66
69
1472

1488
66
81
1473

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que els habitants són els que són
encara que a tots ens agradarie que hi haguere més dels que hi han.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants
a 1-01-08 tal i com ve redactada.
6.- DECLARACIÓ PARATGE NATURAL MUNICIPAL PEREROLES.- Es dóna compte
per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En
Rafael Pallarés Traver del protocol de col·laboració entre la Generalitat, a través de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, i l’Ajuntament de Morella
per a la declaració i la gestió del paratge natural municipal “Monte de Pereroles”.
Un dels motius que ens porten a treballar amb esta col·laboració es el de participar en
la gestió i poder portar endavant iniciatives pròpies com a part que és del nostre
patrimoni que ajuden a la conservació i millora del monte per a l’ús racional dels
ciutadans.
També es tracta de promocionar el Monte de Pereroles com a oferta lúdica de
contacte amb la natura, donant a conèixer i crear consciència entre el ciutadans de la
importància dels espais naturals, així com fer compatible la protecció i la conservació
del monte amb els aprofitaments tradicionals com són la ramaderia, els aprofitaments
forestals, la caça...
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En definitiva es tracta de deixar de ser espectadors per passar a participar d’una
forma activa en les decisions que afecten al Monte de Pereroles.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que es tracta d’una intenció totalment
lògica, ja que des del moment que es té cedida la gestió i ús dels albergues,
lògicament si es pot gestionar també el monte, la línea d’actuació anirà més unificada i
tot el que suposa iniciatives per a que el Monte estigue el millor possible són positives.
Coneguda la Llei 11/1994, de 27 desembre, de la Generalitat Valenciana d’Espais
Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana on es regula la creació d’espais
naturals protegits d’àmbit comprés dins d’un o de diversos municipis, promoguts i
gestionats per les corporacions locals.
Conegut el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de
Regulació dels Paratges Naturals Municipals i d’acord amb l’article 6 del referit decret.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Manifestar la seva intenció d’iniciar i tramitar, fins a la seva culminació, el
procediment administratiu tendent a la declaració, mitjançant Acord del Consell de la
Generalitat, del Paratge Natural Municipal “Monte de Pereroles”, ubicat en el terme
municipal de Morella, conforme al que es disposa en els articles 3, 9, 24.2, 25,2 i 26
de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana, desenvolupat pel Decret 161/2004, de 3 de
setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Regulació dels Paratges
Naturals Municipals.
SEGON.- Gestionar aquest espai natural protegit, una vegada declarat, conforme a
les especificacions que les citades normes estableixen per a la figura de Paratge
Natural Municipal.
TERCER.- Aprovar el Protocol de col·laboració entre la Generalitat, a través de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, i l’Ajuntament de Morella
per a la declaració i la gestió del Paratge Natural Municipal “Monte de Pereroles”.
7.- INFORME ESCOLA LLAR.- Es dóna compte per part de la regidora de Cultura,
Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de l’informe sobre el CEIP Mare de
Dèu de Vallivana dintre del qual es parla també de l’Escola Llar, que ve a petició de la
proposta feta en l’últim ple.
El present informe, recull les despeses més importants que genera el funcionament
ordinari del CEIP Mare de Déu de Vallivana, conjuntament amb l’escola llar.
Podem diferenciar dos tipus d’inversions o despeses. Per un costat la llum, el gasoil o
els materials necessaris per al seu funcionament diari i d’altra banda, s’observa la
dedicació de les brigades en quant a la realització de les diferents tasques de
manteniment i reparació de desperfectes. Uns ocasionats per l’ús i altres per les
característiques arquitectòniques de l’edifici.
A continuació, detallem algunes de les xifres més destacables:
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DESPESES DE MANTENIMENT CEIP ANY 2007
CONCEPTE

DESPESA

1 Llum

5.966,82

2 Gasoil

16.114,00

3 Productes de Neteja

2.277,39

4 Personal de Neteja

3 dones/5 dies/2 hores

5 Manteniment fusteria
6 Manteniment vidres

2.315,84
200,00

7 Manteniment en general : brigada

3.900,00

8 Materials de construcció

2.800,00

Total

33.574,05

A més d’aquestes despeses econòmiques, comentarem també algunes de les tasques
de manteniment realitzades per les brigades municipals en aquest edifici.
Aquestes tasques, venen precedides per la petició de la direcció del centre.
-

Petites reparacions: canvis de picaports, sanitaris, desaigües, col·locació de
jardineres, col·locació i canvis de pissarres, prestatgeries, mobles, transport de
material i mobiliari en desús...
Pintura i aïllaments: de les aules, reparació de marcs de fusta, tractament amb
pintura d’exterior per a finestres, pintura del pati exterior d’infantil...
Obres: canvi de tanca perimetral dels patis, arquetes per replegar les aigües
pluvials, omplir els clots de l’entrada amb formigó, reparació de goteres a les
claraboies
Calefacció: manteniment cada 12 dies, de reposició de sal i descalcificador,
col·locació d’un calentador...
D’altra banda, el consistori a petició del Consell dels Xiquets, va renovar
completament el paviment de la pista poliesportiva el centre. Que a més de ser l’espai
on realitzen el pati, es duen a terme les classes d’educació física. Suposant aquesta,
una inversió molt important.
Un altre aspecte a destacar, és la despesa en quant a gasoil, per un deficient
funcionament de les calderes (revisat recientment) i la mancança de termòstats
independents d’unes aules a altres.
La principal problemàtica que s’observa en aquest edifici, al llarg del temps, són les
filtracions d’aigua. Donades les característiques dels materials emprats en la seua
construcció, la climatologia i les oscil·lacions de les temperatures i el disseny
arquitectònic, (existència de terrasses i claraboies en lloc de teulats, canals i pendents
que condueixen les aigües cap a l’interior de l’edifici) afavoreixen aquestes filtracions.
Les solucions aportades fins el moment, han estat la impermeabilització provisional de
estes cobertes, a l’espera d’una solució definitiva que deu adoptar l’arquitecta
coautora del projecte, amb la finalitat de no alterar el disseny de l’obra, guardonada
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amb el premi nacional d’arquitectura, la qual cosa, dificulta de manera especial,
l’actuació en aquest edifici.
Per altra banda, les brigades municipal, han realitzat múltiples intervencions per
tractar de minimitzar aquest problema, el qual persistirà fins que no es done una
solució definitiva i no provisional, per part dels arquitectes.
Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol manifestar que en aquest edifici hi ha un greu
problema que hi ha que solucionar, com es el tema de les filtracions i les claraboies en
mal estat. S’ha canviat tota la fusta que feia molta falta però si no es fa un
manteniment de envernissat, no tardarà molt a tenir-se que tonar a canviar. Per lo que
hi hauria que fer un pla de manteniment ja que es tracta d’un edifici emblemàtic, premi
nacional d’arquitectura i té d’estar en condicions.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en aquest edifici el que respecte a la qüestió de
manteniment depèn de l’Ajuntament, però les patologies que presenta aquest edifici
no són de manteniment sinó estructurals. Hi ha un informe “Informe técnico sobre
lesiones observadas en la Escuela Hogar de Morella” elaborat després de molt de
temps de demanar-ho, per part d’un arquitecte de la Facultat d’Arquitectura, sent una
espècie de peritatge a instància de la pròpia directora de l’execució d’aquesta obra
Carmen Pinós. Aquest informe es va remetre a la Generalitat el 20 de juliol de 2005 i
en aquest informe es planteja clarament quines són les patologies, quines són les
necessitats i quin és el pressupost per abordar una primera actuació. Es presenten
dues alternatives en funció a les distintes substitucions de cobertes, del canvi de
fusteria, etc...; una al voltant de 480.000 euros i l’altra de 600.000 euros.
Òbviament açò que fa falta fer ni és competència de l’Ajuntament ni ho pot fer encara
que no siga de la seva competència. Per tant el que hi ha que fer és que, a qui li
pertoca, que es la Generalitat, té de fer-ho i lo antes possible.
Des de l’Ajuntament es continuarà fent tot allò que són actuacions menors que ens
pertanyen però no es pot abordar el problema de fons.
El que es torna a exigir a la Generalitat és que face el que està previst fer des de l’any
2005. Sols es va fer una acció d’emergència amb la col·locació d’una tela asfàltica.
Pren la paraula el Sr. Ortí qui considera que a està clar que hi ha coses que són
competència de la Generalitat, però en lo que respecte al tema de manteniment hi ha
també problemes com el tema de la fusta o el cas d’una porta de ferro que va caure
per no posar-li oli. Per lo que hi ha fer un pla de manteniment ja que es molt important.
En l’any 2005 es va fer la col·locació de tela asfàltica deixant el terrat i al paralitzant-se
per part de l’arquitecte i s’ha quedant sense fer.
Respon el Sr. Puig dient que la preocupació sobre el que pugue passar en el col·legi
es bàsica i tal com s’ha dit en l’informe són moltes les inversions que s’estan fent i
molts els diners que coste el funcionament d’aquest col·legi. S’ha actuat en temes que
no eren competència de l’Ajuntament per intentar superar els problemes de perill que
hi hage. Les preguntes que planteges nosaltres també ens les fem, no sabem perquè
no s’ha acabat la referida col·locació de tela asfàltica, l’ajuntament com a responsable
no sap perquè no s’ha fet. Del que si es té constància es de l’informe sobre les
patologies de l’edifici. El que té la responsabilitat i la capacitat econòmica es la
Generalitat. Per lo que respecte al tema de la caiguda de la porta, la informació que
ens van facilitar els tècnics no donaven com a causa d’aquesta caiguda la falta d’oli
sinó altres causes.
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De fet hem fet una pista poliesportiva per a que els xiquets pugueren jugar, si es
tinguera capacitat econòmica es ferie l’inversió necessària reflexada en l’informe de
l’any 2005, però es impossible.
Estem disposat en les possibilitats dels nostres mitjans en els temes de manteniment
però els problemes d’aquesta edificació no són de manteniment sinó que són
estructurals que estan valorats i definits en l’informe que es va fer en l’any 2005.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
8.- INFORME PROGRAMACIÓ PASQUA.- Es dóna compte per part de la regidora de
Cultura, Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de l’informe referent a la
programació de Pasqua.
La programació que avui presenten ací comprèn des del proper divendres 14 fins el
diumenge 30. En aquesta programació tenen cabuda actes religiosos, actes culturals,
esportius i lúdic i activitats per als més menuts.
En primer lloc passem a comentar les activitats que podem trobar dins de cada un
d’aquestos blocs.
-

Inici de la Setmana Santa: El primer des actes que marquen l’inici de la Setmana
Santa tindrà lloc aquest mateix divendres dia 14, el pregó de Setmana Santa amb
el grup de Tambors i Bombos de Morella. Es farà també una cercavila pel carrers
de costum i a les 24:00 h. a la plaça de l’ajuntament es procedirà a TRENCAR
L’HORA.
Actes Religiosos:
El primer dels actes religiosos serà diumenge 15, diumenge de Rams, amb
la benedicció dels rams a la Plaça de St. Francesc i la posterior missa.
Dijous Sant, amb la missa i la processó.
I divendres Sant, al matí Via Crucis al Castell, missa i processó a la
vesprada-nit.
Activitats Culturals:
Durant aquest període la programació de cinema s’amplia, és a dir, hi haurà
projecció dimecres 19 i divendres 21 i concretament podem vore la pel·lícula
“Los crímenes de Oxford”. Per tal de tornar a la normalitat el diumenge 30 amb
una única sessió a les 19:00 h. (com s’ha fet al llag de la tardor i l’hivern)
aquest diumenge podrem vore “Expiación más allá de la pasión”.
Per altra banda també podrem disfrutar d’una programació teatral. La
primera de les obres serà representada aquest dissabte 14, a les 18:30 h. i és
una obra emmarcada dins de la III Setmana de l’Educació (dedicada a la
convivència) i la segona de les obres arribarà al teatre municipal divendres 28,
a les 19:30 h. i serà l’adaptació de Pascual Alapont de “Tirant Lo Blanc”.
També es podrà seguir visitant l’exposició que es va inaugurar el passat cap
de setmana de pintura i fotografia ací, a les sales gòtiques de l’ajuntament.
Activitats Esportives:
La primera de les activitats d’aquest bloc no és ben bé esportiva, però si
està relacionada directament amb el món de l’esport. La inauguració del
Centre lúdic i esportiu Jaume I, el poli nou. Aquesta inauguració tindrà lloc el
proper dissabte a les 12:00 h. A més, al dia següent hi haurà una jornada de
portes obertes, on sí tindrà lloc la primera de les activitats esportives, partit de
bàsquet femení de la lliga Cadet Provincial, concretament el CB Morella- CB

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-03-13 PLE ORDINARI

11

Vinaròs, a les 12:30 h, aprofitant per felicitar a les xiquetes per estar ja
classificades com a primeres.
I per altra banda està la Jornada de 24 hores de Futbol sala ciutat de
Morella. Que es durà a terme entre els dies 20 i 21, i començarà dijous 20 a les
17:00 i acabarà a les 17:00 h. de divendres 21.
Activitats per als més Joves: Són un seguit d’activitats adreçades als més
menuts, que es troben en període de vacances, activitats dirigides pel club per als
més menuts i pel morell@jove per als no tan menuts.
En qual al club, assenyalar que mantindrà el seu horari a les vesprades, i
s’oferta la possibilitat d’anar als matins de les 10:00 fins a les 13:30 h. Està
pensat per als xiquets i xiquetes de 3 fins a 6 anys.
I per altra banda estan les activitats proposades pel morell@jove, adreçades
a la resta d’edats. Aquestes activitats es duran a terme al casal, al centre
Jaume I i activitats a l’aire lliure, com ara el prat.
Aquest és el plantejament fet per aquest anys des de la regidoria de joventut i la
cultura i esport.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que es tracta d’un programa prou ampli,
però haguera estat bé un concert d’un grup reconegut, encara que es pot fer de cara a
l’estiu.
Pren la paraula la Sra. Mestre per afegir que el dissabte de Pasqua hi haurà una
orquestra prou important com és La Tribu i una discomòbil.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ INSONORITZACIÓ ESCOLA DE
MÚSICA.- Coneix el Ple l’acta d’apertura de proposicions de l’adjudicació mitjançant
procediment ordinari de l’obra “Acondicionamiento Escuela de Música”, presentant-se
una proposició:
Nº 1.- G. Y. F. CONSTRUCCIONES S.L. qui ofereix la quantitat de SEIXANTA-DOS
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(62.467,50) IVA inclòs.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment ordinari en la
modalitat de concurs de l’obra “Acondicionamiento Escuela de Música” s’examina la
proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de G. Y. F. CONSTRUCCIONES S.L.,
conforme a l’acta redactada a tal efecte i als informes emesos pels Tècnics, i en
armonia amb la proposta.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que està clar que es té de fer, però
el que s’haguera tingut que fer en el moment de la compra del local era exigir al
venedor que realitzara l’acondicionament necessari per a situar l’Escola de Música.
Pren la paraula el Sr. Puig per fer una puntualització, dient que no es tracta d’una
compra sinó d’una cessió de caràcter urbanístic, cessió que no tenia cap ús concret.
Per altra banda l’arquitecte que va fer el projecte no va calcular adequadament la
repercussió del so i es per això que en aquest moment hi ha que fer aquesta actuació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra
“Acondicionamiento Escuela de Música” a G.Y.F. CONSTRUCCIONES S.L. per un
import de SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (62.467,50) IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60008 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies el present acord
d’adjudicació del contracte i se li requerixca per a que dins dels quinze dies comptats
des del següent al que se li notifique l’adjudicació, presente la documentació
acreditativa d'haver constituït la fiança definitiva i se li cita per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació d’adjudicació.
QUART.- Que es publique l’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies comptats des de la data d’adjudicació del contracte.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CARRETERA XIVA.-Es dóna compte per part
del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la moció
respecte a l’estat de la Carretera de Xiva.
“ La situació de la carretera CV-117 Morella - Xiva, com ja ha sigut tractat en diverses
ocasions en aquest Ple, es coneguda per tots: deficiències greus en l’asfalt, corbes
perilloses, hi ha punts molt estrets en la carretera, etc.
Com també hem explicat en diverses ocasions, a la Diputació, de qui es
responsabilitat aquesta carretera, se li han fet arribar mocions i també, per part del
veïns de Xiva, vàries recollides de signatures. Fins al moment, no s’ha rebut cap
resposta per escrit a les exigències plantejades, en cadascuna d’elles.
Tot i que cal dir, que en els pressuposts, referents a la conservació i manteniment de
les carreteres en la zona nord de la xarxa viària provincial per a l’any 2008, hem vist
com apareix una partida de 100.000 euros, per al sanejament de ‘blandons’ i
pavimentació de la CV-117.
Ens alegrem de que es destinen diners per millorar aquest vial, però tal com hem
plasmat diverses voltes en les mocions presentades, la solució per aquesta carretera
no és un mer manteniment, sinó que cal obres i millores que arriben al fons de la
qüestió.
Ací, estem vivint la realitat d’una carretera impròpia del segle XXI i que presenta d’una
gran quantitat de problemes estructurals i conjunturals.
Les accions de millora que s’han realitzat, ja des de fa temps, sempre han segut
merament puntuals i poc duradores, es a dir, no solucionen definitivament el vertader
problema. I no volem que torne a ser així.
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Ens agradaria conèixer quin es el pla de treball que té pensat la Diputació per aquesta
carretera i treballar per a la solució definitiva i no per a, com es diu vulgarment, anar
tapant ‘4 forats’.
Per tant, des de l’Ajuntament de Morella, reiterem que ens alegrem que hi haja una
partida per a manteniment, dins de la partida de conservació i manteniment de
carreteres per al 2008, però tornem a reiterar que no és la solució definitiva. Com ja
hem dit moltes voltes, pensem que hi ha possibles solucions per resoldre els actuals
problemes, que tinguen un caràcter mes permanent que les que s’estan aplicant a dia
d’avuí, i que tinguen efectes beneficiosos per a tots els ciutadans de Xiva, tals com el
fer un nou asfaltat general de tota la carretera, ampliar l’amplària de la mateixa, i
millorar el traçat en alguns punts.
Amés, repetint el que es va acordar en la moció del mes passat, també seria vital i
necessari connectar adequadament aquesta carretera amb l’actual camí que va de
Xiva fins la carretera entre Forcall i Ortells, asfaltant aquest i convertint-lo en carretera,
sent la prolongació de l’actual CV-117.
Des de l’Ajuntament de Morella, entenem que aquesta situació no pot continuar ni un
dia més, i és hora de que la Diputació plantege vertaderes solucions per aquest vial,
amés del propi manteniment.
Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Dirigir-se a la Diputació Provincial de Castelló per a que assumisca el
compromís de resoldre els problemes de la CV-117 i realitzen totes les iniciatives
tècniques i polítiques necessàries per a donar una solució a l’arranjament definitiu
que des de fa tant de temps es necessita.
SEGON. Exigir, una vegada més, a la Diputació de Castelló explicacions pel silenci
que ha imperat durant tant de temps en aquest tema, sense contestar les mocions de
l’Ajuntament i tampoc la recollides de signatures dels propis veïns de Xiva.
TERCER. Exigir a la Diputació de Castelló que les millores en la CV-117 no es queden
en un mer manteniment, que no soluciona el problema estructural i conjuntural, i que
s’actue de manera integral i definitiva.
QUART. Exigir a la Diputació de Castelló la informació sobre el pla de treball i les
solucions plantejades per a la carretera CV-117, tant en el present més proper,
referents al manteniment plantejat, com per possibles obres que aprofundixquen en la
solució vertadera de les deficiències de la carretera a Xiva.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que es té clar que aquesta
carretera necessita una actuació integral que inclogue allargar-la en el tram del camí
que ix de Xiva a Ortells.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de la carretera de Xiva tal i
com ve redactada.
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11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ COMMEMORACIÓ DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES.- Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la moció de commemoració del dia 8 de
març, dia internacional de les dones que es com segueix:
“ Hem commemorat un any més el 8 de març, el Dia Internacional de totes les dones.
Un dia ple de reivindicacions, d’esperances, i sobretot de futur.
Hem deixat arrere els moments en què les injustícies i les desigualtats contra les
dones es consideraven de l’àmbit privat i personal.
Avui comptem amb una llei integral contra la violència de gènere que ens permet
comptar amb més instruments i més recursos contra l’alifac intolerable del masclisme
criminal.
I comptem amb una Llei per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, que significa el
reconeixement del dret de les dones a compartir en equilibri amb els homes, totes i
cada una de les facetes de la vida social, política i familiar.
Hem obert els camins cap a la igualtat efectiva, però ara cal transitar-los, i hem de ferho entre totes i tots, conscients que estem exercint drets de ciutadania. Drets
conquistats, que no podem arrabassar-nos.
Tot i que encara s’exercixen constants discriminacions i abusos, hem de continuar
treballant perquè les dones puguen viure la seua maternitat plenament, amb la
garantia de protecció dels poders públics, i perquè puguen iniciar qualsevol carrera
professional, mamprendre qualsevol projecte personal, sabent que hi haurà menys
obstacles, que els sostres de vidre ja no són irromplibles.
Avui podem divisar amb confiança el futur que està per vindre. Este és el nostre desig
per al present 8 de març i per a aconseguir-ho hem d’unir les nostres forces, les
nostres veus. Junts podrem consolidar estos drets i obrir nous camins que encara
que, difícils, faran que la nostra societat siga exemplar en respecte als valors
constitucionals i en l’aprofundiment de la democràcia.
Per això la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Morella presenta la següent Moció
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal dels ACORDS següents:
Primer.- L’Ajuntament de Morella contribuirà a l’aplicació i desenvolupament de la Llei
d’Igualtat Efectiva de dones i homes a través dels compromisos següents:
-

Aconseguir la participació de les dones en la presa de decisions sobre
assumptes que interessen a tota la ciutadania.
Eradicar la inestabilitat, la desocupació i la temporalitat que continua afectant
essencialment l’ocupació femenina i a les diferències retributives que encara
persisteixen.
Afavorir la corresponsabilitat entre homes i dones en l’atenció de les persones i
en els treballs domèstics.”
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que la dona es l’eix essencial de la
societat, en la família, en el treball, en les institucions, en la política i està demostrat
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que pot ocupar llocs de gran rellevància. Actualment en el Parlament hi ha
pràcticament el mateix nombre de dones que d’homes fent impensable fa un temps.
Seria desitjable que tots els països del món tingueren la mateixa forma de pensar que
nosaltres. També condemnar i denunciar la violència que sofreix la dona en molts
àmbits en tot el món.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de commemoració del dia 8
de març, dia internacional de les dones tal i com ve redactada.
11.- INFORME CAMPANYA POBLE SAHRAUI.- Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de l’informe sobre la campanya
del poble Sahraui.
Manifestem que l’ajuntament de Morella ha participat en al Caravana d’ajuda
humanitària amb el poble Sahrauí per mitjà de la recollida d’aliments bàsics (sucre,
arròs i oli) organitzada per la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el poble
Sahrauí.
Donada la situació de necessitat en què es troba el poble sahrauí, ja que necessita
d’ajuda internacional per a sobreviure, Proposem continuar col·laborant en anys
posteriors amb l’esmentada caravana humanitària.
Pren la paraula la Sra. Ripollés manifestar que davant aquest punt no es pot estar
impassible i que s’està d’acord en que es continue col·laborant amb aquesta
campanya.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
12.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència dels referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
ADHESIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS D’ENERGIA
RENOVABLE.- Es dóna compte per part del Sr. Puig que hi han molts ajuntaments
afectats pels parcs eòlics, en el cas valencià es encara molt més complex i molt més
negatiu per als interessos dels municipis l’aplicació del Pla Eòlic Valencià, el que es
tracte es de treballar en comú per a aconseguir varies qüestions.
En el tema dels impostos que fan referència a l’IBI i IAE les compensacions siguen
més directes i majors, per compensar l’impacte paisatgístics i en el cas valencià a més
a més un impacte urbanístic i un impacte per als propietaris més enllà del lloc puntual
on s’ubiquen els aerogeneradors, ja que en el Pla Eòlic Valencià a 1 km. d’on està
ubicat l’aerogenerador no es pot ubicar cap explotació agropecuària, ni cap edificació.
Aquestes limitacions tenen de tenir una compensació més important de la que en
estos moments s’està plantejant.
Per lo que aquesta es una iniciativa molt interessant per avançar en aquest tema.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui pregunta si es tracta d’una associació de caràcter
nacional i desitja que aquesta iniciativa siga útil.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que si que es tracte d’una associació de caràcter
nacional i que s’espere que puga servir de grup de pressió.
Atès que aquest terme municipal es troba afectat per instal·lacions d’energies
renovables i tenint en compte l’afectació territorial i tributària de les mateixes; havent
constituït una ASSOCIACIÓ NACIONAL per a la defensa dels interessos de aquestos
municipis afectats, i en atenció a les prescripcions de l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la modernització del Govern Local, el
Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adherir-se a l’ASSOCIACIÓ NACIONAL DE MUNICIPIS AMB
INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES, així como als seus acords i estatuts.
SEGON.- Nombrar como representant en la mateixa en nom d’aquest Ajuntament a
En Joaquim Puig Ferrer en la seva qualitat d’Alcalde- President i com a substitut a En
Ernesto Blanch Marin en la seva qualitat de Primer Tinent d’Alcalde.
TERCER.- Aprovar l’aportació a aquesta Associació de 200 euros amb càrrec al
compte d’aquest Ajuntament que es decidixca en el seu moment.
14.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí qui pregunta respecte a l’aplicació del Pla Eòlic Valencià
quants de diners corresponen a cada zona.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que la nostra es la zona 01 i que ens pertany
94.000 €. La zona 01 en principi sols era Morella, però s’han agregat altres municipis
per a repartir aquests diners com són Sorita, Forcall i Palanques. En el cas de Sorita,
municipi al que no li han donat res, si que es normal que s’adjunte a la zona 01 ja que
té un impacte visual dels nostres parcs, el municipi de Forcall, no tindria de tenir
compensació per la zona 01 ja que forma part de la zona 02 i en el cas de Palanques
que també tindrà la mateixa compensació que Morella, no tindria de estar en aquesta
zona ja que no té cap tipus d’afecció dels nostres parcs.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui en primer lloc vol agrair la predisposició del Grup
de Govern de retardar l’horari de celebració d’aquest ple davant la seva petició.
Seguidament preguntar en quin punt es troben les següents qüestions:
-

Cuartel de la Guardia Civil
Nacional 232
Heliport
Tramitació MUDIM
Tramitació panells informatius d’una estàtua de Cabrera en el Castell.

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

Respecte al tema del Cuartel de la Guardia Civil la única novetat es que ja s’ha
comunicat a la Direcció General de la Guardia Civil la concessió de la llicència per a
l’enderrocament de les naus de l’antic silo en l’Hostal Nou.
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-

El tema de la N-232 segueix el seu camí, continuen les obres en el tram Ràfels –
La Pobleta, l’arreglo del tram de la Pobleta suposarà una reducció de 13 a 14
minuts. S’està pendent de la licitació del tram Torreta-Morella i d’acabar de redactar
el projecte del Port de Querol.
Respecte al tema de l’Heliport se sap que hi ha un informe positiu de
Subdelegació del Govern enviat al Ministeri de Foment i que posteriorment tenen
d’enviar a Hisenda per tal de fer efectiva la cessió dels terrenys.
MUDIM, s’ha comunicat a Castelló Cultural la necessitat de fer un canvi en el
planejament del projecte per que lo s’estan mantenint converses per resoldre
aquesta qüestió entre l’arquitecte municipal i l’arquitecte de Castelló Cultural.
També s’està en contacte en la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per que
s’agilitze al màxim l’emissió de l’informe preceptiu per lo que afecte a la
innundabilitat de la zona.
- Respecte a la tramitació de l’autorització d’instal·lació dels panells informatius en
el Castell està demanat el permís al Ministeri de Cultura.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-tres hores i trenta
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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