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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 17 D’ABRIL 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
hores,
del dia disset d’abril 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.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit junt amb la
convocatòria copia de les actes de la sessió anterior, 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 13-03-08.
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:
En primer lloc abans de començar l’informe d’alcaldia fer referència a la desaparició de l’ex
regidor Ramon Vives, que va ser regidor d’aquest ajuntament en la legislatura passada. Es va
instal·lar a Morella desprès de la seva jubilació i va tenir una participació decisiva en temes
relacionats amb la gent gran com la instauració del canet d’or o en la creació de la setmana de
la gent gran, en definitiva en accions per dinamitzar la vida de la gent gran i açò ho deixa com a
testimoni i herència i que ja forma part de la pròpia dinàmica de funcionament d’aquest
ajuntament.
Destacar la seva actitud, la seva humanitat, el seu compromís permanent en Morella, i la seva
capacitat d’entendre i escoltar als demés sense cap actitud sectària.
La seva desaparició ens ompli a tots de tristesa i simplement manifestar en nom d’aquesta
corporació el condol a la família i deixar de manifest que la seva tasca, treball i vocació de
servei públic en Morella. Ramón ha segut un gran exemple de treball per als demés, començant
en la seva feina de professor i després amb el treball de regidor.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es van ampliar els horaris comercials i de hostaleria una hora per a Setmana Santa i
Pasqua per les dades especials i senyalades que suposa, tot i la incomprensible missiva de
la Conselleria entrant en competències municipals que no li corresponen.
Acte d’entrega de la Creu de Santa Llúcia a Manuel Milián Mestre.
Morella va acollir les jornades de Consum organitzades per la Unió de Consumidors de
Castelló, amb gran afluència de matriculats i nivell de les intervencions, entre altres les del
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Fiscal Jefe de L’Audiència Provincial de Castelló, Javier Carceller i el President de
l’Audiència.
Es va celebrar una reunió el passat dijous amb els veïns d’Ortells en sessió oberta on es
van tractar diversos temes d’interés per als habitants d’aquesta població.
Reunió amb els veïns de Xiva.

ÀREA DE PERSONAL
-

Es van fer contractes temporals per a reforçar l’àrea de cultura durant la setmana santa.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha finalitzat l’obra referent ala PPOIS 2007 d’Ortells, de finalització del mur i col·locació
de baranes.
Inici de distintes tasques de manteniment en Ortells i Xiva referents als punts tractats en
les reunions veïnals que han tingut lloc aquest mes.
Realització de l’obra de condicionament del camí i entrada per la Porta San Mateu:
sosteniment del terreny, jardins, lloc adequat per la col·locació dels contenidors...
Inici de l’obra de condicionament de la Plaça Tarrascons el proper 21 d’abril. S’ha
mantingut una reunió informativa, referent a l’obra, amb els veïns.
Reparació de diverses zones de paviment i de tapes de clavegueram situades en la costa
Arrapat.
Informar que l’empresa de subministrament elèctric en Ortells està instal·lat nou cablejat i
esperem que en diverses actuacions es millore el funcionament, ja que en diverses ocasions
els veïns ens han mostrat les seues queixes.
Informar que, davant de les diverses mocions presentades i queixes veïnals, s’ha
començat a reparar el tram de carretera danyat en l’entrada a Ortells per Sorita, per part de
la Conselleria d’Infraestructures.
Participació, per part del Síndic, en l’acte de l’Agenda 21 Els Ports que va tenir lloc a
Morella el passat 12 d’abril.

ÀREA DE SERVEIS
-

Nou enllumenat Julià Prats.
Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana i les sales de l’Ajuntament per a la
realització de diferents actes i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
Millora de l’enllumenat en un tram de camí Puritat i retirada de diversos postes.
Neteja llavadors Ortells, després d’uns desperfectes ocasionat en l’època de Pasqua.
Neteja de fonts públiques, com és en l’Albereda.
Senyalització de diversos guals.
Reparació de diverses senyals de trànsit.
Col·locació de banderoles en els carrers cèntrics, referents a la primavera.
Ha tingut lloc la reunió anual del Consell Administració d’Aigües de Morella, estant
presents, per part de l’Ajuntament, el Síndic i el Regidor de Serveis.
Va tenir lloc en Planques una reunió referent al subministrament d’aigua, referent en el
nostre cas a Ortells, per tractar diversos temes de gestió i administració.
Informar de l’inici de l’obra de la depuradora.
Manteniment periòdic en el Centre Jove.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Ha començat les obres de condicionament el terreny per a la instal·lació del Parc Colar al
mas de Vicent, que es preveu tenir en funcionament normal a finals d’agost.
Han acabat les obres de les Cases Rurals d’Ortells.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
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Continuació de l’obra de condicionament del talús del polígon industrial Les Casetes.
Millora del sistema de reg de diverses zones verdes i jardins, millorant les condicions de
les plantes i disminuint el consum d’aigua.
Ha tingut lloc una reunió Consell Administració Carns de Morella.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE TURISME
-

Ens han concedit a la oficina de Turisme el distintiu de la marca “Q” de qualitat, que otorga
l’ICTE (Institut de Qualitat Turística d’Espanya).
Presència en una conferència a Santiago de Compostela organitzada per CETUR (Centre
de Turisme de Galícia) en la Universitat de Compostela.
Inauguració de l’Observatori Astronòmic el passat 17 de març.
Es va fer una xerrada a un grup d’estudiants d’un Master en desenvolupament local sobra
l’organització turística i el creixement econòmic a la nostra zona.
Recepció a l’Ajuntament de l’Associació del Maestrazgo a Tarrassa, per part de la
Regidora de Turisme el passat dissabte 5 d’abril.
Es va celebrar la reunió ordinària del Patronat de Turisme el dia 3 d’abril.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’ha arribat a un acord de col·laboració entre diversos municipis de la província per poder
fer projectes conjunts i incorporar a Morella al Pla Avanza del Ministeri d’Indústria.
Adquisició d’una nova impressora per a l’administració municipal per tal de fer en colors
carteleria i follets municipals amb lo que allò suposa d’estalvi per les arques municipals.
S’està gestionant amb la Conselleria de Presidència per poder fer us de les instal·lacions
pertinents i millorar la senyal de Televisió i telefonia mòbil de Xiva.
S’han adquirit nous aparells de vídeo, so i fotografia per millorar aspectes de la web i
facilitar l’accessibilitat de la mateixa en tota la part dinàmica i turística.
Aquest mateix dilluns 14 d’abril s’ha mantingut una reunió amb l’empresa Neomedia per
tractar de superar les dificultats de la instal·lació de la xarxa wifi i trobar noves aplicacions i
ajudes per a completar amb nous nodos la xarxa prevista.
Ha començat a Ortells la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil per tal de millorar la
cobertura de la població i que estarà operativa en les properes setmanes.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El passat dissabte 12 d’abril es va celebrar a Morella una reunió de l’agenda 21 comarcal
per tal de posar en comú els treballs fets pels diversos sectors en que s’ha dividit la
comarca. Igualment, Morella va assumir el compromís de implicar-se més a fons en les
conclusions del projecte i va oferir la possibilitat de compartir determinats serveis amb altres
municipis en favor de la unitat d’acció requerida per dinamitzar la comarca.

ÀREA DE GENT GRAN
-

El 12 d’abril actuació de la coral de Vilafranca del Penedés en la Residència San Juan
Bautista.
Coordinació amb l’UJI per a l’organització de la Setmana de la Gent Gran durant el mes de
juny.
Sol·licitud subvenció campanya de teatre 2008.

SOLIDARITAT
-

11 d’abril reunió preparatòria Jornades de Solidaritat del mes de maig.

TRADICIONS
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Preparació Rogativa 2008.

ÀREA DE SALUD
-

Organització d’una xerrada sobre fibromiàlgia pel 30 d’abril a les 20:30 hores en la Casa
Ciurana.

ÀREA DE CULTURA
-

Obra de teatre, l’adaptació de Pasqual Alapont “Tirant lo Blanc”
Reunió d’arquitectes de la Comunitat Valenciana.
Col·laboració amb el Departament d’Història Contemporània de la UJI.
Revisió i signatura del conveni Rondalla-Ajuntament.
Concert Coral Centre Excursionista del Penedés.
Continuació de la Programació ordinària de cinema.
Obertura del museu del Sexenni, durant els caps de setmana.
Adequació dels horaris dels museus, a la nova franja horària (estiu).
Assemblea comarcal de Caixa Rural.
Atenció i recolzament informatiu, a mitjans de comunicació com ara; xarxa de televisions
locals de Catalunya i Punt dos (L’últim trobador i La finestra respectivament).
Publicacions com la revista “Pueblos de interior”.

Posar de manifest el sentiment i el condol de la corporació davant la desaparició d’una persona
molt important per la cultura del nostre poble com va ser Fidel Carceller, que va ser una
persona que va ajudar a conèixer Morella, sent un agent permanent de la imatge de Morella i
que sempre va estar preocupat per la difusió de la nostra Ciutat.
Manifestar el agraïment d’aquest ajuntament per la col·laboració que va mantenir sempre i per
la seva voluntat permanent de Morellanisme que ha manifestat en múltiples ocasions.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Obertura del Club de dimarts a divendres de matí, durant el període de vacances de
Pascua.
Tria i selecció dels llibres reutilitzables d’educació primària i secundària.
Cessió antic poliesportiu, per a la realització de les jornades d’Educació Vial de la DGT.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Planificació i organització de l’horari especial del Casal Jove, juntament amb
Morella@jove, per aquest mes.
Millores en les instal·lacions del Casal Jove, referents a l’aula jove.
Inici de la instal·lació de zona d’accés a Internet per wifi en el Casal Jove.
Instal·lació de panells informatius i més suports per a ficar informació en el Casal Jove, ja
que, com es tracta en el Ple, anem a sol·licitar un Punt d’Informació Juvenil, registrat en
l’Ivaj.

ÀREA D’ESPORTS
-

Posada en funcionament del centre Jaume I.
I edició campionat 24 h. de futbol sala, Ciutat de Morella.
Recepció de la sisena Marxa Senderista Castelló-Morella.
Recepció de la cinquena Marxa Senderista Benicarló-Xert-Morella.
Reunió amb els organitzadors de la volta ciclista Vila-Real-Morella-Vila-Real.
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- Es dona compte de la liquidació del pressupost general ordinari de l’any 2007, sent el
resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:
De pressuposts d’ingressos (ptos corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (ptos tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

2.879.172,90
1.655.461,18
1.223.185,88

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

2.453.018,50

De pressuposts de despeses (pto corrent) (+)
De pressuposts de despeses (ptos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

525,84

1.189.778,39
764.118,09
499.122,02

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

118.852,67

Romanent de tresoreria total

545.007,07

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro en fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

19.000,00
19.000,00

20.793,18
7.293,18
13.500,00

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

12.549,08

Romanent de tresoreria total

10.755,90

FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-04-17 PLE ORDINARI

6

D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

4.786,21
4.786,21

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

26.334,55

Romanent de tresoreria total

21.548,34

PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:

12.808,26

De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

11.390,70
1.417,56

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

6.187,35

De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’Altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)
Romanent de tresoreria total

5.976,20
211,15
3.922,13
10.543,04

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/08.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 01/08 al vigent pressupost General Ordinari, en el que es
proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent exercici, tramitat per
ordre de la Presidència de data 15 d’abril de 2008 que s’incoa com a conseqüència del Decret
de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la Comissió d’Hisenda que acrediten i
justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es demore a exercicis
futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits destinats a la
finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no compromesos en les partides
corresponents.
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CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen amb els
mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les
Hisendes Locals, i 37, apartat 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per el qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que el seu grup entén que les modificacions
de crèdits s’han de fer, els pressuposts s’han d’ajustar a la realitat tenint en compte les obres i
activitats que promou aquest ajuntament. En aquest punt sempre ens abstenim però en aquest
cas, veient que sols són 4.000 euros amb càrrec a tresoreria, recolzem la proposta.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i pels imports
en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinari i suplements de
crèdits en les partides que es detallen, el resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris

Partida

Denominació

43/60015

Mejora red saneamiento edificio público en la
Llecua
Mejora acceso casco urbano por
Cuesta Matadero

43/60016

Total crèdits extraordinaris

Import
8.000,00
8.000,00
16.000,00

Suplement de crèdits

Partida

Denominació

Total proposta modificacions de crèdits

Import
16.000,00

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al romanent de líquid de tresoreria

4.000,68

b) Amb nous o majors ingressos per subvencions

11.999,32

76114
76115

Mejora red saneamiento edificio público en la
Llecua
Mejora acceso casco urbano por
Cuesta Matadero

Total finançament modificacions de crèdits

5.999,96
5.999,39
16.000,00

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua
publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació, durant aquest termini,
els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant el
nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
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4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS DE GENER I FEBRER
2008.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria dels mesos de gener i febrer
de 2008, que es com segueix:
MES GENER
Saldo a 31-12-07.................................................................... 118.852,67 €
Ingressos gener...............................................................
510.829,80 €
Total...............................................................................
629.682,47 €
Pagaments......................................................................
558.702,39 €
Existència a 31-01-08............................................................... 70.980,08 €
MES FEBRER
Saldo a 31-01-08.................................................................... 70.980,08 €
Ingressos febrer..............................................................
957.979,59 €
Total...............................................................................
1.028.959,67 €
Pagaments......................................................................
939.320,98 €
Existència a 29-02-08............................................................... 89.638,69 €
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol fer constar que després d’examinar els comptes les
existències finals han anant descendint en relació a altres dades.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes del mes de gener i febrer de 2008 tal i com venen redactats.
5.- INFORME REESTRUCTURACIÓ DEPARTAMENT D’OBRES I URBANISME.- Es dóna
compte per part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de
l’informe de la reestructuració del departament d’obres i urbanisme.
Antecedents i motius
Les tasques que porta exercint el departament d’obres i urbanisme de l’Ajuntament de Morella
són importants, nombroses i requereixen la capacitat tècnica necessària i una dedicació
exhaustiva, per part de tots els seu components, com sempre ho estan realitzant, des de la part
administrativa fins la tècnica.
A les tasques pròpies del departament, cal incloure, per part dels tècnics, la també important
feina d’atenció al públic i de la coordinació de les brigades municipals, amb un treball important
de manteniment i millora continua de la ciutat, materialització de diverses obres municipals,
muntatges, etc.
Com tots som coneixedors, cada cop més el volum de feina és i serà més per a aquest
departament i amés ens trobem en un període de redacció d’un nou Pla General d’Ordenació
urbana, el que comporta incrementar, sobre tot, el servei d’atenció al ciutadà.
Davant de la necessitat de millorar dia a dia el servei municipal, es va estudiar la possibilitat de
poder gaudir d’un tècnic especialitzat, com és el cas d’un aparellador a diferència d’ara durant
tota la setmana, unit al treball del propi Arquitecte Municipal.
Procediment elecció nou Aparellador
Es va optar per dirigir-nos als Col·legis d’Arquitectes Tècnics de Castelló, València i Tarragona,
per fer-los arribar les nostres necessitats i que els transmeteren als seus col·legiats l’anunci i
interès per part de l’Ajuntament de Morella en contractar els serveis d’un aparellador, traient una
oferta de treball per un any.
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Gràcies als Col·legis, la resposta de diversos arquitectes va ser massiva, amb l’enviament dels
currículums (30 aproximadament) a l’Ajuntament.
Una volta rebuda la informació de cadascuna de les persones (coneixements, experiència...) es
va convocar a totes i tots a una entrevista el dilluns 25 de Març. A partir d’aquesta entrevista i
de la informació aportada, es va fer una qualificació numèrica de cadascú, per part de
l’Arquitecte Municipal, la Secretaria de l’Ajuntament i el representant sindical, com es pot
comprovar en l’acta de les entrevistes.
A partir d’aquestes qualificacions es va confeccionar una borsa de treball i es van iniciar els
tràmits per contractar a la persona que estava en primera posició i verificar el seu interès pel
treball.
Tipus de contracte
El tipus de contracte ofert és d’un any a temps total però no amb dedicació exclusiva. Estant
facultat, per tant per exercir la seva professió en el seu temps lliure però amb incompatibilitat
per a redactar o dirigir projectes particulars en el terme municipal de Morella.
Cal incidir també que tindrà preferència per a les direccions d’obra i la redacció de projectes de
les obres de l’Ajuntament.
El sou és l’equivalent a un funcionari del Grup A2, amb nivell de complement de destí 22 i un
complement específic equivalent a llocs de treball de les semblants característiques.
Les tasques a desenvolupar seran:
- Inspecció i control d’obres particulars.
- Organització i planificació de les feines de les brigades municipals.
- Memòries valorades e informes.
- Informes de llicències d’obres i activitat.
- Informació tècnica al públic de caràcter urbanístic.
Objectius: tasques i millora del servei.
Els objectius perseguits amb aquesta reestructuració del departament d’obres i urbanisme es
poden resumir amb els següents tres grans eixos:
- Atenció tècnica al públic.
- Disciplina urbanística.
- Coordinació de les brigades municipals.
Atenció tècnica al públic.
En una administració pública, com és un Ajuntament, l’atenció al públic és un element essencial
per oferir un bon servei al ciutadà. Com a tasca fonamental que és, volem millorar dia a dia
aquest servei.
Tenint en compte com hem reflectit abans, que ens trobem en el procés de redacció d’un nou
PGOU. En aquest sentit, en quant a l’atenció al públic cal tenir un servei el millor possible i amb
la inclusió d’un aparellador durant tota la setmana, podrà tenir una periodicitat major la recepció
de visites, unit a la millora contínua que es porta a terme en quant a tràmits i consultes de forma
telemàtica.
Disciplina urbanística
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En una ciutat de les característiques de Morella, tots som conscients de la importància de la
disciplina urbanística i els tràmits amb les distintes Administracions, sobre tot amb la
Conselleria de Cultura.
Per tant, l’objectiu buscat és agilitzar, en la mesura del possible, els tràmits i tindre un control
adequat, que amb una dedicació diària per part del tècnic, no minve l’actuació en les demés
feines i actuacions.
Coordinació de les brigades municipals
El conjunt de brigades municipals de l’Ajuntament de Morella desenvolupen una tasca
importantíssima per a millorar dia a dia, en diferents aspectes i àrees, la nostra ciutat. Amb la
participació dels seus treballs per part d’un arquitecte tècnic, d’una manera exhaustiva,
continuarem millorant el servei, millorant la productivitat i l’assessorament tècnic als propis
treballadors, sent aquest treball clau, com hem dit, per a moltes de les àrees, per no dir totes,
de competència municipal i no tant sols de la pròpia d’obres i urbanisme.
Per tant, com a conclusió, el departament de l’àrea d’obres i urbanisme quedarà configurat de la
següent manera, en quant a personal establert:
- Arquitecte Municipal.
- Aparellador.
- Administrativa de l’àrea d’obres i urbanisme.
D’aquesta manera, com ja s’ha reflectit anteriorment, amb la incorporació d’un aparellador,
durant tots els dies de la setmana, es continua millorant el servei ofert, en quant a atenció al
públic, tenint un caràcter especial en el moment en que ens trobem ara amb la redacció d’un
nou PGOU; així com el treball que afecta a la disciplina urbanística i a la planificació i
organització de les brigades municipals.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol puntualitzar que l’oferta de treball que es va enviar als
col·legis de Castelló, València i Tarragona i vist que estem lindants en la província de Terol tenir
en compte per a pròximes vegades i enviar també al col·legi d’aquesta província.
Referent al lloc de treball, fins ara hi havia un aparellador, es voldria saber si es va ofertar a
aquest o va haver-hi algun tipus de incompatibilitat, quin criteri es va seguir i com quedaria el
sou.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que en primer lloc referent a la possibilitat de fer arribar
l’oferta a Terol si que s’haguera pogut fer, encara que crec que depèn del col·legi de Saragossa.
En el cas de l’oferta al tècnic, se li va ofertar en primer lloc a l’igual que als tècnics més propers
però per diversos motius no es va presentar cap.
Respecte al sou es queda aproximadament en 2.600 euros en brut, equivalent a lloc de treball
de característiques similars.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol puntualitzar que en aquest moment no es disposava de
arquitecte tècnic, sinó un enginyer dos dies a la setmana a qui se li va ofertar la possibilitat
d’estar tota la setmana però no li interessava.
L’objectiu fonamental es millorar l’atenció al ciutadà i la disciplina urbanística que es un
problema d’igualtat, que al final tots tenen que complir amb les normes i per això es necessita
més presencia.
En els mateix cost ara es disposarà d’una persona durant tota la setmana, això no vol dir que hi
hague una situació de descontent respecte a la tasca realitzada per l’enginyer que es valora
positivament i que continuarà col·laborant amb l’Ajuntament.
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El treball quotidià diari es fonamental i bàsic, l’organigrama de funcionament del departament
quedarà amb la direcció de l’arquitecte que ve dos dies a la setmana i després estarà
l’aparellador que estarà tota la setmana.
Del que es tracta es de millorar la gestió municipal, intentant donar la millor resposta possible al
ciutadà.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI PLA AVANZA.- Es dóna compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Vilafranca, Onda, Benicàssim i Morella per a la realització del projecte de cooperació “Innova
2008: Servicios Públicos Digitales”
Es tracta de regular els diversos compromisos que assumiran les parts i les respectives
competències i premisses bàsiques que permitisquen abordar el projecte tècnic de
desenvolupament tecnològic dins de la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de
cooperació del Programa “Plan Avanza”, en l’àrea d’actuació de Ciutadania Digital del “Plan
Avanza”: Subprograma “Avanza Servicios públicos digitales”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que està clar que la influència de les noves
tecnologies es indiscutible i que les administracions tenen l’obligació de fomentar-les i que millor
manera que introduir les noves tecnologies en la gestió municipal.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per al projecte de cooperació “Innova 2008:
Servicios Públicos Digitales” amb els ajuntaments de Vilafranca, Onda i Benicàssim.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit conveni.
7.- INFORME SOBRE NOU ESPAI FIRAL.- Es dóna compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver del
informe sobre el nou espai firal.
Un dels camins que tenim per impulsar econòmicament Morella, és potenciar la fira agrícola
ramadera com a escaparate i promoció dels nostres productes.
Aprofitant que ja hi ha un nou poliesportiu per a la pràctica de l’esport l’antic edifici que fins ara
servia com a poliesportiu, es condicionarà com a espai de congressos, bodes, sala de festes ...
canviant el paviment, fent una cuina i condionant-lo amb altres intervencions.
En aquest nou espai condicionat es podran ubicar estands adequats per a diferents expositors
que vuguen oferir productes de la zona, es podran fer degustacions, xerrades, audiovisuals ...
L’actual camp de futbol 7 s’adequaria per tenir estands de ramat amb una carpa per a que els
animals pugueren estar resguardats. L’espai entre el camp i el camí de pujada al camp de futbol
es farà una vorera i es milloraran tots els voltants.
La inversió total en aquest projecte te un pressupost total de 440.224,04 euros, ja ens han
donat un crèdit i hi ha sol·licitades dues subvencions.
L’objetiu es que tant el camp de futbol com la carpa estiguen per poder-se utilitzar el proper
setembre per a la celebració de la fira 2008.
Aquesta proposta es va presentar tant a l’associació firal com en l’associació d’empresaris tots
dos estan disposts a col·laborar en el projecte.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui comenta que ja en la legislatura passada des del Grup
Popular es van presentar mocions referents al condicionament del poliesportiu per a temes
d’espectacles.
No deixa de ser una continuació de l’adequació del poliesportiu i la millora que en el nou centre
lúdic es pot portar a terme donant-li un enfoque per a usos múltiples.
Respecte del que suposa per a la fira, que es tracta d’un dels esdeveniments més importants
que hi ha al llarg de l’any, tot el que suposa la millora de les infraestructures, i potenciar aquesta
activitat es una mesura molt positiva.
8.- INFORME SOBRE CERTIFICACIÓ DE QUALITAT OFICINA DE TURISME.- Es dóna
compte per part de la Regidora d’Administració, Hisenda i Promoció Econòmica Na Sandra
García Meseguer del informe sobre la certificació de Qualitat de l’Oficina de Turisme.
El divendres 4 d’abril, l’Ajuntament de Morella rebia la bona noticia que garanteix el bon
funcionament de l’oficina de Turisme, el distintiu de “Q” de qualitat.
L’oficina ha superat l’auditoria a la que es va sotmetre per aconseguir aquest distintiu que tan
sols dos oficines més de la província de Castelló hi disposen (la de Benicàssim i la de
Peníscola).
Aquesta, es una molt bona notícia, que significa la certificació de qualitat d’un organisme
autònom e independent.
Aquesta distinció avala la voluntat del sector turístic de la localitat de treballar el millor possible,
la millora permanent de l’atenció al públic i la millora en el funcionament de l’oficina que
redundarà en un èxit en la seva funció per a que el client surti satisfet i amb tota la informació
necessària dels recursos turístics de que disposa la zona, així com garanteix una resposta
personalitzada i adequada a cada client segons la seva demanda.
La consecució d’aquest distintiu servirà per a continuar espentant el compromís de l’oficina de
funcionar satisfactòriament amb un treball sistematitzat que servirà per ratificar la qualitat del
destí turístic que es divulga a través de l’oficina.
Les obres que es van realitzar fa uns mesos a l’oficina han aconseguit un espai més acollidor i
confortable tan per als visitants com per al personal tècnic que hi treballa.
Resum del treball dut a terme per a obtenir la “Q”.
1.- Antecedents: La Tourist Info Morella, forma part des de l’any 2005 del Comité de Qualitat
Turística format per diverses Tourist Info integrants de la xarxa d’oficines de turisme de la
Comunitat Valenciana.
Com les altres oficines integrats d’aquesta xarxa, es pensa que la qualitat és fonamental en els
nostres treballs ja que de la satisfacció dels nostres clientes o visitants depèn que aquest tornen
de nou a la Comunitat Valenciana per a passar les seues pròximes vacances o recomanen com
a destí la nostra Comunitat a possibles visitants potencials.
Des de la Tourist Info Morella, es pensa que la certificació de Qualitat Turística pot donar un
major reconeixement al nostre treball i pot ajudar a fer que els clientes de la xarxa es sentin
més satisfets.
2.- Objecte i abast del projecte: L’objecte d’aquest projecte, és conscienciar tota la població de
Morella dedicada al turisme de la importància de la qualitat. Creiem que si les empreses
públiques impulsen la qualitat, les empreses privades es donaran compte de la importància que
aquesta té dins del món turístic i voldran incorporar-se als sistemes de qualitat sectorials per a
oferir en Morella el turisme que tots desitgem.
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3.- Objectius a aconseguir: L’objectiu era aconseguir la certificació de la Tourist Info, i durant el
procés implicar tots els agents turístics de la població. En aquest procés de certificació s’ha
documentat tots els procediments de treball de l’oficina a fi de facilitar el treball tant als que ja
estan treballant en la xarxa com a les persones que puguen incorporar-se en un futur. Es
pretenen crear ferramentes de treball.
4.- Metodologia: Per a poder assolir els objectius que impliquen la qualitat turística de la Tourist
Info Morella s’han desenvolupat i es continuen desenvolupant diverses accions entre les que
destaquen:
-

-

-

-

-

Diagnòstic inicial: Durant aquest es va analitzar el treball que s’estava duent a terme en
la Tourist Info Morella i es van analitzar els pros i contres del funcionament del mateix,
Durant aquesta fase es va realitzar l’autoavaluació per a veure que aspectes de la Tourist
Info havien de millorar.
Definició d’objectius i responsabilitats: Els objectius són aconseguir els estàndards de
qualitat definits en la norma de l’ICTE. Les responsabilitats estan definides de la manera
següent: Sandra García, directora de qualitat, Amparo Quesada, coordinadora de qualitat i
Pilar Marín, responsable de qualitat.
Accions de formació i sensibilització a desenrotllar: Durant el període que al Tourist Info
Morella porta dins del Comité de Qualitat Turística de la xarxa Tourist Info, el personal de
l’oficina, ha participat en tots els cursos, jornades i seminaris de formació referents a la
qualitat turística que s’han realitat des de l’Agència Valenciana de Turisme.
Respecte a la fase de sensibilització s’ha intentat fer extensiva la importància de la qualitat
tant als treballadors de la pròpia oficina com al personal d’ajuntament que de vegades
col·labora amb la Tourist Info en determinades tasques.
Disseny del Manual de Qualitat / gestió ambiental: El manual de qualitat i de gestió
ambiental s’ha desenvolupat basant-se en el realitzat pel Comité de Qualitat Turística la
xarxa Tourist Info.
Implantació del sistema de gestió de qualitat: La implantació del sistema es va iniciar en
el moment en què la Tourist Info Morella va començar a formar part del comité de Qualitat
de la xarxa. En l’actualitat continuem treballant en la implantació del mateix. Sempre hi ha
aspectes que es poden millorar.
Auditories Internes / correcció de no conformitats: Es va passar l’auditoria el 22 de febrer
del 2008 sense cap disconformitat i una nota de 7,50.

5.- Desenvolupament temporal del projecte: L’inici del projecte va ser al desembre del 2005 i la
data de la certificació ha segut al febrer del 2008.
6.- Equip de treball: Les persones vinculades a aquest projecte, són en principi totes les que
treballen en el departament de Turisme i en la Tourist Info Morella. Així com el personal de
l’Ajuntament que integra l’àrea de Cultura.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que el fet de que Morella tinga aquesta distinció
de qualitat es molt positiu, felicitar per la gestió feta per haver-ho aconseguit. Intentar que açò
puguera servir per impulsar noves iniciatives en les que primara la qualitat sobre els productes
d’ací.
A lo que li respon la Sra. García dient que la Q també es pot atorgar a empreses privades
relacionades amb el turisme però té de ser el propi empresari el que ho sol·licite. Respecte a
premiar els productes tindria de estudiar-se i buscar alguna manera de potenciar la promoció
dels productes de la terra.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol recalcar que l’objectiu de la qualitat no sols és des del sector
públic sinó general i l’Oficina de Turisme pot ser la imatge per a que els distints sectors vagen
aconseguint certificacions de qualitat.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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9.- SOL·LICITUD, SI ESCAU, SUBVENCIÓ OFICINA DE INFORMACIÓ JUVENIL.-Es dóna
compte per part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la
importància de l’accés a la informació de tota la gent i en aquest cas de la gent jove.
Coneix el Ple l’Ordre de 25 d’abril de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual es fixen les
condicions d’obertura i funcionament dels serveis d’informació juvenil de la Comunitat
Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que tot el que siga demanar ajudes per a la millora dels
serveis es positiu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a Conselleria de Cultura i d’acord amb l’ordre de 25 d’abril de 1995
l’habilitació del Casal Jove de Morella com a Punt d’Informació Juvenil.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els documents
siguen necessaris que per a formalitzar la sol·licitud.
10.- SOL·LICITUD, SI ESCAU, CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL ADEQUACIÓ
TERMINIS LLEI DE DEPENDÈNCIA.- Conforme a la convocatòria d’ajudes a les entitats locals
valencianes per al finançament dels gastos de personal, derivats del funcionament dels serveis
d’atenció a les persones en situació de dependència en l’exercici 2008, publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana el 14 de Desembre de 2007, s’estableix en la seva base
número 9:
“L’ampliació de les ajudes:
Si per part de la Conselleria de Benestar Social, es produira l’ampliació de l’ajuda per al
finançament del període comprés entre l’1 de juliol al 31 de desembre, i sempre que no s’hague
produït variació alguna en les circumstàncies que van determinar la concessió de les ajudes a
les entitats locals, el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
elevarà proposta d’ampliació a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, qui resoldrà la seva aplicació per al citat període, en els mateixos termes de la
concessió inicial, la qual se notificarà al menys amb deu dies d’antelació al citat període”
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que lo normal es que la resolució arribe abans de
que acabe el plaç i per això es té de fer la sol·licitud per a l’adequació del termini de la Llei de
Dependència a Conselleria.
Assabentada la Corporació d’acord amb el que estableix el punt anterior, de la base número 9
de la convocatòria d’ajudes a les entitats locals valencianes per al finançament dels gastos de
personal, derivats del funcionament dels serveis d’atenció a les persones en situació de
dependència en l’exercici 2008, donat que no s’ha produït variació alguna en les circumstàncies
que van determinar la concessió de les ajudes a les entitats locals en la zona de cobertura de
Morella i en pro de la continuïtat de les funcions pròpies del Servei Municipal d’Atenció a la
dependència per als efectes dels quals va ser creat, per unanimitat acorda:
- Sol·licitar que l’ampliació de les ajudes se facen extensible al període de l’1 de juliol al 31 de
desembre de 2008 i que la resolució d’aquesta ampliació siga notificada al menys 10 dies abans
a la finalització del termini de l’1 de gener al 30 de juny.
11.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap punt a tractar.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que el Grup Popular es suma al record
davant la pèrdua tant de l’ex-regidor Ramon Vives com també d’altres morellans en aquest últim
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període. A títol personal fer una especial menció ja que junts van formar part de la taula d’edat
de constitució de la passada legislatura, fet que fa sentir un apego especial.
Seguidament fer un prec dintre de les limitacions que puguen haver-hi, com es sol·licitar, una
vegada format el nou govern, una reunió en el Ministeri de Foment per parlar dels temes que
ens afecten directament (Port de Querol i cessió de terrenys helisuperfície), amb el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç (Parador), per fer-los arribar la nostra inquietud. També seria
importar tenir una reunió amb el nou Director de la Guardia Civil per parlar del tema del Cuartel.
Respecte al tema del Parador de Turisme manifestar que, segons converses mantingudes amb
el Director Territorial de Cultura, el projecte dels accessos ja està presentat a Conselleria
donant-li un tractament preferent, per a que durant la pròxima setmana o a més tardar la
pròxima s’hage pogut informar. Així es demostra que tant l’Ajuntament de Morella com la
Generalitat estan treballant en el tema donant-li tota la importància que mereix aquest
assumpte.
A lo que li respon el Sr. Puig dient lo següent:
Respecte a la primera qüestió que es plantege, després de la formació del nou equip de govern
en la primera Junta de Govern s’estudiarà un document que es presentarà sobre les primeres
accions a desenvolupar per part del nou govern.
Les qüestions plantejades estan ja tramitant-se i que ja s’estan fen, es tracta més d’una qüestió
de continuïtat no es tracta de qüestions noves per lo que es troben més en l’àmbit de la gestió
més que en l’àmbit de decisió política.
Pel que fa a la carretera hi ha una relació amb el Ministeri de Foment així com en el Secretari
d’Estat, Victor Morlan, que ha canviat d’Infraestructures a Planificació. Aquesta persona coneix
perfectament la problemàtica de la N-232. Fonamentalment ens interessa que en el nivell
tècnic que es el cap de demarcació de carreteres no es perguen cap dels plaços que es van
acordar en setembre en la fulla de ruta.
En les actuacions del nou govern també es troba el tema del Parador, estan la situació de la
següent manera: el Ministeri ha enviat el projecte de la part que la Conselleria de Cultura havia
considerat necessària per autoritzat el túnel que es la part del llenç de la muralla. Esperem que
la pròxima setmana es done el permís definitiu per poder licitar l’obra. Es tracta d’una actuació
de 300.000 euros que fa el Ministeri encara que el tècnic redactor de l’obra del túnel
considerava no necessària, serà positiva. Aquesta inversió demostra que també el Ministeri
actua en eficiència tant com l’Ajuntament de Morella i la Conselleria.
La primera fase que es el túnel i el projecte complementari ja estan però falta el permís definitiu
del Parador per poder traure a licitació, esperant que també es pugue portar a terme en les
pròximes setmanes.
Pel que fa al tema del Cuartel de la Guardia Civil s’han tingut reunions amb el responsable de
la Guardia Civil de Castelló, amb el Subdelegat del Govern i amb la directora supervisora del
projecte. Ja s’ha concedit llicència per part d’aquest ajuntament per a la demolició i en aquest
moment el projecte està en supervisió i esperem que es puga licitar lo antes possible.
Hi ha altres qüestions per plantejar al Govern de la Nació com són la possibilitat d’ajuda per a
la construcció de vivendes de promoció pública, ajudes per a l’aplicació de la Llei de
Dependència així com qüestions relacionades amb el turisme com pot ser el pla d’excel·lència
o de dinamització turística.
Totes aquestes qüestions junt amb altres es presentaran demà en la Junta de Govern i en el
pròxim ple s’informarà dels acords que es prenguen.
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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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