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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 11 DE MARÇ 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
En Ernesto Blanch Marín
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia onze de març 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.

En primer lloc desitjar-li a la nostra companya de corporació Mila una prompta
recuperació.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2912-2009 i 25-02-2010.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Pel que fa a l’ocupació, prioritat màxima de l’acció de l’equip de govern com és el
tema de l’ocupació. L’Ajuntament ha creat una Comissió de Treball formada pels
distints departaments per tal d’agilitzar els tràmits i buscar totes les fórmules possibles
per tal de poder arribar a complir l’objectiu de la plena ocupació.
Pel que respecte al tema del Parador de Turisme encara que ja està adjudicada l’obra
del projecte general a l’empresa SACYR i a l’empresa FERROVIAL l’obra del túnel,
seguim tenint molts de problemes. S’ha mantingut una altra reunió amb la Conselleria
de Cultura per tal d’agilitzar l’autorització de l’obra del túnel una vegada fetes les cates
arqueològiques demandades. Però per lo que respecte a la Generalitat els temes
burocràtics van molt lents i esperem que en les properes setmanes es desbloquegen,
ja que tot aquest retràs afecta a molta gent.
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En el tema de la Carretera Nacional N-232 ahir mateix es va mantenir una reunió en
Ministeri de Foment. El tram de Morella – La Torreta està pendent de que la
Generalitat confirme la posició de la no necessitat de declaració d’impacte ambiental,
després de la declaració de zona ZEPA, per a que el Ministeri de Foment pugue
aprovar el projecte i traure’l a licitació. El tram del Pont de la Bota està previst que
abans del mes de juny estigue el procediment a informació pública.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

-

Les obres del C/ Blasco d’Alagó estan en la fase final amb l’adoquinat del carrer.
Les inclemències meteorològiques estan dificultant els treballs, tot i que s’espera
finalitzar les obres per a Pasqua, almenys per a que es puga obrir al trànsit.
Juntament amb la regidora d’esport i la secretària de l’Ajuntament es va mantenir
amb els responsables d’esport de la Diputació, una reunió sobre la tramitació de les
actuacions referents al Pla d’Esports.
El Síndic va estar present en la Comissió de Vigilància i Control Mediambiental
de la nostra comarca que va tindre lloc a la Central Tèrmica d’Andorra i on es va
constatar una millora de la qualitat de l’aire gràcies a les inversions realitzades en
les instal·lacions per part de l’empresa.
S’ha mantingut una reunió amb l’empresa constructora Julio Paulo sobre l’inici de
les obres de reurbanització del C/ Sant Julià.
El proper dimarts 16 de març es farà una reunió amb els veïns del C/ Sant Julià
per tractar els temes relacionats amb les obres, que es preveu iniciar-les la segona
setmana d’abril.
S’està traslladant l’exposició “El Castell: una història de futur” del Convent de
Sant Francesc al Palau del Governador convertint-se en una sala d’exposicions
permanent.

ÀREA DE SERVEIS
-

El 8 de març va tindre lloc la Junta General d’Aigües de Morella.
S’han reorganitzat els magatzems municipals, deixant lliure el de la Teuleria.
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 PERSONAL
-

S’han sol·licitat les ajudes de salaris subvencionats, PAMER, EMCORP, EZOINT,
SALARI JOVE i altres programes que tenen a veure en el foment de l’ocupació.
S’ha sol·licitat, i es van realitzar 2 sessions de tallers d’inserció laboral per a
desocupats.
S’ha creat una comissió d’ocupació per a dinamitzar el funcionament de la Borsa
de Treball i fomentar l’ocupació i la formació.
Informar que s’ha denegat l’ajuda de desenvolupament local, sol·licitada per este
Ajuntament a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la Restauració
del conjunt de les muralles i torres de Morella, per falta pressupostària.
ÀREA DE TURISME
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S’ha assistit, com a representant dels municipis d’interior de la Comunitat
Valenciana, al Consell Valencià de Turisme on es va validar un Pla Estratègic de
Turisme de la Comunitat Valenciana. També a la fira de Turisme de la Comunitat
Valenciana, a la que es ve assistint fa uns anys i dóna molt bona repercussió en
Morella com a destí turístic.
S’estan duent a terme les 7º jornades de la trufa. Duraran encara fins a final
d’aquest mes.
S’ha realitzat la reunió ordinària del Patronat de Turisme, en la que es va donar
compte dels resultats del 2009, amb una valoració global d’estabilitat.
S’ha sol·licitat l’acreditació del personal i les infraestructures de la Xarxa AFIC, de
suport als comerços, que és l’últim pas que quedava per donar des de que
l’Ajuntament es va adherir a la mateixa.
S’ha fet una presentació de la filosofia Slow Food per a restauradors interessats
al Bar de la nevera.
Celebració de la sisena edició del Congrés de Joventuts d’UGT del País Valencià
amb la presència del Secretari General del Sindicat Cándido Méndez.
S’ha assistit a la fira de turisme d’interior de València de la Falla Antiga
Campanar.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha assistit a les diverses Juntes Directives del Portmader GDR, per tal de
deixar clara la posició de Morella davant l’arbitrària adjudicació de les ajudes en
l’exercici passat.
Apart d’estar preparant-se les accions jurídiques en defensa dels interessos dels
municipis, ja s’ha fet arribar a l’Associació una proposta de baremació molt més
objectiva i que no done tant d’espai a la discrecionalitat, per tal d’evitar els
problemes que estem patint per la falta de diligència dels actuals responsables
polítics del Grup d’Acció Local. No és tolerable que una proposta tant important i
lligada al desenvolupament del nostre poble com és el matadero no tinga ajuda ni
del Leader Plus ni del Ruralter.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

-

-

S’ha aconseguit que la companyia Telefònica ens “caracteritzara” després d’any i
mig de gestions per atorgar-nos la banda ampla com a operadors i que permetra
que en breu deixe d’estar en proves la xarxa wi-fi de Morella, encara que no tenim
dia concret per part de l’empresa, però que confiem que sigue en breu.
Es van publicar oficialment els estatuts definitius del Consorci de Televisió Digital
Terrestre Local amb l’ajuntament de Vilafranca, i només estem pendents de la
resolució de la Conselleria de Presidència per a la seua definitiva constitució.
La TDT a La Pobleta entra en vies de solució, gràcies a l’informe que vam
remetre a la Generalitat Valenciana, encara que per causa del gel, no han pogut
accedir a la zona recomanada pels tècnics, estos dies. Es suposa que vindran de
nou la setmana que ve per donar la solució definitiva.
Igualment, continuem fent d’intermediaris davant la Conselleria per tal de facilitar
solucions a masos que encara no tenen senyal de TDT, i que ens van notificar
l’absència de la mateixa.
Estem fent també els esforços municipals corresponents per tal de que a tots els
territoris del terme municipal es vegen tant el màxim de canals de TDT estatals com
autonòmics i locals, tal i com vam comprometre en el manifest “Televisió sense
fronteres”.
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Comencem una campanya de foment del correu morella.net a la població per
animar a la gent a l’ús de les noves tecnologies i potenciar el domini local
morella.net, que cada dia guanya més afluència en visites, tant en la part
institucional de www.morella.net com en la turística de www.morellaturistica.com.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha celebrar el Consell Agrari per tractar diversos temes, entre ells, el problema
dels voltors i les despeses importants de les nevades.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
ÀREA DE LA DONA
-

El dia 18 de febrer reunió amb el Grup de Dones, per organitzar el dia 8 de març
(dia internacional de la dona). Es va decidir ampliar les activitats durant tot el mes,
amb cine tots els dijous i diverses conferències. Tots els actes estan organitzats pel
Grup de Dones, l’oficina Infodona i la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de
Morella.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 17 de febrer reunió amb l’associació de jubilats de Morella per mirar les
subvencions per al seu centre de l’any 2010.
El dia 24 de febrer reunió amb les juntes de jubilats de Xiva i Ortells per mirar les
subvencions de l’any 2010.
Al principi del mes de març es van reprendre les classes de la Universitat per a
majors i les classes d’informàtica.
ÀREA DE JOVENTUT
-

A partir del 18 de març juntament amb el Consell de la Joventut començarà una
nova edició del curs de cuina per a joves.
S’ha programat un horari especial del Casal Jove per a les vacances escolars de
Pasqua i un seguit de tallers i activitats.
El dissabte 3 d’abril s’ha programat el pavelló de festes la Festa Jove de Pasqua
amb una orquestra i actuació de dj’s de Morella.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Durant aquest mes de març s’està realitzant, per mitjà de la llei de la
dependència, un curs dirigit als cuidadors no professionals, amb 18 alumnes de la
comarca dels Ports i Alt Maestrat.
El dia 29 de març es realitzarà un taller d’ocupació de Geriatria.
ÀREA DE CULTURA
-

Amb el rector de la Universitat Jaume I es va assistir a la inauguració de
l’Exposició “Morella a la UJI”, plantejant una sèrie de visites concertades durant
aquest període en el que durarà l’exposició.
Reunió amb membres de l’Associació micològica valenciana, per organitzar les
XVIII Jornades Europees de Micologia Mediterrània al mes octubre, celebrant-se
per segona vegada a Morella.
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-

Coordinació amb la resta de regidories per confeccionar la programació de
Setmana Santa.
Reunió a Sueca de la Xarxa Ramon Llull amb la signatura d’un conveni en
l’Escola Valenciana per tal de potenciar la nostra llengua.
Cita a Morella, Ferran Torrent presentarà la seva última novel·la “El bulevard dels
Francesos”.
Continuació de la programació de cinema.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació dels diferents consells escolars.
Concreció de la programació de la V setmana de l’educació, que es durà a terme
des del dijous 25 al dimecres 31 de març.
Assessorament tècnic al CEIP Mare de Déu de Vallivana i l’Escola Llar, per poder
realitzar el pla d’evacuació.
ÀREA D’ESPORT
-

Incorporació de Morella al circuit de curses de muntanya la Lliga nord Castelló.
Exhibició Taekwondo i tècniques de defensa personal.
Reunió per poder fer durant l’estiu un campus de bàsquet que compta amb el
recolzament del club Verd i negre (DKV Badalona).

ÀREA DE FESTES
-

S’està preparant a la Mancomunitat de la Taula del Sénia la Mostra que tindrà
lloc el 12 i 13 de juny.
S’estan realitzant reunions amb diferents col·lectius i associacions de cara a
programar les activitats de les festes d’estiu.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Ens hem afegit a la Xarxa Ziudad.es i que aquesta setmana entrarà en la nostra
web municipal, per tal d’afavorir experiències en matèria de Noves Tecnologies en
la nostra província i permetre nous sistemes de participació ciutadana mitjançant
Internet. La gent podrà fer les seues propostes, que seran comentades pels
responsables municipals i podran indicar-nos les diverses incidències que es poden
produir al nostre municipi i que requereixen actuació municipal.
El passat dia 4 de març es va celebrar a Xiva la reunió habitual dels veïns amb
els membres de l’equip de govern per tal de fer repàs de la gestió portada a terme
en els darrers temps i les propostes a realitzar a partir d’aquestes dates.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

El passat dia 4 de març el Tinent d’Alcalde va acudir a la entrega dels premis 9
de març atorgats per l’Associació Gregat al Teatre Principal de Castelló, per tal de
transmetre la felicitació del poble de Morella a un dels guardonats, Manuel
Salvador, militar considerat com un dels majors entesos en el monument militar
més important de la nostra ciutat, com és el Castell de Morella.

Per acabar fer referència a que avui és el sisè aniversari de l’atemptat de l’11 de març,
fent un record de les víctimes i a les seves famílies.
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També fer un record a Jesús Palos que ens ha deixat recentment, donant el condol a
la seva família i agrair-li tot allò que va fer per Morella com va ser algunes
composicions musicals que ja formen part de la nostra tradició.
Es dóna compte al ple dels següents punts:
- Expedient de Modificació de Crèdit nº 01/10 de generació de crèdits per ingressos al
vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte
72000

Descripció

Euros

Subv. Mejoras energéticas Colegio
Público Virgen de Vallivana Morella 19.763,80
Subv. Inf. y Equip. Videoconferencias,
Retrasm. y acc. a nuevas tecnologias
35.000,00
Subv. Nuevo acceso al Castillo
115.000,00
Subv. Adec. y acc. edificio Bancaja
Actividades culturales
76.943,19
246.706,99

72001
72002
72003
Total ingressos

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
32/63300
92/62600
33/63201
33/63202

Descripció

Euros

Mejoras energéticas Colegio Público
Virgen de Vallivana Morella
Inf. y Equip. Videoconferencias,
Retrasm. y acc. a nuevas tecnologias
Nuevo acceso al Castillo
Adec. y acc. edificio Bancaja
Actividades culturales

Total Gastos

19.763,80
35.000,00
115.000,00
76.943,19
246.706,99

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A
1 DE GENER DE 2010.- Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la revisió
anual del Padró Municipal d’habitants des de l’1-1-2009 al 31-12-2009, sent com
segueix:
CONCEPTES
DONES

TOTAL

Població de Dret a 01-01-09
Altes des de 01-01-09 fins 31-12-09
Baixes des de 01-01-09 fins 31-12-09
Població de Dret a 01-01-2010

2907
129
188
2848

1451
60
100
1411
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants
a 1-01-2010 tal i com ve redactada.
4.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2009.- Es
dóna compte de la liquidació del pressupost general ordinari de l’any 2009, 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 operacions no pressupostàries
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.871.797,39
1.052.909,46
0,00
0,00

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (ptos corrent)
De pressuposts de despeses (ptos tancats)
D’altres operacions no pressupostaries
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.527.036,14
859.696,05
662.156,86
0,00

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici
Romanent de tresoreria total
FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)
D’altres operacions no pressupostaries
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)
D’altres operacions no pressupostaries
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici
Romanent de tresoreria total
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)
D’altres operacions no pressupostaries
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)
D’altres operacions no pressupostaries

160.763,69
36.581,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.516,99
4.516,99
9.500,00
0,00
0,00
0,00
8.121,90
13.500,00
0,00
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0,00
18.982,40

Romanent de tresoreria total
PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)
D’altres operacions no pressupostaries
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva

8.107,66
0,00
0,00
0,00

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats)
D’altres operacions no pressupostaries
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva

6.487,89
0,00
834,07
0,00

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici
Romanent de tresoreria total

6.860,50

2.277,73
3.063,43

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE D’EXPROPIACIÓ EDIFICI COLOMERZURITA.- Conegut pel Ple l’expedient d’expropiació de l’edifici Colomer-Zurita.
Coneix que en data 1 de setembre de 2009 la fundació Colomer-Zurita, propietària de
l’edifici va presentar al·legacions contra l’acord d’aquest Ple de data 22 de juliol de
2009 pel que s’aprova el Projecte d’Expropiació iniciant-se l’expedient d’expropiació
pel sistema de Taxació Conjunta per motius urbanístics.
Conegut l’acord d’aquest Ple de data 19 de novembre de 2009 de resolució
d’al·legacions, i en el que s’aprova la relació de propietaris amb descripció detallada
del bé a expropiar, es resolga sobre la necessitat de l’ocupació.
Examinada la documentació de l’expedient i d’acord amb el que estableix en l’article
24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre Expropiació Forçosa, per set vots a
favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte d’expropiació redactat pels Serveis Tècnics Municipals
amb els documents establerts en els preceptes legals.
SEGON.- Requerir a la “Fundación de la Comunidad Valenciana Colegio de
Enseñanza Colomer-Zurita” per a que en el termini de 15 dies manifieste al seva
conformitat amb la valoració establerta en l’expedient o propose un preu en el que
estime el valor del seu immoble.
TERCER.- En el caso de proposar un preu distint que els Serveis Tècnics Municipals
emeten informe i es resoldrà per aquest Ple.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui no vol fer cap apreciació, ja que el debat sobre
aquest tema i les postures ja han quedat prou clares i han segut suficientment
debatudes en altres plenaris.
6.- INFORME ANUAL ACCIÓ POLICIA LOCAL.- Es dóna compte per part del regidor
de Governació En Ernesto Blanch Marín de l’informe anual de l’acció policia local que
és com segueix:
Estadística 2009
Seguretat pública
Total
63
Diligències instruïdes per causes judicials
2
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
15
Averiguacions de domicili i paradero
14
Denuncies presentades davant la Guardia Civil
12
Citacions judicials realitzades
3
Denuncies
per
la
llei
1/1992
de
Seguretat
ciutadana
1
Denuncies per incompliment de les Ordenances Municipals
16
Seguretat vial
Total
Controls d’alcoholemia (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó (campanyes de tràfic)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (Ajuntament)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (J.P. Tràfic)
Retirada de vehicles abandonats en la via pública
Serveis guals
Immobilització de vehicles
Informes per recursos presentats per denuncies de tràfic
Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholemia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)

863
24
0
798
4
2
3
0
26
0
6

Menors
Total
Control de tràfic d’entrades i sortides de col·legis

130
130

Altres serveis
Total
Assistències a transeünts
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Gestió gossos abandonats
Informes sol·licitats per l’Ajuntament, Junta de Govern, Administració....
Informes àrea d’obres i ocupacions de via

158
24
7
0
88
39

Cridades ateses

4312

Total

Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que encara que la població no és molt
gran el cos de policia té prou feina, i tal i com les actuacions aniran disminuint serà
símptoma de que hi ha menys problemes.
De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
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7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMÍS D’APORTACIÓ OBRES PLANS
PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) 2010 “PLAZA DE COLON” MORELLA.Coneix el Ple el projecte de l’obra denominat “Urbanización tramo inicial Plaza Colón”
redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de
CENT UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS
(101.841,06).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb
càrrec a la partida 15/61903 “POYS Morella Urbanización tramo inicial Plaza Colón”
amb una consignació pressupostària de 101.842 euros.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMÍS D’APORTACIÓ OBRES PLANS
PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) 2010 “URBANIZACIÓN ZONA VERDE
ENTORNO CASCO URBANO EN ORTELLS (CASTELLÓN)”.- Coneix el Ple el
projecte de l’obra denominat “Urbanización zona verde entorno casco urbano en
Ortells (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb
càrrec a la partida 15/61902 “POYS Ortells Urbanización zona verde” amb una
consignació pressupostària de 30.000 euros.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMÍS D’APORTACIÓ OBRES PLANS
PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) 2010 “REHABILITACIÓN ESCUELAS”
POBLA D’ALCOLEA.- Coneix el Ple el projecte de l’obra denominat “Rehabilitación de
antigua escuela como sala comunitaria” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet
Artero, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb
càrrec a la partida 15/61901 “POYS Puebla de Alcolea Rehabilitación antigua escuela”
amb una consignació pressupostària de 30.000 euros.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMÍS D’APORTACIÓ OBRES PLANS
PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) 2010 “CARRER TOSSA” XIVA.- Coneix
el Ple el projecte de l’obra denominat “Pavimentación calle Tossa en Chiva de Morella
(Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix
a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb
càrrec a la partida 15/61900 “ POYS Xiva Pavimentación calle Tossa” amb una
consignació pressupostària de 30.000 euros.
11.- ANULACIÓ LICITACIÓ PROJECTE GEOTÈRMIC CENTRE JAUME I.- Conegut
l’expedient tramitat de conformitat amb lo establert per la Llei 30/2007, de 30
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d’octubre, de Contractes del Sector Públic per a la contractació de les obres “Proyecto
de perforación e instalación de intercambiador de calor enterrado para la instalación
geotérmica de baja entalpía del Complejo Deportivo Jaume I en Morella (Castellón)”
per procediment obert, d’acord amb el projecte tècnic aprovat en el ple del dia 19 de
novembre de 2009.
Conegut l’informe tècnic pel qual s’aconselle deixar deserta la licitació per tal de poder
incloure aquesta obra dintre del Pla d’Esports de la Diputació Provincial de Castelló
pels motius tècnics que aquest informe estableix.
El Ple de la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Deixar desert el concurs per la contractació de l’obra “Proyecto de
perforación e instalación de intercambiador de calor enterrado para la instalación
geotérmica de baja entalpía del Complejo Deportivo Jaume I en Morella (Castellón)”.
SEGON.- Notificar als licitadors del projecte aquest acord.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que es tracta d’una ampliació i una
modificació del projecte, i ja s’han aportat diverses puntualitzacions per part del Grup
Municipal Popular en la Comissió informativa. Es considere que tot el que signifique la
millora de les instal·lacions del nostre poble és bo per a tots.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS OBRA “ADECUACIÓN Y
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO BANCAJA PARA ACTIVIDADES CULTURALES,
ESCUELA DE ADULTOS, BIBLIOTECA Y LUDOTECA” .- Vist que amb data 25 de
febrer del 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va dictar la resolució
d’autorització per al finançament dels projectes i va ordenar la seua publicació en la
pàgina del Ministeri de Política Territorial.
Vistes les característiques de l’obra “Adecuación y accesibilidad de edificio para
actividades culturales, escuela de adultos, biblioteca y ludoteca” es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
Vist que amb data 26 de gener del 2010 es va aprovar per Ple la realització de la
inversió projectada i amb data 27 de gener del 2010 es va expedir i va firmar pel
Secretari d’este Ajuntament certificació que és una obra no prevista en els
pressupostos de l’Entitat per a l’any 2009 ni en el Pressupost de 2010.
Vist que amb data 29 de gener del 2010 el Secretari va presentar sol·licitud a través
de l’aplicació informàtica disponible en la direcció electrònica del Ministeri de Política
Territorial acompanyant a la mateixa els documents exigits pel Reial Decret Llei
13/2009, de 26 d’octubre.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
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Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que amb data 9 de març del 2010, per Resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 9 de març del 2010, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix
l’article 94 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic,
El ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, per mitjà de procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació
urgent, per a l’obra “Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales,
escuela de adultos, biblioteca y ludoteca” convocant la seua licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 76.943,20 euros, el gasto que per a este
Ajuntament representa la contractació referenciada, a càrrec del finançament que li ha
segut atribuïda pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte de l’obra “Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales,
escuela de adultos, biblioteca y ludoteca” per procediment obert oferta més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i tramitació urgent.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen
presentar les proposicions que estimen pertinents.
QUINT. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que haja de celebrar-se
per a la qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
13.APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
PLEC
DE
CONDICIONS
OBRA
“INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIAS,
RETRANSMISIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES Y ACCESO DE LA CIUDADANÍA
A NUEVAS TECNOLOGÍAS” .-” Vist que amb data 22 de febrer del 2010 el Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial va dictar la resolució d’autorització per al finançament
dels projectes i va ordenar la seua publicació en la pàgina del Ministeri de Política
Territorial.
Vistes les característiques del subministrament “Infraestructura y equipamiento para
videoconferencias, retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadanía a
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nuevas tecnologías” es considera com a procediment més adequat el procediment
obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris
d’adjudicació.
Vist que amb data 26 de gener del 2010 es va aprovar per Ple la realització de la
inversió projectada i amb data 27 de gener del 2010 es va expedir i va firmar pel
Secretari d’este Ajuntament certificació que és un subministrament no previst en els
pressupostos de l’Entitat per a l’any 2009 ni en el Pressupost de 2010.
Vist que amb data 29 de gener del 2010 el Secretari va presentar sol·licitud a través
de l’aplicació informàtica disponible en la direcció electrònica del Ministeri de Política
Territorial acompanyant a la mateixa els documents exigits pel Reial Decret Llei
13/2009, de 26 d’octubre.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que amb data 9 de març del 2010, per Resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 9 de març del 2010, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix
l’article 94 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic,
El ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, per mitjà de procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació
urgent,
per
al
subministrament
“Infraestructura
y
equipamiento
para
videoconferencias, retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadanía a
nuevas tecnologías” convocant la seua licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 35.000,00 euros, el gasto que per a este
Ajuntament representa la contractació referenciada, a càrrec del finançament que li ha
segut atribuïda pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte del subministre “Infraestructura y equipamiento para videoconferencias,
retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadanía a nuevas tecnologías”
per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i
tramitació urgent.
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QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen
presentar les proposicions que estimen pertinents.
QUINT. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que haja de celebrar-se
per a la qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS OBRA “NUEVO ACCESO AL
CASTILLO” .- Vist que amb data 22 de febrer del 2010 el Secretari d’Estat de
Cooperació Territorial va dictar la resolució d’autorització per al finançament dels
projectes i va ordenar la seua publicació en la pàgina del Ministeri de Política
Territorial.
Vistes les característiques de l’obra “Nuevo acceso al Castillo” es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
Vist que amb data 26 de gener del 2010 es va aprovar per Ple la realització de la
inversió projectada i amb data 27 de gener del 2010 es va expedir i va firmar pel
Secretari d’este Ajuntament certificació que és una obra no prevista en els
pressupostos de l’Entitat per a l’any 2009 ni en el Pressupost de 2010.
Vist que amb data 29 de gener del 2010 el Secretari va presentar sol·licitud a través
de l’aplicació informàtica disponible en la direcció electrònica del Ministeri de Política
Territorial acompanyant a la mateixa els documents exigits pel Reial Decret Llei
13/2009, de 26 d’octubre.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que amb data 9 de març del 2010, per Resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 9 de març del 2010, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix
l’article 94 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic,
El ple per unanimitat acorda:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, per mitjà de procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació
urgent, per a l’obra “Nuevo acceso al Castillo” convocant la seua licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 115.000,00 euros, el gasto que per a este
Ajuntament representa la contractació referenciada, a càrrec del finançament que li ha
segut atribuïda pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte de l’obra “Nuevo acceso al Castillo” per procediment obert oferta més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i tramitació urgent.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen
presentar les proposicions que estimen pertinents.
QUINT. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que haja de celebrar-se
per a la qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI SERVEF. SERVEI INTERMEDIACIÓ
LABORAL (AUTOSERVEF).- Es dóna compte per part de la regidora de Hisenda i
Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de l’acord de col·laboració entre el
Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i l’Ajuntament de Morella per a la
prestació conjunta de servicis d’intermediació laboral per mitjà de la instal·lació del
servici AUTOSERVEF.
Aquest servei d’intermediació permetrà a l’usuari obtindre informació amb total
privacitat i autonomia, sobre els serveis següents: consulta d’ofertes d’ocupació en
difusió, el meu centre Servef d’ocupació, renovació de la demanda d’ocupació,
consulta del currículum, generació de certificats, sol·licitud de formació, registre
d’interessats (vinculat a la consulta d’ofertes) i les meues ofertes (obtindre resultats
d’una preselecció) i tindran accés, no sols els usuaris del terme municipal en què
s’instal·le el punt AUTOSERVEF, sinó també els dels municipis limítrofs.
Ambdós Administracions es comprometen a mantindre els contactes i col·laboracions
necessàries que redunden en la millora del servici públic.
Aquest acord tindrà una vigència de 3 anys, i de no haver-hi denúncia quedarà
prorrogat, sense acord previ exprés, per successius períodes anuals.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera bo que ja que les persones que es
troben en una situació com la de no tenir feina al menys puguen realitzar diverses
gestions des de casa i així no tenir que desplaçar-se.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el referit acord de col·laboració tal i
com ve redactat i donar trasllat d’aquest acord al SERVEF.
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16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ RECOLZAMENT BANDES DE MÚSICA.- Es
dóna compte per part de la regidora d’Educació Na Palmira Mestre Tena de la moció
de suport a les Societats Musicals que és com segueix:
“Les Societats Musicals han constituït i constitueixen un dels pilars bàsics de la
identitat del poble valencià.
Els músics valencians i les seues societats musicals són un patrimoni viu i sonor de la
nostra Comunitat; un patrimoni que és la nostra carta de presentació ja no sols en la
nostra Comunitat sinó que va més enllà de les nostres fronteres geogràfiques i del que
tots i totes ens sentim orgullosos.
Les Societats Musicals s’agrupen en la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana); una associació amb més de 40 anys d’existència que agrupa a
525 societats musicals d’Alacant, Castelló i València (representant a més del 50% del
total espanyol) amb més de 200.000 socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes en les
seues escoles de música.
Les Societats Musicals com a patrimoni, tradició, cultura i educació necessiten ajudes
per a poder continuar sent el que són, un referent cultural de la Comunitat Valenciana.
Estes ajudes que obtenen de les Administracions Públiques s’han anat reduint de
forma considerable en els últims anys, el que provoca una asfíxia en la gestió, tant de
les societats musicals com de les seues escoles de música.
La Generalitat Valenciana té firmats acords amb la FSMCV que no compleix i els
retalls en el Pressupost de la Generalitat per al 2010 són més que significatius en les
partides tant d’educació com de cultura en les quals el retall respecte al Pressupost de
2009 suposa més d’un 34%.
Durant el procés de debat parlamentari, la FSMCV va presentar propostes d’esmenes
que afectaven diverses partides del projecte de pressupost de la Generalitat
Valenciana per al 2010 per valor de quasi 16 milions d’euros. El pressupost per a
eixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d’euros, és a dir, a penes un 22,41%
de la quantitat que la FSMCV estima necessària per a cobrir les necessitats de les
Societats Musicals i que alhora respectaria els compromisos adquirits pel Consell.
Per assolir els objectius de les societats musicals, els ajuntaments valencians hem
d’estar al costat de les nostres societats musicals, senyes d’identitat dels nostres
municipis, i recolzar les seues iniciatives de futur.
Per tot el que hem exposat anteriorment, es proposa al Ple l’aprovació dels següents
acords:
PRIMER.- Instar el Govern Valencià a modificar els pressupostos del 2010, en les
partides corresponents de Cultura i Educació, per mitjà d’una ampliació de crèdit que
torne la totalitat de l’import de subvenció corresponent al 2009 com a mínim, i que
alhora siguen tingudes en compte i estudiades les al·legacions de la FSMCV; en
especial la referida al Programa de Finançament Autonòmic d’Escoles de Música.
SEGON.- Instar a la Generalitat Valenciana a solucionar el deute pendent amb la
FSMCV que ascendeix a 145.000€ des del 2008.
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TERCER.- Instar a la Generalitat Valenciana al desplegament normatiu i pressupostari
de la “Llei Valenciana de la Música”, pendent des del 1998.
QUART.- Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la
Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Presidència de la FSMCV, presidenta
de la FVMP i Grups parlamentaris de Les Corts.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que les bandes de música són un
element clau dintre del calendari festiu de la nostra ciutat, per lo que entenem que és
necessari que tinguen totes les ajudes possibles per portar endavant la seva tasca. El
que si que hi ha és coneixement de que des de les bandes es considera que el
repartiment que fa la federació de les ajudes concedides per la Generalitat podria ser
millorat.
Pren la paraula el Sr. Blanch per aclarir que la federació no sols actua com organisme
que distribueix a les associacions els diners, sinó que el que sí que és important és el
treball que fa per a que es puguen fer activitats en les quals es tenen que desplaçar
gran número de persones.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de recolzament a les
Societats Musicals tal i com ve redactada.
17.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DIA 8 DE MARÇ.- Es dóna compte per part de
la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la moció sobre el Dia
Internacional de la Dona que és com segueix:
“Moció 8 de març: Dia Internacional de la Dona
Encara hi ha una enorme distància que separa homes i dones en quant a presència,
representativitat i responsabilitats en l’empresa privada, en el món acadèmic, en
l’administració pública, en el teixit associatiu, etc.
És veritat que gràcies al treball de moltes dones des de fa molts anys, ara comptem
amb un marc jurídic que garanteix, en la teoria, la igualtat d’oportunitats, però no és
menys cert que amb l’accés de la dona al món del treball i amb l’assoliment de majors
quotes de llibertat i drets civils, han aparegut noves problemàtiques que fan necessari
que continuem treballant i lluitant perquè la igualtat no siga només teòrica, sinó que
arribe a tots els àmbits de la vida pública i privada.
L’actual crisi econòmica ha tingut un rostre masculí, primer perquè els sectors
productius més afectats fins el moment ocupen majoritàriament a homes, però també
perquè les polítiques contra la crisi s’han adreçat sobretot a donar resposta a aquests
sectors.
No obstant això, la crisi també té rostre de dona. Cal tenir en compte que les dones
s’han incorporat al mercat de treball en condicions de desigualtat respecte els homes.
La diferència salarial que existeix entre els dos sexes també és un dels motius
principals de discriminació de les dones en l’àmbit laboral. A més, per trams de salari,
hi ha més homes entre les persones que tenen un salari més alt i, en canvi, les dones
són majoria entre les persones que cobren el tram de salari més baix. A això hem
d’afegir els col·lectius de dones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat
davant d’aquesta crisi com són les dones joves, les dones grans amb escassos
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recursos, les dones immigrants o les dones monomarentals. En segon lloc, les dones
continuen essent la peça clau del funcionament de l’economia reproductiva, és a dir,
d’aquella que no es veu ni es paga, però que és del tot necessària per al sosteniment
de la vida humana.
L’administració en general i els ajuntaments en particular tenim una important
responsabilitat per aconseguir que els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes
siguen realment iguals en quant a drets, i en quant a oportunitats.
Són molts els àmbits en els quals les entitats locals podem ser decisives per treballar
amb eixe objectiu: impulsant activitats de sensibilització ciutadana (com hem fet, per
ej. amb motiu del 25 de novembre o el 8 de març amb col·laboració amb el Grup de
Dones i el Centre Infodona), promovent activitats formatives adreçades a les dones
que faciliten la seua incorporació al món laboral, lluitant contra la discriminació en
totes les seues formes, contribuint a trencar la divisió tradicional en rols de gènere,
combatent amb tots els instruments legals qualsevol forma de violència cap a les
dones i apostant per una educació integral que, dins i fora dels centres
d’ensenyament, contribuïsca a acabar amb totes les formes de discriminació cap a les
dones.
Per tot allò que s’ha exposat, la Regiduria d’Igualtat de l’Ajuntament de Morella
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Instar als governs Central i Autonòmic a utilitzar tots els instruments legals
previstos en l’ordenament jurídic per a aconseguir que la igualtat d’oportunitats i la
corresponsabilitat en la vida familiar, laboral i personal siga una realitat .
Segon: Sol·licitar que analitzen l’impacte de gènere en totes les polítiques que dugen
a terme.
Tercer: Remetre aquest acord al Govern central i autonòmic.“
Pren la paraula la Sra. Sangüesa qui vol dir que des del Partit Popular se recolze tot
allò que té a veure en la igualtat de la dona per lo que se considera important que se
sol·licite també el recolzament de les administracions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del dia 8 de març, tal i com
ve redactada.
18.- 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 és aprovada la urgència d’aquest punt.
CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN LA
MANCOMUNITAT DELS PORTS.- Conegut l’escrit presentat pel portaveu del Grup
Municipal Popular demanant el canvi de membre integrant de la Mancomunitat dels
Ports, el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- El cessament de Na Isabel Sangüesa Carbó com membre integrant de la
Mancomunitat dels Ports i nombrar en el seu lloc a En Jesús Ortí Adell.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Mancomunitat dels Ports.
19.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en primer lloc es donarà resposta a
qüestions plantejades en el ple anterior.
Respecte a la reparació del paviment i sistema de control de vehicles de Sant Miquel,
s’està esperant que quan la climatologia ho permeta l’empresa contractada repare
l’asfaltat i es recol·loque el cablejat.
Respecte a la reparació del paviment del Portal de Sant Mateu, es realitzarà una
vegada acabada l’obra de Blasco d’Alagó. Tal i com ja s’ha parlat en altres ocasions
els responsables de l’acabat defectuós són tant l’empresa constructora com la direcció
d’obra.
Les reparacions de les goteres del Centre Lúdic Jaume I s’han estat fent per part de
l’empresa constructora.
Pren la paraula la regidora de Promoció Econòmica per contestar a la qüestió
econòmica de l’espai firal.
En primer lloc demanar disculpes per el retràs en donar l’informació sol·licitada i
seguidament pase a donar compte del següent informe.
“L’antic Pavelló Poliesportiu ha segut objecte de remodelació durant els anys 2008 i
2009. El projecte, consistent en l’adaptació de la part exterior i la reforma total de
l’interior va concloure durant l’any 2009.
El calendari d’activitats de 2009 va ser el següent:
Gener: Jocambient, Bureo de reis i festivitat de Sant Antoni.
Febrer: Carnestoltes infantil.
Abril: Activitats de setmana santa.
Juny: Festival de fi de curs del col·legi de primària i campionat 3x3 de futbol.
Juliol: Festivitat de Sant Cristòfol, Orquestra Quintos 2009 i Trobada Salsera.
Agost: Festes d’agost.
Setembre: Fira agrícola i ramadera.
Desembre: Desfilada d’alumnes de batxillerat.
Per lo que respecte a actes privats, principalment es tracta de casaments, sent
segons els mesos de: 4 reserves durant el mes de maig, 2 durant el mes d’agost, 1 al
setembre i 1 a l’octubre.
La gestió de l’Espai Firal és de tipus empresarial, és a dir, l’empresa CISE, SPE, S.A.
gestiona les reserves de les instal·lacions a través d’empreses que en la seua activitat
empresarial estiguen d’alta en l’activitat, normalment de restauració. D’aquesta
manera el sector de restauració local pot, a través de la contractació de l’Espai Firal,
oferir els seus serveis en un espai adequat.
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D’una altra banda també s’ofereix el Espai Firal per a possibles congressos,
convencions i qualsevol tipus d’acte extern que afavoreixi el desenvolupament turístic
de la ciutat de Morella.
La inversió total del projecte ha segut al voltant de 440.000,00 euros, dels quals uns
176.000,00 han estat subvencionats, la resta els ha aportat l’empresa municipal CISE,
SPE, S.A. mitjançant fons propis i finançament bancari.
Les dades financeres de l’any 2009 van ser de 8 actes privats amb un ingressos de
12.413,76 euros i unes despeses de 10.256,49 euros corresponent a la part
proporcional dels 8 actes i que inclou: lloguer maquinària 2.255,57 euros, despeses
financeres 489,14 euros, 2.848,63 euros amortització, assegurances 666,67 euros i
3.996,48 euros de despeses de personal. Per lo tant queda un resultat positiu de
2.157,27 euros i al descomptar-li la part proporcional de la quota d’amortització del
préstec de 3.910,96 euros queda un resultat negatiu de 1.753,69 euros.
Per a les dades dels anys 2007 i 2008 com que encara no estave feta la reforma hi ha
que tenir en compte que el sistema d’organització era diferent.
Les dades financeres de l’any 2008 van ser de 9 actes privats amb un ingressos de
14.650,88 euros i unes despeses de 12.890,60 euros corresponent a la part
proporcional dels 9 actes i que inclou: lloguer maquinària 1.599,50 euros, muntatge,
decoració i manteniment 3.960,00 euros, despeses financeres 344,10 euros,
assegurances 750,00 euros i 6.237,00 euros de despeses de personal. Per lo tant
queda un resultat positiu de 1.760,28 euros i al descomptar-li la part proporcional de la
quota d’amortització del préstec de 4.399,83 euros queda un resultat negatiu de
2.639,55 euros.
Les dades financeres de l’any 2007 van ser de 6 actes privats amb un ingressos de
9.215,50 euros i unes despeses de 10.965,68 euros corresponent a la part
proporcional dels 6 actes i que inclou: lloguer maquinària 3.667,70 euros, muntatge,
decoració i manteniment 2.640,00 euros, 499,98 euros d’assegurances, i 4.158,00
euros de despeses de personal. Per lo tant queda un resultat negatiu de 1.750,18
euros.
En definitiva el projecte de remodelació de l’Espai Firal constitueix la posada en valor
d’un recurs de serveis tant per a la població local com per al foment de l’activitat
turística.
No obstant es preveu continuar millorant les instal·lacions a mig termini amb les
següents iniciatives: millora de l’equipament de cuina amb dotació de més serveis per
poder fer autònom el funcionament de la mateixa. També es preveu l’equipament de
l’espai amb mitjans de vídeo i audio per poder oferir més serveis.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si hi ha algun problema amb els propietaris
de la zona per on pase el camí que s’està arreglant de Xiva a Ortells.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per saber quan s’arreglarà el paviment de la Porta
Forcall.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc agrair les paraules de l’Alcalde a la
nostra companya Mila i seguidament plantejar varies qüestions:
-

Preguntar com es troba el tema de la reparació dels llavadors que segueixen
apuntalats.
Aprofitant el tema tractat de l’ocupació, també seria important incidir en
agilitzar tots els pagos que estant pendents de cara a que les empreses puguen
disposar d’eixos diners donada la situació econòmica en la que estem vivint.

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

-

-

Respecte al camí Xiva-Ortells sí que ha sorgit un problema amb un veí que no
vol que pase la pista per on en principi estava marcada per lo que s’està intentant
arribar a un acord.
Pel que fa al paviment de Porta Forcall serà l’Ajuntament qui es farà càrrec de
la seva reparació, ja que encara que estava previst en el projecte no es va poder
fer per part de l’empresa adjudicatària de l’obra al tenir que fer front a una altra
inversió no prevista en un principi.
I en el tema dels pagos dir que tècnicament s’està intentant tenir un pla de
pagos lo més just, ràpid i eficient possible. Però aquest ajuntament es troba a un
gran problema ocasionat pel incompliment per part de la Generalitat dels
compromisos econòmics amb nosaltres, ja que el que estava en la nostra ma com
són operacions de tresoreria i altres ja s’han fet per poder seguir pagant. Com
que l’ajuntament és l’últim graó de tota l’escala arriba un moment en que si no te
paguen no pots pagar.
Contestant a lo dels llavadors dir que no hi ha cap novetat. Hi ha que ser
realista, aquest Ajuntament està fent un gran esforç d’inversió i quan
econòmicament siga possible s’atendrà aquesta reparació

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les nou 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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