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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 16 DE JULIOL 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 setze de juliol 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 d’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 l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent cap objecció es aprovada per
unanimitat l’acta de data 18-06-08.
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:
Començar aquest informe d’alcaldia amb el reconeixement a la tasca municipal desenvolupada
per Julio Carbó qui va ser Jutge de Pau de la nostra ciutat durant molt d’anys i que va morir el
passat 19 de juny.
Julio va ser una persona que va estar molts anys exercint un càrrec, de vegades complicat,
sempre en la seva bona voluntat i que es va mantenir durant varies corporacions. Va ser un
Morellà que va donar el millor de si mateix i que es va dedicar a la seva ciutat per damunt de
qualsevol consideració.
En nom de tota la corporació vull fer públic l’agraïment de la ciutat a la seva labor i traslladar el
nostre condol de forma oficial als seus familiars.
Ja dintre dels assumptes de l’acció de govern més importants i en primer lloc donar compte de
la reunió que es va mantenir amb els alcaldes de Vinaròs, Alcanyís i Morella per tal de signar un
manifest en defensa de la prolongació de la A-68 a través de la N-232.
Com ja es sap la N-232 està encara sotmesa a les modificacions del primer Pla de Carreteres,
però hi ha que plantejar dintre del Pla d’Infraestructures de l’Estat una eixida al mar des d’Aragó
i tots tres municipis volem que el desdoblament siga per mig de la N-232 com a plataforma de
comunicació ràpida, per lo que es ferà una convocatòria a través d’aquest manifest a tots els
ajuntaments de les comarques afectades i a les institucions de tots els àmbits territorials.
En estos moments encara s’està pendent de la remodelació d’alguns trams, el tram de Ràfels
on ja està fet el desbrossament, el tram de la Pobleta ja està en marxa, la Torreta-Morella està
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en vies de licitació i el Port de Querol està acabant-se el projecte; però no per això es pot deixar
passar el moment d’ara que es el de planificació.
El segon tema important va ser la reunió que es va mantenir amb el Director General de la
Guardia Civil i Policia Nacional, Mando Unificat, per plantejar la urgència en els tràmits per a la
licitació de la construcció del nou Cuartel de la Guardia Civil. Aquesta obra es troba inclosa
dintre dels plans del Ministeri de l’Interior i en aquest moment està en supervisió degut a uns
problemes de seguretat sorgits en el projecte, però el Director General es va comprometre a
procedir a la licitació el més abans possible. També es va informar que en els pròxims mesos
se cobrirà totalment la plantilla que es de 11 agents.
Pel que fa al tema del Parador de Turisme, probablement, en espera de la disponibilitat de la
Consellera de Cultura, el dia 25 es realitzarà la reunió entre la Consellera de Cultura, Consellera
de Turisme, el Director General de Turespaña i jo mateix a València per intentar donar eixida a
aquest tema. Dir també que s’ha adjudicat l’obra complementària exigida per la Conselleria de
Cultura per l’autorització de la construcció del túnel.
En últim lloc fer referència també a la visita que va tenir lloc ahir de la Consellera de Turisme,
on es va posar de manifest la voluntat de recolzar els projectes turístics de Morella, entre altres
el Pla Estratègic i el Parador de Turisme. La reunió amb el Patronat de Turisme va ser molt
positiva.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Reforç del cos de Policia Local per a tot l’estiu de 2008, garantint totes les nits una patrulla
nocturna per millorar la seguretat cap als ciutadans i algunes qüestions que incideixen en la
convivència. Aprofitar aquest punt per fer una crida a la bona voluntat dels ciutadans de
Morella i especialment a aquells joves que es dediquen a tirar coets, com va passar el
passat dissabte, per a que tinguen respecte davant el descans de la resta de ciutadans de
Morella.

ÀREA DE PERSONAL
-

S’ha contractat el personal de reforç per a l’estiu per al qual ens van aprovar les
subvencions dels programes EZOINT i EMCORP.
S’estan elaborant nous uniformes per al personal de la brigada.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha finalitzat l’obra de remodelació de la Plaça Tarrascons.
S’ha finalitzat l’obra de remodelació del Carrer Barrinol a Xiva.
Continuen, a bon ritme, les obres referents a la zona exterior del pavelló firal.
S’ha reparat el sòl del parc infantil de Xiva.
S’han iniciat les obres de reforma de la planta baixa de la casa de l’antiga Cofradia a Xiva.
S’han portat a terme millores en la infermeria de la Plaça de bous i s’ha fet un xicotet
magatzem.
S’ha finalitzat l’obra de reparació de l’eixida d’Ortells cap a Sorita, que durant tant de temps
es venia reclamant, al presentar unes condicions de seguretat i tenir que estar tallada.
S’ha col·locat diverses baranes i altres elements de mobiliari urbà en la zona de la Plaça
de Bous, Camí de la Fontanella i Portal de Sant Mateu.
S’ha reparat una zona de la Costa Jovaní malmesa per alguns vehicles.
S’ha mantingut una reunió amb els responsables de Tragsa i Ministeri de Medi Ambient,
referent a l’obra del camí exterior a Morella, iniciant-se l’obra del tram Portal de Sant Miquel
– Santa Llúcia esta mateixa setmana.

ÀREA DE SERVEIS
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Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.
Preparació, muntatge del Teatre, Casa Ciurana i les Sales Gòtiques per a la realització de
diferents actes, cursos i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors” de Morella, Xiva i Ortells.
Reparacions de diverses faroles i altres elements.
S’ha iniciat els preparatius i desplegament del servei de neteja i manteniment, especial per
a les setmanes de l’estiu, augmentant la seua freqüència i personal.

ÀREA DE TURISME
-

S’ha assistit a la Fira Agrària celebrada a Picassent el passat 28 de juny.
S’ha assistit a la fira organitzada per la Mancomunitat de la Taula del Sènia a Alcanar el
passat 6 de juliol.
S’ha dut a terme una reunió del tècnic amb el sector de restaurants de Morella per a
exposar l’esborrany del projecte de condicionament del saló polivalent per a celebració de
banquets.
S’està duent a terme entre avui i demà un curs d’atenció i fidelització dels clients, ofert per
la cambra de comerç enfocat als comerços del poble.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Es continua en la millora del sistema de reg de diverses zones verdes i jardins, millorant
les condicions de les plantes i disminuint el consum d’aigua.
El 21 de juny es va mantenir una reunió, per part del regidor de Medi Ambient i el Síndic,
amb els veïns del Carrer Juan Giner i Zaporta per tractar la millora dels dos jardins ubicats
en estos carrers, sent molt positives les seues aportacions.
S’han mantingut diverses reunions amb la Junta de Fira per enllestir tots els preparatius
del certamen d’este any.
El regidor d’agricultura i la regidora de turisme, van tenir una reunió amb representant dels
establiments de restauració per tractar les necessitats i característiques de les instal·lacions
internes del nou pavelló de fires i convencions.
Va tenir lloc una Assemblea de Carns de Morella per a tractar l’evolució del projecte del
nou escorxador.
Manteniment i millora periòdica de zones verdes i tallat d’herbes.

ÀREA DE CULTURA
-

Teatre a l’aire lliure “La Guerrilla” obra de José Martínez Ruíz (Azorín). Interpretada pel
grup de teatre de la Universitat Carlos III de Madrid, dins del cicle Las Rutas de la Barraca.
Patrocinada per la Societat Estatal de Commemoracions Culturals.
Xarxa de museus de Morella. Obertura de totes les sales des del dia 14 de juliol fins el cap
de setmana de fira, (tota la temporada de màxima afluència de visitants.).
Realització de dues visites guiades diàries al castell, amb possibilitat d’ampliació.
Facilitar material de l’arxiu Pascual, tant per la Residència Sant Joan Baptista de Morella,
per tal de fer una exposició interna, a més d’una fotografia de l’escola de la Pobleta per la
festa de jubilació d’una mestre canària.
Visita guiada per a dos grups del Col·legi Mare de Déu de Vallivana al museu Temps
d’Història.
Recepció als membres de l’Antic Motor Club Castelló, en la seva visita anual en memòria
del morellà Sergi Guimerà.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

El 30 de juny va tindre lloc una reunió amb l’associació de Fibromiàlgia per mirar els
estatuts per a formar la nova associació a Morella i comarca.
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El 4 de juliol l’Associació contra el càncer va organitzar una conferència per a la prevenció
del càncer d’úter.
Els dies 20, 21 i 22 de juny en les Sales Gòtiques de l’Ajuntament, la Creu Roja va
organitzar un congrés al que van assistir 55 persones.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Amb motiu de la festivitat de Sant Joan Baptista l’Ajuntament va col·laborar en alguns
esdeveniments organitzats per la residència de la tercera edat.
En el mes de juliol es van fer les gestions oportunes amb el Banc d’Aliments per a
sol·licitar la comanda i poder repartir el menjar entre les persones necessitades.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Audicions fi de curs de l’escola de música, al teatre municipal.
Col·laboració amb la festa fi de curs organitzada per l’AMPA, aquest any en la Plaça Colon.
Període de matriculació per l’escola infantil municipal per al curs 2008/09.
Posada en marxa de l’escola d’estiu, amb una matrícula superior a 35 alumnes.
Desenvolupament de 4 cursos d’estiu proposats per la Universitat Jaume I, amb un balanç
satisfactori i positiu, ja que per la nostra ciutat van passar en 15 dies al voltant de 100 joves
universitaris.
Participació dels consells escolars convocats pels diferents centres educatius de la ciutat.
Convocatòria del consell escolar municipal per determinar les dades festives per al proper
curs 2008/09.

ÀREA D’ESPORTS
-

Recepció als integrants de la II Ruta Papa Luna. Marxa ciclo-turística.
Arribada a Morella de la XXIX edició de la marxa ciclista Vila-Real-Morella-Vila-Real,
organitzada per la penya Morapio.
Col·laboració amb l’organització de la II Prova Ciutat de Morella. Campionat d’Espanya de
Trial.

ÀREA DE FESTES
-

S’han mantingut vàries reunions amb diverses associacions i col·lectius per tancar el
programa d’activitats i festes per al mes d’Agost en Morella, que avui tractarem en el Ple.
S’han enllestit tots els preparatius per a les festes d’estiu d’Ortells i les festes de Xiva i la
Pobleta del mes d’Agost.
S’han realitzat tots els preparatius per a les festes de Sant Joan, Sant Cristòfol i Quintos i
Quintes.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’han mantingut diverses reunions amb els estudiants que es van adherir al Pla d’Ajudes a
Joves Universitaris en el 2007, per a tractar l’evolució dels treballs que seran avaluats durant
aquest mes.
Per al nou curs 2008-2009 ja s’estan reben sol·licituds molt interessants d’universitats per
a realitzar els seu projecte final de carrera en la nostra ciutat.
S’ha programat un nou horari del Casal Jove per al període d’estiu, al estar oberta la
piscina.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE JUNY DE 2008.- Es posa
en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes de juny de 2008, que es com
segueix:
MES JUNY
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1.166.566,38 €
719.932,48 €
1.886.498,86 €
1.421.423,11 €
465.075,75 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que després de revisar els comptes, el Grup
Popular s’abstindrà per les raons ja explicades en altres plenaris.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes del mes de juny de 2008 tal i com venen redactats.
4.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra. Secretària,
es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una Operació de Tresoreria
de 200.000,00 € i en l’expedient es troben els informes de la Secretaria e Intervenció, les
ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i valoració de les proposicions de la
convocatòria per a la realització de l’Operació de Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació a favor de
Bancaixa i Ruralcaixa repartint-la al 50% entre les dos entitats bancàries vista la mínima
diferència que existeix entre les ofertes presentades.
Pren la paraula la Sra. Ripollés manifestant que el seu grup s’abstindrà en aquest punt encara
que s’entén que s’ha de recorre a una operació de tresoreria per fer front als pagaments.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular
acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 100.000,00 € amb l’entitat
bancària Ruralcaixa, i una Operació de Tresoreria per un import de 100.000,00 € amb l’entitat
bancària Bancaixa, per la mínima diferència de puntuació que ha obtingut segons el plec de
condicions, amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB RURALCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor trimestral + 0,50
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor trimestral + 0,60
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la legislació
vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots els
documents públics i privats siguen necessaris per a la formalització.
5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/08 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.- Donat
compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 01/08 al vigent pressupost General Ordinari,
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en el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent exercici,
tramitat per ordre de la Presidència de data 26 de juny 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.
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 2 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 manifesta que en aquesta modificació de crèdits a l’anar tot
a càrrec del romanent de tresoreria, es a dir del superàvit, i tractant-se de promoció turística
aquest grup votarà a favor.
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 extraordinaris i suplements de
crèdits en les partides que es detallen, el resum del qual es el següent:
Suplement de crèdits

Partida
75/22608
75/64001

Denominació
Promoción Turística
Plan Estratégico

Total proposta modificacions de crèdits

Import
5.755,90
5.000,00
10.755,90

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

10.755,90

b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes en partides
Total finançament modificacions de crèdits

0,00
0,00
10.755,90

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.
6.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/08 AJUNTAMENT DE MORELLA.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 02/08 al vigent pressupost General Ordinari, en el que es
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proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent exercici, tramitat per
ordre de la Presidència de data 14 de juliol 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.
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 2 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 per a dir que a l’igual que en el cas anterior el seu grup votarà a
favor ja que la fira es un tema molt important.
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/o suplements de crèdits en les partides que es detallen, el
resum del qual es el següent:
Suplement de crèdits

Partida
43/60017

Denominació
Nuevo espacio ferias y convenciones

Import
440.224,04

Total proposta modificacions de crèdits

440.224,04

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb nous o majors ingressos per subvencions
Partida
72001
75401

Denominació
Subv. MAP nuevo espacio ferias y convenciones
Aportación CISE nuevo espacio ferias y
convenciones

Total finançament modificacions de crèdits

440.224,04
Import
176.089,62
264.134,42
440.224,04

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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7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS ADJUDICACIÓ OBRA “PORTA DE
FORCALL”, PLANS PROVINCIALS.- Coneix el Ple l’expedient incoat per a la contractació
mitjançant licitació pública en procediment obert de l’obra "Urbanización Puerta Forcall”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que es tracta d’un tràmit administratiu necessari
el traure a aprovació el plec de condicions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l’execució de l’obra “Urbanización
Puerta Forcall” inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2008 (POYS), disposant la exposició al
públic.
SEGON.- Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’obra “Urbanización Puerta Forcall”
inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2008 (POYS), que ascendeix a la quantitat de
NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
(95.266,83) en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del
Pressupost General Ordinari de l’any 2008.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA
D’ELECTRIFICACIÓ RURAL PLAVER-08.- Coneix el Ple el projecte “Línea eléctrica trifàsica
de baja tensión a 400v para suministro a las masías de Palos Vell, Palos Nou, En Fornós,
Moreno, Perera, Canaleta y granja de Jacinto García”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que es tracta d’un tràmit administratiu necessari
el traure a aprovació el plec de condicions i que aquest punt tracta de continuar amb el tram
iniciat i esperem que no pase com l’any anterior i que es puga portar a terme.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que el que si que es vol fer en un pròxim ple es, abans de que
s’aproven els pressuposts de la Generalitat, demanar amb una moció que es canvien els criteris
del PLAVER i per a que es dote d’un nivell major de subvenció a aquells que compleixquen amb
els objectius del PLAVER, com són tots els relacionats amb el mon rural, masos habitats o
explotacions en marxa.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de condicions corresponent per al concurs de l’obra en procediment
urgent “Línea eléctrica trifàsica de baja tensión a 400v para suministro a las masías de Palos
Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera, Canaleta y granja de Jacinto García” disposant la
exposició al públic.
SEGON.- Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’obra “Línea eléctrica trifàsica de
baja tensión a 400v para suministro a las masías de Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno,
Perera, Canaleta y granja de Jacinto García” inclòs dins del PLAVER 2008 que ascendeix a la
quantitat de CENT VINT-I-CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
(125.028,80.- ) en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60019
del Pressupost General Ordinari de l’any 2008.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI DE PAISATGE DEL
DOCUMENT DEL CONCERT PREVI I EL SEU PLA DE PARTICIPACIÓ.- Es dóna compte al
Ple per part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la
necessitat de la redacció del Pla de l’Estudi de Paisatge i Desenvolupament del Pla de
Participació Pública per continuar amb la tramitació davant de Conselleria del Document del
Concert Previ per a la realització del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Morella.
Coneix el Ple que per a l’elaboració del referit estudi s’han presentat les següents empreses:
-

CERTUM S.A. Entidad de Control
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EVREN, Evalucación de Recursos Naturales S.A.
IMEDES, Institut Mediterrani pel Desenvolupament Sostenible.

Coneix així mateix l’informe tècnic comparatiu de les propostes per elaborar el referit estudi de
paisatge i desenvolupament del pla de participació pública en el qual es considera l’empresa
IMEDES Institut Mediterrani pel Desenvolupament Sostenible com la més idònia per realitzar
aquestos treballs.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que es tracta d’un tràmit necessari. Ja en el mes
de febrer es va sol·licitar una copia d’aquest estudi de paisatge, ara ja sabem per que no ens va
arribar. El que es posa de manifest es que s’ha perdut un temps important al haver-hi una
descoordinació o fallo en la tramitació ja que lo normal haguera segut que es fera primer l’estudi
de paisatge o com a molt solapar-ho amb la tramitació del Concert Previ, encara que a hores
d’ara s’està arreglant.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que a banda de la complexitat en l’aplicació de la LUV i tot el
conjunt legislatiu valencià que es enorme, dir també que quan es va començar a tramitar el
Document de Concert Previ es va fer una aproximació genèrica respecte a la qüestió
paisatgística, realitzat per l’actual Directora General de Paisatge i que en aquell moment no
estave normativitzat. El proper 24 de juliol hi ha un ple de la Diputació Permanent de les Corts
Valencianes que té de ratificar el Decret Llei que ha fet el Govern Valencià per tal d’unificar
l’aplicació final del desenvolupament de la LUV que també fa referència a un tema molt importat
com es la vivenda de protecció oficial.
En aquest moment es important que s’unifiquen criteris garantint homogeneïtat en el tractament
del treball urbanístic a través d’aquest Decret Llei.
El que es important es que cada pas que es done siga lo més consensuat possible i tot el que
es puga avançar serà important per a l’elaboració del nou Pla General d’Ordenació Urbana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda adjudicar, d’acord amb els informes tècnics, a
l’empresa IMEDES, Institut Mediterrani pel Desenvolupament Sostenible l’elaboració de l’Estudi
de Paisatge i Desenvolupament del Pla de Participació Pública per un import de 9.800 euros
IVA no inclòs.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CARRETERA N-232.- Es dóna compte per part del
regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la Moció Carretera N-232 que es com
segueix:
“MOCIÓ N-232
La N-232 (Vinaròs-Santander) és un exi transversal que uneix el Cantàbric amb el Mediterrani i
que travessa Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i la Comunitat Valenciana.
Una carretera abandonada històricament i que ha mermat clarament les expectatives de futur
dels Ports i també ha limitat l’accés de milers de visitants a les platges del nord de la Comunitat
i fins i tot,el seu desenvolupament en altres sectors de la economia.
Quan s’està parlant de les grans infraestructures per al segle XXI, ací estem vivint la realitat
d’una carretera impròpia dels finals del segle XX en els trams que resten pendents.
Ens trobem en un vial desdoblat pràcticament al seu pas per totes les comunitats autònomes i
que en la darrera part de l’Aragó (Ràfels-La Pobleta) i la pujada al Port de Querol fins Morella
encara no han estat ni arranjades com plantejava el Pla de Carreteres als anys 80 del segle XX.
L’arribada al govern de José Luís Rodríguez Zapatero va donar un nou impols al procés en que
es troba la carretera amb la execució del tram de la Pobleta i la immediata obra de la part de
Ràfels. Igualment, la licitació del projecte La Torreta-Morella i el desbloqueig de la situació en
l’eliminació de les corbes del Port de Querol son avanços demostratius i indefectibles de
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l’interés manifestat pel Govern d’Espanya, i que no es deuen veure ralentitzats per cap causa,
una vegada ja ha començat una solució viable i efectiva per als problemes de la nostra
carretera.
Des del nostre Consistori volem fer una crida a l’administració estatal mitjançant el Ministeri de
Foment per tal de que s’agilitzen de forma clara els treballs relatius als trams encara pendents
d’execució, donat que els dies que es puguen perdre en les obres son dies que es perden
d’oportunitats econòmiques per a la comarca i de millora de la qualitat de vida dels nostres
ciutadans.
Dins l’actual debat plantejat per al desdoblament i prolongació de la carretera A-68, que té el
seu inici en Valdealgorfa es planteja una necessitat de posicionament per part dels municipis als
que ens afecta, en quant a la importància que té que el seu allargament coincideixque amb
l’actual treball de la N-232, com ho fa en el seu inici, per a poder consolidar eixa eixida natural i
tradicional de Saragossa cap al mar. Des del nostre Consistori entenem que l’eixida a Vinaròs
del vial es essencial per al territori i que la seua conversió en autovia es un dels objectius que el
Ministeri es té que plantejar com a pas a seguir sobre la remodelació de l’eix més rellevant de
comunicació de la nostra zona amb l’interior de l’estat espanyol.
Ens ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les nostres necessitats com a ciutadans
d’una zona que necessita les millors condicions d’aquesta carretera per a mantenir la seua
qualitat de vida.
L’objectiu d’aquesta moció és concitar l’acord i el compromís efectiu dels nostres representants
al parlament amb representació a la nostra província, així com del govern de l’estat en la solució
d’aquesta situació que ens allunya dels serveis bàsics i que emprobreix el nostre
desenvolupament. Es important tenir el seu compromís en trobar una eixida a una situació que
comença a ser dramàtica per a la nostra subsistència econòmica i desenvolupament com a
Comarca.
ACORD
PRIMER.- Manifestar la nostra voluntat i desig de que per raons de necessitat, l’actual trellat de
la N-232 al seu pas per la província de Castelló fins a Vinaròs, pugue coincidir amb la A-68,
convertida en l’autovia entre Saragossa i el mar.
SEGON.- Dirigir-se de manera personal a tots i cada ú dels diputats de la circumscripció
electoral de Castelló per a que assumeixen el compromís de solventar els problemes de la N232 i realitzen totes les iniciatives parlamentaries necessàries per a que des del Congrés dels
Diputats es done un impuls definitiu a tots els trams pendents de solució a l’arranjament aplaçat
des de fa tant de temps, així com que assumeixquen l’eixida de l’autovia per Vinaròs com a la
solució més acord amb els usuaris de la carretera i amb els interessos de la Comunitat
Valenciana.
TERCER.- Dirigir-se al ministre de Foment del Govern d’Espanya per a que la N-232 sigue
assumida dins el projecte de desdoblament de la A-68, convertint-la en autovia fins a Vinaròs, i
pose en marxa tots el mitjans necessaris per a que el arranjament integral de la Carretera
Nacional 232 sigue finalment una realitat i tinguem un vial perfectament preparat per a afrontar
els reptes del segle XXI en condicions homologables a la de la resta de l’estat espanyol.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que la qüestió del desdoblament de la N-232 es
fonamental per lo que es segueix recolzant aquesta moció oferint presentar-la a tots els
ajuntaments afectats.
També posar de manifest el temor del Grup Popular davant les últimes actuacions que s’han
produït en els trams antics d’aquesta carretera ja que no es molt lògic si es pretén la millora i
adequació integral d’aquesta, per lo que es tindria que informar-se davant la Demarcació de
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Carreteres per saber si aquestes actuacions podria implicar algun retràs en la millora i
condicionament de la Nacional.
Responent al primer apartat, aquest manifest es fa conjunt amb els ajuntaments de Vinaròs i
Alcanyís, i s’ha fet arribar junt a una proposta de moció a tots els ajuntaments i contem amb la
vostra voluntat de participar per tal de que siga un acord unànime de tots els pobles afectats per
a aquesta carretera. Una vegada es tinguen tots els acords dels ajuntaments s’ha demanat una
reunió amb el Ministeri de Foment per veure quina es la posició social. Es en aquest moment
quan s’ha de plantejar ja que s’està fent l’estudi de viabilitat de l’eixida d’Aragò al mar, volem
manifestar als redactors que més enllà de qüestions tècniques des del punt de vista social i de
vertebració del territori es fonamental l’eixida per la N-232.
Les obres de millora de seguretat vial que s’estan portant a cap en aquests moments, són unes
obres que estaven adjudicades des de fa un any i mig, que no van a parar les obres previstes.
Aquesta es una obra prevista en pressuposts de fa dos anys. En el cas de la Torreta-Morella
està en la taula de revisió pendent de traure a licitació. El tram del Port de Querol falta el
lliurament definitiu del projecte tenint com a termini de presentació el mes de juny.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció Carretera N-232 tal i com ve
redactada.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI AMB CISE PER A LA GESTIÓ DEL NOU ESPAI
PER A FIRES I CONVENCIONS I L’ENCÀRREC DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ .- Es dóna
compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En
Rafael Pallarés Traver del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Morella i l’empresa
municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics, Societat de Promoció Econòmica S.A. (CISE
SPE S.A.).
Es tracta d’un conveni de col·laboració entre les dos entitats per a l’adequació i posterior gestió
de l’actual Pabelló Poliesportiu per al seu us com “Nuevo Espacio para Ferias y Convenciones
en Morella”, amb la remodelació, tant interior com exterior de l’edifici per a poder desenvolupar
les activitats projectades en el projecte redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Carlos
Rubio Rubio.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquest conveni es tracta d’una qüestió
merament tècnica o de gestió, i donarà una major agilitat al projecte, per lo que s’està d’acord.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Morella i
l’empresa municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics, Societat de Promoció Econòmica
S.A. (CISE SPE S.A.) tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit conveni.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA DE FESTES I ACTIVITATS PER A L’AGOST
2008.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés
Ripollés Puig del programa d’activitats i festes d’agost que inclou:
-

XXV Festival de Música del 7 al 10 d’agost
Setmana de la Joventut del 6 al 15 d’agost
Agost Cultural del 7 al 15 d’agost
Festes d’Agost del 16 al 24 d’agost, amb l’estructura general de tots els anys.
Setmana de l’esport i salut del 25 al 30 d’agost

Pren la paraula la Sra. Sangüesa qui manifesta que s’està d’acord amb el programa de festes
que es un programa que innova i dedica temps als més menuts. El que es vol demanar es
algun concert per als joves i també que el repartiment del programa es faça abans de que
comencen les activitats programades.
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A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que el tema del concert s’està mirant de que siga al mes
de setembre o octubre. Per lo que respecte al repartiment del programa, la pròxima setmana ja
es disposarà d’un programa de ma i el programa de festes es repartirà a primers d’agost.
Aprofitar aquest punt per agrair a tot el món que ha fet possible la seva edició.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el programa de festes del 2008.
13.- INFORME PROJECTES PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA 0,7 %. - Es dóna compte
per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol dels projectes presentats a
la convocatòria d’ajudes a organitzacions no governamentals (ONG).
Al B.O.P. de Castelló número 63 de 22 de maig de 2008, l’ajuntament de Morella informava
públicament de les bases de la convocatòria d’ajudes a organitzacions no governamentals
(ONG) que desenvolupen programes de col·laboració en els països pobres. El termini de
presentació de projectes finalitzà el 25 de juny.
La dotació pressupostària de l’Ajuntament de Morella d’aquest any és de 16.000 euros amb
càrrec a la partida 32/48002. Cada any s’incrementa la dotació per arribar a superar l’esforç que
suposa aconseguir el 0,7%.
L’evolució de les quantitats assignades durant els darrers anys es la següent:
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pressupost

8.500,00 euros
9.000,00 euros
10.000,00 euros
11.000,00 euros
15.000,00 euros
16.000,00 euros que suposa el 0,61 %

Les ONGs que han presentat el projecte per acollir-se a les ajudes son les següents:
- Assemblea de Cooperació per la Pau.
- Creu Roja
- Medicus Mundi
- SMARA “Associació d’ajuda al poble Saharaui”.
- Mans Unides.
- Delwende
- Associació Nuevo Amanecer de El Salvador – ANADES
- Asociación Niños de Ucrania
- Projecto Africa
El Consell de Solidaritat designarà els membres de la Junta per tal de valorar els projectes i
assignar la quantitat econòmica corresponent a cada una de les ONGs.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que aquestos projectes que es presenten a
aquesta convocatòria sempre són una necessitat i que ens alegrem que la dotació
pressupostària d’aquest any hage arribat al 0,61 % . També s’està d’acord en que es valoren
les ONGs de la nostra comarca o relacionades amb ella.
De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
15.- PRECS I PREGUNTES.-
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol en primer lloc com a grup municipal sumar-se a les
mostres de condol a la família de Julio Carbó.
En segon lloc preguntar pel tema de l’helisuperficie sanitària i en tercer lloc proposar que es
sol·licite a la Agència Valenciana de Turisme, que es de qui depèn, el canvi en la ubicació de la
càmara web, poden estar fora de la ciutat i poder aprofitar així la silueta de Morella.
A lo que respon el Sr. Puig dient que en el tema de l’helisuperficie sanitària s’està encara
pendent de que es faça la cessió dels terrenys per part del Ministeri de Foment, com es sap
s’està pendent de l’últim tràmit en el qual els antics propietaris dels terrenys tenen dret a
sol·licitar la reversió dels terreny ja que aquests van ser expropiats per un fi i aquest va canviar.
Per lo que respecte a la ubicació de la càmara web, es pot plantejar tenint en compte el tema de
la seguretat.
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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