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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 15 D’ABRIL 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
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia quinze d’abril 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.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia 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 les actes. No hi
havent cap objecció, és aprovada per unanimitat l’acta de data 11-02-2010.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Han finalitzat les obres de reurbanització del C/ Blasco d’Alagó.
S’ha reparat el paviment de l’entrada a la ciutat en la zona de Santa Llúcia i
Portal de Sant Miquel.
Es va mantenir una reunió amb els veïns del C/ Sant Julià, per informar-los de
l’inici de les obres i del seu contingut.
El dilluns es van iniciar les obres de reurbanització del C/ Sant Julià.
S’han inaugurat les obres de la Depuradora amb la presència del Vicepresident
de la Diputació, President en funcions.
S’ha iniciat la licitació de les actuacions emmarcades dins del Pla E2010.
Es va informar, a través de carta, a les empreses de Morella de la licitació de les
obres del Pla E 2010 per presentar ofertes.
S’ha condicionat el Palau del Governador per acollir l’exposició “El Castell una
història de futur”.
S’han realitzat diverses actuacions per millorar la canalització d’aigua al camí de
Xiva a Forcall.
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ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va establir el dispositiu especial de trànsit per raó de la Setmana Santa, en el
que el nombre de visitants que van arribar a Morella va ser molt superior als anys
anteriors. Hi ha que agrair l’esforç en que es fera el pàrquing de l’Alameda major
insistència d’aparcament, amb la qual cosa la gent va poder estacionar a eixa zona
amb més efectivitat, de manera que van poder arribar més còmoda i ràpidament al
centre de la ciutat que a les altres zones d’estacionament. Aprofitem igualment
l’ocasió per agrair als propietaris dels terrenys de les zones al voltant del centre
urbà per la disponibilitat de cedir la seua propietat per a l’estacionament de
vehicles, amb el que això suposa per al turisme de la nostra ciutat.
El dia 26 de març es va acudir a l’assemblea de la Mancomunitat Taula del Sénia
a Ulldecona on es va donar forma a la Fira anual que tindrà lloc a Morella aquest
estiu.
Sol·licitud d’un Informe a la Policia Local sobre l’accessibilitat al Cardenal Ram.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Han entrat a funcionar la part de la web relativa a la xarxa Ziudad, on els veïns
poden emetre les seues opinions i fer les seues propostes en un fòrum respectuós i
de debat on l’administració municipal s’ha compromès a donar puntual resposta a
totes aquelles qüestions que es puguen plantejar mitjançant els coneguts com
“zumbidos”, que és quant un nombre suficient de ciutadans mostren la seua
adhesió a una opinió o suggeriment fet per l’usuari.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha dut a terme la 2ª reunió de la comissió creada per al foment del treball.
S’estan realitzant polítiques actives com tallers d’inserció laboral, cursos de
formació, foment i optimització dels recursos, etc...
S’han atorgat 4 beques de treball per a l’àrea de cultura.
S’ha signat el conveni entre Iniciatives turístiques i l’associació AstroMorella, per
la gestió de l’observatori Astronòmic.
ÀREA DE TURISME
-

Assistència al Consell Valencià de Turisme enfocada al tema de les
infraestructures posant de manifest la situació totalment millorable del transport
públic a la nostra ciutat i a la nostra Comarca i el que això suposa per als ciutadans
i també per al turisme.
S’ha realitzat la reunió ordinària del Patronat de Turisme, des del qual s’han
valorat els dies de Setmana Santa com els millors dels últims 3 anys.
S’ha estat treballant per l’organització d’un Fam Trip que tindrà lloc aquest cap de
setmana, per a donar difusió mediàtica de la proposta “Fusión de Sensaciones”, en
el que es promociona el paquet Benicàssim – Morella.
ÀREA DE SERVEIS
-

Ha tingut lloc una reunió comarcal a l’Ajuntament de Morella amb la Conselleria
de Sanitat que a partir d’ara assumirà el control de les aigües públiques.
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-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

El passat dijous va tindre lloc la reunió veïnal de Xiva.
S’estan plantant nous arbres en l’Albereda i altres zones provinents del viver
provincial, tenint que lamentar que ja han segut objecte de gamberrades.
Va tindre lloc la reunió anual de l’Associació de Municipis Forestals en
l’Ajuntament de Morella, insistint en exigir a la Generalitat Valenciana per a que
retorne la gestió dels boscos als ajuntaments.
El 15 de març va tindre lloc una xerrada informativa amb tècnics del Ministeri de
Medi Ambient sobre el Projecte de Reserva de la Biosfera.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Pareix que el problema de TDT de la Pobleta comencen a tenir solució. Un tècnic
de l’empresa contractada per la Diputació SERTELSA va acudir a la població per tal
de determinar els mecanismes per a que en breu es pugue veure la Televisió
Digital a la Pobla d’Alcolea.
La campanya per a que els morellans tinguen el seu propi correu morella.net està
donant bons fruits i cada dia són més les morellanes i morellans que han demanat
tenir un correu amb el domicili municipal.
Es va fer una millora en el servei e-pregoner de la web municipal
www.morella.net.
Ja està en proves el sistema de registre telemàtic per poder presentar-lo la
propera setmana i permetre als ciutadans començar a fer tràmits municipals
mitjançant Internet.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Els cursos de què es va informar a l’últim ple sobre la Llei de la Dependència i
Geriatria han segut un èxit en la participació d’alumnes. Trobant molt positiu i
interessant les classes que es van impartir.
Des de serveis socials s’ha ajudat a famílies que han sol·licitat ajudes.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Conjuntament amb la Universitat per a Majors s’està fent la inscripció de
matrícula per a les Jornades sobre majors i noves tecnologies que seran a la UJI.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 26 de març reunió del Consell de Solidaritat en la qual es van aprovar
les bases del 0,7%, es va donar compte de la recaptació dels comptes bancaris
d’Haití, la parròquia 7.000€ , Creu Roja 900€ de la recaptació del ball del dia de
Sant Antoni i falta informació de l’aportació del compte bancari per ser d’àmbit
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autonòmic i es va preparar les jornades de solidaritat que tindran lloc en el pròxim
mes de maig.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Desenvolupament de les activitats programades per a la V Setmana de
l’educació, (agrair la implicació de l’AMPA de primària, així com la participació de
diferents col·lectius com ara la Taula del Sénia, Creu Roja,.... )
Participació en els diferents consells escolars
Acompanyament a un grup d’estudiants del IES de Benassal per conèixer part de
la història de Morella.
ÀREA DE CULTURA
-

Desenvolupament de les activitats culturals proposades dins de la programació
de Pasqua a Rogativa.
Participació en les reunions per organitzar i programar les activitats del Centenari
de la Coronació de la Mare de Déu de Vallivana.
Recolzament a la visita que van fer el grup de Vehicles clàssics del Maestrazgo.
Continuació de la programació de cinema.
ÁREA DE TRADICIONS
S’ha estat en contacte amb la Confraria de les Vestes per a l’organització de les
processons de Setmana Santa.
Participació en l’organització del Centenari de la Coronació de la Mare de Déu de
Vallivana i reunió alets per tal d’organitzar les rogatives de maig i agost.
ÀREA D’ESPORT
-

Recepció a les marxes senderistes Castelló-Morella i Benicarló-Xert- Morella.
Converses per organitzar l’arribada del Gran Premi Vila-Real-Morella (arribada
divendres 7 de maig per la vesprada).
Participació del club bàsquet femení Morella en un campionat a la Seu d’Urgell.
ÀREA DE JOVENTUT
-

S’han organitzat activitats infantils i juvenils especials en el Casal Jove en motiu
de Pasqua, a l’igual que en l’Espai Firal amb la festa de PasquaJove.
S’ha signat un nou conveni de pràctiques amb un estudiant d’Arquitectura
Tècnica de la UJI.
ÀREA DE FESTES
-

S’estan realitzant reunions amb diferents col·lectius i associacions de cara a
programar les activitats de les festes d’estiu.
S’està preparant a la Mancomunitat de la Taula del Sénia la Mostra que tindrà
lloc el 12 i 13 de juny.
S’han mantingut diverses reunions amb les majorales de Xiva per col·laborar en
la festivitat del Quinqueni.
Donar compte de la reunió mantinguda amb el President en funcions de la Diputació
de Castelló per tal d’intentar desbloquejar la paralització del Hotel Cardenal Ram,
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aportant-li l’informe policial en el qual s’explica clarament quina és la situació
d’accessibilitat al referit Hotel, fent constar que des del mateix es pot donar accés als
vehicles i no hi ha cap tipus de problema d’accessibilitat. També es va parlar del tema
d’accés dels vianants, manifestant la plena disponibilitat de l’ajuntament per buscar
una solució al respecte.
Esperem que tal i com es va quedar prompte es trauran a licitació les obres, i la gestió
per a que abans de la campanya d’estiu puga estar en funcionament.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS DE GENER I
FEBRER DE 2010.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria dels
mesos de gener i febrer de 2010, que són com segueixen:
MES GENER
Saldo a 31-12-09...........................................................
Ingressos gener......................................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-01-10...................................................

160.763,69 €
734.754,26 €
895.517,95 €
816.288,78 €
79.229,17 €

MES FEBRER
Saldo a 31-01-10...........................................................
79.229,17 €
Ingressos febrer...................................................................... 1.018.657,98 €
Total..............................................................................
1.097.887,15 €
Pagaments....................................................................
1.084.113,79 €
Existència a 28-02-10...................................................
13.773,36 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors, fent constar que la distinta forma de
comptabilitzar les operacions de tresoreria fa que els fons no disposats no
apareixquen en l’existència contable.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de gener i febrer de 2010 tal i com
vénen redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ EDIFICI COLOMER - ZURITA.- Es dóna
compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció Edifici
Colomer- Zurita que és com segueix:
“Moció Edifici Colomer – Zurita.
Exposició de motius.
PRIMER.- En reiterades ocasions, aquest Plenari ha pres decisions i ha fet debat
entorn d’un dels edificis més emblemàtics i importants de la nostra ciutat, l’edifici
Colomer – Zurita.
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En l’anterior legislatura es va demanar insistentment per part de la Corporació a la
Conselleria la realització del projecte de Rehabilitació de l’edifici Colomer – Zurita per
a Casa de Cultura i Congressos, la seua restauració i conservació per evitar el seu
deteriorament i posant de manifest els greus problemes de seguretat que van sorgir
com a conseqüència del trasllat de l’Institut de Secundària al nou edifici, i de la
desaparició d’entitats a l’edifici Colomer – Zurita, deixant-lo en l’actual estat
d’abandono en que es troba.
En la legislatura actual, l’Ajuntament, conscient de l’estat de l’edifici i fent un exercici
de responsabilitat evident davant la Conselleria i les entitats que foren titulars, va
demanar la cessió de l’edifici per poder emprendre la seua restauració i consolidació,
així com per a poder portar a terme el projecte, per tots conegut de Casa de Cultura i
Palau de Congressos. Davant del continuat silenci i de l’erràtica i indefinida actuació
portada a terme per part de l’administració autonòmica, es va acabar optant per l’opció
de l’expropiació, la més gravosa per al municipi però inevitable donat l’estat ruïnós de
l’immoble, sempre d’acord amb els criteris de ferma defensa del nostre patrimoni i de
recuperació d’espais públics per a la ciutadania que aquest equip de govern està
liderant a la nostra població. Han segut nou les ocasions que des de l’any 2007 ha
tractat aquest tema el Plenari Municipal, deixant patent l’interès de la corporació per
l’edifici.
El darrer plenari, sense anar més lluny, d’11 de març de 2010, incorporava en el seu
ordre del dia el projecte d’expropiació del Colomer – Zurita, que segueix la seua marxa
ordinària per tal de que en uns mesos, el municipi pugue assumir la responsabilitat de
reformar l’edifici i consolidar-lo per a que el gaudeixque la població de Morella, com fa
temps que ho està desitjant. L’expropiació segueix el seu curs, a l’espera de nous
tràmits per poder prendre l’acord definitiu d’expropiació, i que acabarà
indefectiblement amb la propietat de l’edifici en mans de l’Ajuntament de Morella,
expedient aquest del que són coneixedores tant l’administració autonòmica com la
provincial.
SEGON.- Al passat Plenari de la Diputació de Castelló del dia 30 de març de 2010, de
forma sorpresiva per a aquest Ajuntament, es va aprovar una sol·licitud per la qual la
institució provincial demanava a la Fundació de la Comunitat Valenciana “Col·legi
d’Ensenyament Colomer – Zurita” la cessió gratuïta de la propietat de l’edifici ubicat a
la plaça de les Escoles Pies, nº 4 de Morella.
De la lectura de l’acord de sol·licitud, s’extrauen varies coses:
1) Que és la Fundació Colomer – Zurita la que demana a la Diputació que
assumeixque gratuïtament la propietat de l’immoble, i la Diputació ho accepta, en
contra dels interessos del Municipi de Morella.
2) Que segons l’informe de patologies que ha presentat l’Ajuntament de Morella en
l’expedient d’expropiació, l’edifici necessita una actuació integral, la que diu
l’Ajuntament de Morella, però que no és l’Ajuntament de Morella el que la ha de portar
a terme.
3) Que es pretén portar a terme activitats i serveis de caràcter públic. No es diuen
quines són eixes activitats, els diners de que es disposen ni el temps en que es
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portaran a terme. No fa referència a la qüestió cultural i educativa, que, com bé
sabem, són els fins de la original Fundació Colomer – Zurita.
4) Que la direcció lletrada de l’expedient d’expropiació contrària a l’Ajuntament de
Morella, sigue constejada per la Diputació Provincial.
TERCER.- La conclusió d’aquest tràmit té una lectura política evident: una vegada
més a l’ajuntament de Morella, ni aigua. Quant pitjor per al govern de la ciutat, millor
per al govern de la Diputació Provincial.
La Diputació Provincial, que el que tenia que haver fet es posar-se en contacte amb
aquest Ajuntament per col·laborar en franca relació de normalitat institucional i per a
que es compliren els objectius marcats pel municipi, en contra de la seua obligació
com a defensora de l’autonomia municipal i de les localitats desfavorides, torna a
anar, com bé coneix la nostra història recent, contra el municipi de Morella, tractant
d’assumir, de forma impròpia i amb nocturnitat i alevosia política, un immoble, el
Colomer – Zurita, amb l’única intenció de generar novament confrontació institucional i
desconcert entre la nostra ciutadania. I ho fa sent coneixedora de que hi ha un
expedient d’expropiació per part d’aquest Ajuntament, i que per la pròpia dinàmica
d’aquests expedients, l’edifici Colomer – Zurita serà, en qüestió de mesos, propietat
de l’Ajuntament de Morella.
QUART.- La Fundació Colomer – Zurita ha sol·licitat de forma expressa a la Diputació
que sol·licite l’edifici, que li el donarà gratuïtament. Independentment de la il·legalitat
d’eixa decisió, que no ens correspon ara valorar, el que demostra la Fundació és que
no és un ens que funcione com a una institució, sinó com a un element polític i de
partit, i front a això s’exigeix que manifestem el nostre disgust i el nostre menyspreu
davant d’una decisió que torna a atacar sense necessitat als morellans per a llevar-los
una de les coses que els fan més característics: el nostre patrimoni.
QUINT.- Correspon al plenari de l’ajuntament prendre cartes en aquest nou
despropòsit contra la institució municipal, que representem els onze regidors de
l’Ajuntament de Morella. Qualsevol atac que pretén minorar la nostra autonomia
municipal i es basa en la desconfiança cap al nostre municipi, el qual, ha demostrat
sobradament la seua eficàcia i la seua diligència en la gestió i conservació del
patrimoni de Morella, és un atac contra tota la Corporació Municipal.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar a la Fundació de la Comunitat Valenciana “Col·legi
d’Ensenyament Colomer – Zurita”, la disconformitat i malestar de l’Ajuntament de
Morella davant de la forma d’actuar amb l’edifici Colomer – Zurita, després de conèixer
que ha ofert a la Diputació la cessió gratuïta de l’immoble sense haver realitzat cap
tipus de consulta ni notificació a aquest ajuntament, i en contra dels habituals criteris
de correcció i deferència que deuen funcionar entre les institucions.
SEGON.- Instar a la Fundació de la Comunitat Valenciana “Col·legi d’Ensenyament
Colomer – Zurita” a que atorgue la cessió gratuïta de la propietat de l’edifici ubicat en
la Plaça Escoles Píes número 4 de Morella, a l’Ajuntament de Morella, en els mateixes
termes i condicions en els que ha sol·licitat a la Diputació que demanara la cessió de
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l’immoble, per ser aquest ajuntament el que realment té un projecte de rehabilitació
del mateix, que s’ajusta als mateixos objectius de la Fundació i del que si fa falta
s’adjuntarà una còpia.
TERCER.- Instar a la Diputació a que revoque la sol·licitud de cessió gratuïta de
l’immoble Colomer – Zurita del passat plenari del dia 30 de març de 2010, si no és per
a cedir-lo després gratuïtament a l’ajuntament de Morella per a que porte a terme el
seu projecte de crear una Casa de Cultura i Palau de Congressos, en virtut del principi
de subsidiarietat municipal de les Diputacions Provincials.
QUART.- Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló que es face càrrec de les
despeses de l’assistència lletrada de l’ajuntament de Morella en l’expedient
d’expropiació de l’immoble Colomer – Zurita.
QUINT.- Recordar a la Diputació Provincial de Castelló que en virtut del principi de
subsidiarietat i de que la Diputació és Municipi de Municipis, no pot fer-se càrrec de
l’assistència lletrada en un procediment que va en contra dels interessos d’un
Ajuntament que pertany a la mateixa.
SEXT.- Remetre a tots els Grups Polítics de la Diputació Provincial aquest acord.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta qüestió de l’edifici Colomer Zurita és un tema del qual ja s’ha parlat en múltiples ocasions i del qual, pareix ser
seguirem parlant i no s’entén quina és realment l’actitud i postura de l’equip de govern
de l’Ajuntament de Morella ja que des de l’ajuntament el que sempre s’ha volgut i s’ha
demanat és que se rehabilitara l’edifici i ara que pareix ser que serà així a l’equip del
govern els pareix mal.
Fins en nou ocasions s’han presentant distintes mocions al respecte, primer es
demane la realització d’una sèrie d’actuacions urgents, que es van fer, després es
demane la rehabilitació podent portar a cap un projecte per part de l’ajuntament quan
realment no es disposa de diners per poder-lo executar.
El que es té clar des del Grup Municipal Popular, és que si el que realment importa és
la rehabilitació i la recuperació d’un edifici històric i simbòlic per Morella, i si la
Diputació de Castelló està disposada a rehabilitar-lo, el que se té de fer és facilitar al
màxim aquesta rehabilitació.
Amb aquesta moció queda clar que el que vol l’equip de govern i el Partit Socialista de
l’Ajuntament de Morella no és que se rehabilite l’edifici Colomer – Zurita, sinó que el
que vol és la seva propietat i després ja se rehabilitarà.
Des del Grup Municipal Popular es valora com una bona notícia que la Diputació de
Castelló estigue disposada a rehabilitar aquest edifici i no s’entén que s’estiga en
contra de que la Diputació es comprometeixque a rehabilitar l’edifici Colomer – Zurita i
demane la seva cessió, entenent que aquesta cessió serà limitada en el temps.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que en cap punt de tot el que es va aprovar en el
Ple de la Diputació respecte a aquest edifici i segons l’informe que va presentar la
Diputació es parla de rehabilitació sinó d’obres d’intervenció mínima i aquest
Ajuntament sempre ha manifestat la seva voluntat de realitzar un projecte més
ambiciós, vol convertir eixe edifici en algo important.
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Quan fa referència a la cessió limitada en el temps, tots sabem que quan es diu
“cesión gratuita de la propiedad” no es tracta de l’ús sinó de la propietat i quan es
parla de propietat té caràcter indefinit.
En quan a les inversions per aquest edifici sols recordar que els 900.000 euros d’una
subvenció de la Generalitat i que encara no han estat executats deixa clara la voluntat
i l’interés que aquestes administracions demostren per aquest edifici.
No recolzar aquesta moció, que és municipal, és una aberració històrica i una
barbaritat política del Partit Popular citant al Sr. Sangüesa quan ha parlat de la
possible cessió que vol exercir l’Ajuntament respecte de l’edifici Colomer – Zurita.
Una altra qüestió important és quan es parla de la coherència política, cal recordar-li al
portaveu del Grup Municipal Popular que aquest grup no va recolzar les mocions en
les quals es demanava la propietat d’aquest edifici per a l’Ajuntament i sí recolzarà, si
no voten a favor d’aquesta moció, per a que la Diputació es face amb la propietat de
l’edifici; això sí que és incoherència política.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que el que no es pot permetre és que l’únic
argument possible per ser coherent és recolzar el que diu el Grup Municipal Socialista
i dir que o s’està en nosaltres o contra nosaltres tal i com ve dient tantes vegades el
Primer Tinent d’Alcalde.
Per altra part dir que la moció no és municipal tal i com ha dit el Sr. Blanch, sinó que
és una moció del Partit Socialista presentada conforme a les seves conviccions o a la
seva estratègia política, ja que no ha estat consensuada. Tampoc és el mateix les
mocions que s’han presentat sobre l’estat de l’edifici, que les manifestacions que es
fan quan es parla del tema de l’expropiació, no s’ha de seguir intentar confondre.
També afegir que sí en algun moment s’ha actuat amb nocturnitat i alevosia va ser en
el cas de la notificació d’aquest expedient en el mes d’agost.
Una altra omissió que es fa en la moció, és la qüestió econòmica; s’haguera pogut
informar o informar-se en el proper ple de la Diputació de la consignació que es
destinarà, encara que si vol li ho dic jo, seran 600.000 euros per començar de manera
urgent la rehabilitació de l’edifici Colomer – Zurita als que si és possible s’han de
sumar els 900.000 consignats en el seu dia. Per lo tant, em pregunto si l’Ajuntament
de Morella té capacitat per assumir aquesta quantitat, crec que no, per això el que hi
ha que valorar positivament i agrair que hi hage una administració, deixant de banda
sí és o no la Diputació de Castelló, que estigue disposada a posar 600.000 euros per
a la rehabilitació de l’edifici Colomer – Zurita.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que mai hi ha cap problema per a que qualsevol
institució col·labore amb els projectes de la nostra ciutat, però abans de contestar a
les qüestions plantejades voldria fer tres reflexions:
La primera, dirigida als membres que, en aquest cas sí que van actuar en nocturnitat i
alevosia, van constituir una fundació amb l’únic objectiu d’impedir que l’únic projecte
de futur que es té per aquest edifici es puguera portar a terme i que va en contra
d’aquells que durant anys i anys havien salvat l’edifici de la ruïna que no era altre que
l’Ajuntament de Morella, al marge de quin era el partit que governava en cada
moment.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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La segona, dirigida a la Diputació, i es tracta de la perversió absoluta del paper
constitucional que té la Diputació, l’únic sentit democràtic que tenen les Diputacions
després de la constitució és recolzar als ajuntaments i el que és de naturalesa
totalment no constitucional és que una institució de segon rang elegida pels
ajuntaments vulga superar als propis ajuntaments. L’aportació de 600.000 euros la pot
fer també per a que l’Ajuntament puga portar endavant el seu projecte.
La Diputació de Castelló és un clar referent respecte a la ciutat de Morella de com es
gestionen els projectes des de la Diputació de Castelló, proba d’això es veu en la
gestió de la Fàbrica Giner, on el balneari promès fa onze anys encara no existeix, el
MUDIM anunciat amb gran boato, tampoc existeix, el Hotel que sí que existia, la
Diputació ha aconseguit que ara no existeixe. Se necessite tindre molt de coratge per
parlar dels projectes de la Diputació, ja que tot el que s’ha fet des d’aquesta institució
ha segut traure la gestió de les coses a l’Ajuntament per fer-ho pitjor o bloquejar-lo,
per lo que la gestió de la Diputació no té cap credibilitat davant el poble de Morella.
Però a banda d’això a la Diputació tampoc li correspon aquesta funció sinó que la
seva funció és la d’ajudar al projecte legítim de la ciutat de Morella.
La tercera, dirigida al portaveu i al Grup Municipal Popular de Morella per que si
aquest Partit tinguera algun projecte per al Colomer – Zurita, en cap moment s’ha
presentat cap idea, cap aportació, des d’ací es tindria en compte, però l’únic que ha fet
aquest Partit ha fet, com en tantes altres ocasions, d’aparell servil del qui decideix el
que s’ha de fer a Morella.
Lo que no és raonable és que no s’assumisque la responsabilitat del que pase, per
que en aquest tema s’han perdut moltes oportunitats i molt de temps. Es va
aconseguir una subvenció de 900.000 euros, que per culpa del Partit Popular, del Sr.
Sangüesa i de que no se cedira a l’Ajuntament la propietat, tal i com s’ha fet ara amb
la Diputació, no s’ha pogut executar.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa per dir que responsabilitzar-lo personalment de la
pèrdua dels 900.000 euros és lo més baix que s’ha dit mai, perquè eixa afirmació és
una mentida en majúscules.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que el portaveu del Grup Popular sols argumente
que es tracta d’una mentida dient que és mentida mentre que quan es diu que se és
responsable és perquè s’està convençut que sense la quiescència del Grup Popular la
Generalitat Valenciana ja haguera cedit el Colomer – Zurita a aquest Ajuntament. És
veritat que l’Ajuntament de Morella va aconseguir una subvenció de 900.000 euros per
realitzar les obres en el Colomer – Zurita i és veritat que l’Ajuntament de Morella no ha
pogut realitzar les obres per què el Partit Popular se nege a que eixe edifici pase a
l’Ajuntament.
Hi ha que ser valent i un no és pot amagar i evitar les responsabilitats d’allò que fa,
vostè Sr. Sangüesa és membre del Patronat de la Fundació, no se sap en qualitat de
què, on es va decidir que no es puga cedir a l’Ajuntament de Morella l’edifici Colomer
– Zurita; per tant vostè sí que és responsable d’aquesta decisió.
A lo que respon el Sr. Sangüesa per dir que l’Alcalde de Morella també és membre
d’eixe Patronat al que es fa referència i respecte a la representativitat dels membres
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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del Partit Popular estem ací per que el poble de Morella així ho ha volgut, per lo que
es demane un poc de respecte cap a ells. També dir que se li oblida que quan es va
demanar eixa subvenció, no es podia demanar per que l’Ajuntament no era propietari
de l’edifici.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que respecte a la referència que s’ha fet dels llocs
com a membres en el Patronat de la Fundació es vol aclarir al Sr. Sangüesa que el Sr.
Puig no està com a representant del Partit Socialista sinó com Alcalde de tots els
Morellans i no està al mateix nivell institucional que ell, recordant-li que fa
escassament unes setmanes que al Sr. Puig se li ha convidat a ser membre d’eixa
Fundació.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que el que s’ha de tenir clar és que s’ha constatat que
el Partit Popular de Morella ha bloquejat la possibilitat de que l’Ajuntament de Morella
porte endavant el seu projecte, que no és un projecte del grup que governa sinó que
és un projecte de la ciutat de Morella.
Respecte al Patronat, efectivament, recentment ha arribat la invitació per formar part
d’eixe Patronat, càrrec que s’ha acceptat com Alcalde de Morella, però curiosament
aquesta comunicació ha arribat quan aquesta Fundació ja no té cap bé. Lo raonable
haguera segut que el poble de Morella haguera estat representat en la reconstitució
d’aquesta Fundació, encara que no té molta importància ja que l’objectiu únic
d’aquesta Fundació era que l’Ajuntament de Morella no puguera portar endavant la
rehabilitació del Colomer – Zurita.
I contestant a la petició de respecte als electors i als ciutadans de Morella que voten al
Partit Popular, dir que tots els ciutadans de Morella, voten a qui voten, tenen sempre
tot el respecte d’aquest equip de govern així com vostès com a membres del Partit
Popular, però això no lleva per a que vostès deixen d’assumir la seva responsabilitat,
tenen que ser més autocrítics i assumir que estan boicotejant un projecte que ja
estaria en marxa, que s’han perdut els millors anys des del punt de vista econòmic i
que la Diputació de Castelló no és un bon exemple de gestió.
En definitiva és evident que cadascú té que demostrar que pense i que és el que vol
fer per Morella i, desgraciadament els representants del Partit Popular a Morella estant
obstaculitzant i impedint la rehabilitació del Colomer – Zurita i eixe fet trenca amb la
tònica que s’havia seguit des de l’Ajuntament de Morella respecte al Colomer – Zurita
des de l’any 1973.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció Edifici Colomer – Zurita tal i com es presenta.
5- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PASTOS MONTE DE
VALLIVANA.- Vist l’expedient tramitat per a la licitació per procediment obert amb el
preu com únic criteri d’adjudicació l’aprofitament de pastos del Monte de Vallivana.
Atès que, en data 11 de febrer de 2010, es va acordar l’adjudicació provisional
d’aquest contracte a l’oferta més avantatjosa presentada pel licitador DIEGO
PITARCH CARCELLER, el qual ha presentat tots els documents necessaris per a
l’adjudicació definitiva i ha constituït la garantia definitiva.
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Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA:
1.- Adjudicar definitivament el contracte a DIEGO PITARCH CARCELLER per la
quantitat ofertada de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
(25.256,00 euros) i d’acord amb les propostes i alternatives plantejades pel mateix en
la seva proposició.
2.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’Ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
3.- Notificar a tots els licitadors la present resolució, als que se’ls facilitarà informació,
en un plaç màxim de quinze dies a partir de la recepció de la petició en eixe sentit,
dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
4.- Que es procedeixca a la devolució de les garanties provisionals que, en el seu cas,
s’hagueren constituït pels licitadors no seleccionats, amb excepció de la de
l’adjudicatari provisional que no serà cancel·lada fins que este hage constituït la
garantia definitiva.
5.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA ESPECIAL PARATGE NATURAL MUNICIPAL
PEREROLES.- Coneix el Ple el protocol de col·laboració entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i
l’Ajuntament de Morella per a la declaració i gestió del Paratge natural municipal
Pereroles.
Conegut que en data 13 de març de 2008 este mateix Ple de l’Ajuntament aprova
l’inici del tràmit per a la declaració del Pla Especial del Paratge Natural Municipal
“Pereroles” i l’aprovació del citat protocol; i que amb data 11 de desembre de 2008 el
Ple aprova el projecte i la sol·licitud a la Conselleria de Medi Ambient d’iniciar els
tràmits per a la declaració del Pla, resolent la Conselleria atorgar criteri de conformitat
positiu.
Conegut que en febrer de 2009 s’inicia expedient administratiu mitjançant sol·licitud
d’informes a distintes administracions sobre el Projecte de Pla especial del paratge
natural municipal “Pereroles”, sent tots ells favorables. També s’exposa al públic en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el
Diari Mediterrani sense que s’hagen presentat reclamacions al respecte.
Amb data 29 de gener de 2010 se rep en aquest Ajuntament la Declaració d’Impacte
Ambiental del Pla Especial del Paratge Natural Municipal “Pereroles” emesa per la
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Direcció General del Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda.
Aquesta Declaració estima acceptable, sols a efectes ambientals i sense perjudici de
la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que siguen d’aplicació, el Pla
Especial del Paratge Natural Municipal “Pereroles” en el terme municipal de Morella
(Castelló), sempre que el mateix se desenvolupe d’acord amb les previsions de
l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat i els condicionants i modificacions establertes
en l’apartat segon de la Declaració.
Coneguda la proposta de modificació del projecte del Pla Especial del Paratge Natural
Municipal “Pereroles” remesa per la Direcció General de Territori i Paisatge de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que vol aprofitar aquesta ocasió per recordar que, de
cara a la campanya de recollida de bolets, hi hauria que dirigir-se al Delegat del
Govern per a que prenguen les mesures necessaris per tal d’evitar problemes.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que es pot fer igual que l’any passat, en el qual
no van haver-hi problemes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Donar el Vist i Plau a la Proposta de Modificació del projecte del Pla
Especial del Paratge Natural Municipal “Pereroles” del terme municipal de Morella
(Castelló), emesa en data 01-03-2010 pel Cap del Servei d’Ordenació Sostenible del
Medi de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda amb l’objecte de
donar compliment als condicionants establerts en la Declaració d’Impacte Ambiental.
SEGON.- Aprovar el Projecte de Pla Especial de març de 2010 que incorpora els
condicionants de la DIA de gener de 2010, tal i com estableix la Proposta de
Modificació a la que es fa referència en l’acord primer.
TERCER.- Donar trasllat del present acord i de l’última part de l’expedient que consta
en l’Ajuntament a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda,
Direcció General del Territori i Paisatge, al Servei d’Ordenació Sostenible del Medi,
per continuar amb la tramitació de l’expedient de declaració del Pla Especial del
Paratge Natural Municipal “Pereroles” fins a la seva aprovació definitiva.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ POBLEMÀTICA VOLTORS.- Es dóna compte
per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En
Rafael Pallarés Traver de la moció sobre la problemàtica dels voltors que és com
segueix:
“ Moció problemàtica dels voltors en el ramat extensiu.
Dintre de les activitats econòmiques de la ciutat de Morella i pedanies, la ramaderia
extensiva ha tingut i segueix tenint una vital importància tant en l’economia de moltes
famílies com en el manteniment dels montes nets de vegetació, amb les conseqüents
avantatges sobre tot en la prevenció d’incendis, ja que a les zones on el Ramat
extensiu controla la vegetació és més difícil que es produeixquen i es propaguen en
tanta intensitat.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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L’activitat ramadera extensiva, sempre que no siga abusiva sinó respectuosa amb el
medi on es realitza, és a més d’un mitjà econòmic per als ramaders, un instrument
fonamental per al manteniment del nostre ecosistema, sobre tot en la neteja de
montes que d’altra manera serien si no impossibles, molt difícils de realitzar i totalment
inassolibles econòmicament.
La ramaderia extensiva es troba des de ja fa uns anys amb la contradicció de que els
que deurien ser els seus aliats en quant al manteniment de l’ecosistema per
l’important benefici de la neteja de carronya als nostres montes, han passat, per
diferents causes, a ser un enemic a combatre i un perill per als ramats, amb les
conseqüents pèrdues econòmiques al ser els causants de moltes baixes que d’altra
manera no s’hagueren produït.
Si bé ha hagut èpoques en les quals les mortalitats de ramat han segut superiors, es
constata per part del Consell Agrari que es continuen produint morts per causa dels
voltors, Són ja massa els anys que arrastrem el problema sense prendre mesures que
el resolguin definitivament i recuperar una situació normal on tant el ramat extensiu
com els voltors tornen a ser aliats en el manteniment saludable del nostre ecosistema.
Per tot el que hem exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar a la Conselleria de Medi Ambient que prengue les mesures i
iniciatives necessàries per a resoldre el problema definitiu.
SEGON.- Oferir la col·laboració de l’Ajuntament per a que les mesures es puguen
prendre de forma dialogada i consensuada amb els diferents sectors implicats. Sobre
tot amb els ramaders ja que pateixen més directament les conseqüències.
TERCER.- Enviar la present moció als grups polítics de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que podria ser adequat fer un escrit amb les mesures
concretes que es podrien prendre.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que es creu més convenient que abans de
proposar les mesures es tindria de consensuar entre tots quines són les causes reals
del problema.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que es confia amb el Sr. Pallarés ja que és la
persona que més coneixement té del tema i que més solucions port aportar i que
també compta amb el recolzament del Consell Agrari.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció problemàtica dels voltors tal
i com es presenta.
8.- NOMENAMENT D’ADVOCAT I PROCURADOR PER AL RECURS CONTRA EL
REPARTIMENT DE FONS PORTMADER.- Coneix el Ple el malestar de l’Ajuntament
de Morella en el repartiment dels fons Ruralter-Leader, que porta a terme la
“Asociación para el Desarrollo Integral de Els Ports-Maestrat (Portmader)”.
Coneix així mateix que després d’anys de protesta per part d’aquest Ajuntament no
s’ha vist solucionat el problema.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Coneix la resolució de data 29-12-2009, notificada el dia 24 de febrer de 2010, de la
Directora General d’Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, de
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, recaiguda en l’expedient nº
RTL092097, sobre ajuda RURALTER-LEADER (convocatòria R-L 2009-ZONA 2),
contra la que cap recurs contenciós administratiu davant el TSJCV.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta és una qüestió en la que hi ha un
transfons polític i no s’està d’acord en judicialitzar la vida política.
Respecte al repartiment del Portmader a tots ens agradaria que hi haguera un 100%
d’ajuda per a tots, però això és impossible i no s’entén quin és el motiu i per què i
contra qui o què es vol prendre aquesta mesura, i com que es considera que no es té
suficient informació no es recolzarà aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Blanch per explicar-li que es tracta d’un recurs contra el
Portmader i concretament per que l’Ajuntament de Morella va presentar un projecte de
rehabilitació de les Torres de Sant Miquel i la creació d’un centre de recepció de
visitants d’aproximadament 129.000 euros dins d’un acord global entre els municipis.
Aquest projecte ha estat denegat en diferents ocasions amb l’explicació de que es
deixava per a l’altre any, però la proposta feta pel President del Grup d’Acció Local
aquest any és d’una ajuda de 12.000 euros per que no se subvencionava tot el
projecte. Després d’això i desprès d’eixir en premsa fent una queixa al respecte
d’aquesta resolució se’ns comunica que ens correspon 71.000 euros, no se sap en
base a què.
Per tant aquest fet és el que provoca la decisió de presentar el recurs que serà el
mecanisme jurídic per a que l’Ajuntament de Morella puga tenir els 120.000 euros i per
això s’apodere a un advocat i un procurador per a que siguen ells, en el seu paper de
representants i defensa jurídica, qui diguen quin tipus de recurs hi ha que presentar.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que el que s’entén és que el que s’està fent
és apoderar per a que estudien quina és la mesura legal a prendre.
Pren la paraula el Sr. Blanch per aclarir-li que el recurs es presentarà el que hi ha que
estudiar és davant qui s’haurà de presentar.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa que òbviament tot el món té dret, quan estime
oportú, a acudir a la justícia, però es creu que aquesta és una qüestió que en res
beneficie al poble de Morella per què aquest és el que més subvencions ha rebut.
Crec que es tracta d’un enfado del Grup Socialista per que no li han subvencionat el
que volia en la quantia que volia, per lo que si aquest Partit vol acudir a un contenciós
que s’ho page ell, no el poble de Morella.
I també dir que les decisions preses dintre del Grup d’Acció Local sempre se prenen
per unanimitat i sempre s’acorde prèviament quin serà el repartiment i com es fan les
coses.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que les coses s’han d’argumentar i en aquest cas
l’Ajuntament de Morella, des del Leader Plus fins al Ruralter des de que els fons
Europeus els gestione el Portmader i el President és qui és, ha estat totalment
discriminat arbitràriament any darrere any. Davant aquesta situació es poden fer dos
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coses, o deixar-ho així, com vol el Sr. Sangüesa i que no se subvencione el matadero,
que no se subvencione l’espai firal, que no se subvencione, no en el 100% sinó en el
que li correspon, la rehabilitació de les Torres o intentar posar remei a esta situació.
I també dir que no tots els projectes presentats per particulars de Morella han estat
recolzats, i també hi ha que se’ls ha denegat ajudes.
Amb aquesta actitud el que s’està demostrant el Grup Municipal Popular és que
defensa els interessos del Partit Popular, no de Morella.
I per últim dir-li al Sr. Sangüesa que no coneix la realitat per què les decisions preses
en el Portmader no s’han pres totes per unanimitat.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos en contra del Grup
Popular acorda:
PRIMER.- Interposar recurs Contenciós – Administratiu contra la citada resolució per
considerar-la perjudicial per als interessos de l’Ajuntament de Morella.
SEGON.- Nombrar a En Fernando Guinot Bachero col·legiat nº 678 del Col·legi
d’Advocats de Castelló i a Na Mª José Bosque Pedrós col·legiada nº 88 del Col·legi de
Procuradors de València per a que s’encarreguen de la representació i defensa de
l’Ajuntament de Morella en el recurs que corresponga sobre el repartiment dels fons
Ruralter-Leader, en el tribunal que procedeixca.
9.- INFORME GESTIÓ BIBLIOTECA.- Es dóna compte per part de la regidora
d’Educació Na Palmira Mestre Tena del informe sobre la gestió de la biblioteca que és
com segueix:
“L’any passat per aquestes dates l’ajuntament de Morella tornava a gestionar la
biblioteca, sent de nou municipal, ja que fins el moment era la Fundació Bancaixa
l’encarregada de la mateixa.
Mitjançant la signatura d’un conveni de cessió de l’edifici, on cal recordar també es
troba el centre jove, espai cedit amb anterioritat a l’ajuntament.
Després d’un any de gestió, l’equip de govern estima oportú fer balanç de totes les
accions, activitats i modificacions fetes en aquest indrets, així com exposar els canvis
que es realitzaran en l’edifici on es troba ubicada la biblioteca i que també li afectaran.
En el següent informe volem destacar distints aspectes, per una banda; l’horari, els
socis, l’augment de les existències bibliogràfiques, els serveis amb els que compta la
biblioteca i bústia de suggerències.
- L’horari: actualment l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de les 10:30
a les 13 hores i per les vesprades de les 17 a les 21 hores, a més d’obrir també els
dissabtes al matí, de les 10 fins a les 14 hores, l’opció d’obrir els dissabtes es va fer
pensant amb aquelles persones que vénen el cap de setmana i volen estudiar,
consultar internet,...
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- Els socis: A l’abril de 2009 el número de socis era de 584 i a març de 2010 el número
de carnets o socis de la biblioteca municipal és de 658, és a dir un increment de 74
socis. Cal dir, que aquest carnet no té cap cost econòmic.
- L’augment de les existències bibliogràfiques: Durant aquest període el material
bibliogràfic ha estat augmentat amb 715 llibres, dels quals 246 són llibres infantil i
juvenils, (ja que aquestes franges d’edat són les que menys material es disposava).
També hi ha que destacar les donacions fetes, com és el cas, de les fetes pel fill del
Morellà D. Manuel Marin Bonell, que no fa més que augmentar el fons bibliogràfic ja
existent.
A més d’adquirir tots aquells llibres que fan referència als temes relacionats amb
poblacions veïnes i la nostra comarca.
En l’apartat de material audiovisual, també s’han fet 65 adquisicions, DVDs de
documentals i altres pel·lícules de diferent temàtica.
- Serveis amb els que compta la biblioteca: La biblioteca municipal no sols és un lloc
de préstec de llibres, sinó que també compta amb altres serveis com ara, aula
d’informàtica amb 4 ordinadors amb connexió a internet, sala de lectura i d’estudi. Cal
dir que el servei més utilitzat és el de l’aula d’informàtica amb més de 200 usuaris per
mes. Sumant els usuaris de tots els serveis que ofereix la biblioteca podem dir que la
mitjana diària que fa ús d’esta instal·lació és de 20 persones.
- Bústia de suggerències: La biblioteca disposa d’adreça electrònica,
biblioteca@morella.net, on els usuaris podem fer arribar les seves suggerències, fer
les seves consultes, etc, per tal de millorar el servei i poder fer-lo més dinàmic.
Com apuntàvem en l’inici d’aquest informe, volem fer referència a les millores que en
breu es durant a terme en l’edifici cedit a l’ajuntament per la Fundació Bancaixa.
Millores que convertiran aquest edifici en un centre cultural, ja que en les seves tres
plantes s’ubicaran el centre de Formació Permanent d’Adults, la biblioteca i el centre
jove/ludoteca.
Es convertirà en un edifici accessible amb la instal·lació d’un ascensor per tal de
facilitar l’accés a la segona planta, lloc on s’ubicarà la biblioteca, i a la tercera planta
lloc on estarà la FPA, deixant en la primera planta el centre jove, evitant així les
molèsties que es produeixen per les vesprades, degut al soroll dels més menuts al
jugar.
Per tant, podem concloure aquest informe, dient que el balanç en quant al número de
socis, a l’ús i l’augment del fons bibliogràfic durant el primer anys de gestió municipal
és positiu.
Tot i això encara hi ha coses que hi ha que millorar, per tal de convertir la biblioteca en
un lloc d’encontre, de treball, d’estudi, que ens permeta fomentar entre els nostres
veïns, gran i menuts, l’hàbit de la lectura i de les tertúlies al voltant d’un bon llibre i una
bona història.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa sumant-se als agraïments a totes les persones que
fan que la biblioteca funcione i a aquelles que fan donacions de fons.
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10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES REPARTIMENT FONS AJUDES ONGS.- Es
dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de
les bases de la convocatòria d’ajudes a Organitzacions no Governamentals (ONGS)
per al Desenvolupament que dediquen la seva activitat a la cooperació amb països en
vies de desenvolupament per a l’any 2010 que compta amb una dotació
pressupostària de 15.500 euros.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que s’està molt contents que des d’ací es pugue
seguir donant aquest recolzament a aquells que ho necessiten.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional les bases per al repartiment del fons per
ajudes al tercer món (ONGS) per a l’any 2010 tal com se
presenten.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
QUART.- En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
11.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap punt a tractar.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc agrair el canvi sol·licitat de la data
de celebració d’aquest Ple.
I en segon lloc demanar que en la mesura de lo possible les ordenances estiguen
disponibles en la pàgina web.
Per altra part fer referència que respecte al tema del Parador segons converses
mantingudes amb el Director Territorial de Cultura, Francisco Medina l’informe
favorable del projecte arqueològic del Parador el passat 1 d’abril va eixir de Castelló.
I per acabar incidir que quan es dirigeix a l’Alcalde no es dirigeix a la persona sinó al
càrrec per lo que es demane el mateix tracte i per lo tant que no es facen al·lusions
personals sinó al càrrec.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que no s’entén que s’hage fet cap al·lusió personal
però cadascun, tant el cap de l’oposició com l’alcalde, té la responsabilitat que té. El
que s’ha dit és que al nostre parèixer el Partit Popular no defensa els interessos de
Morella, sinó que defensa el seu partit.
En segon lloc pel que fa al Parador de Turisme ens pareix magnífic que el Sr. Medina
hage enviat l’informe a València, esperant que arribe prompte. També desitgem que a
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partir d’ara se treballe en més diligència que fins ara i que deixe de paralitzar-se el
tema del Parador.
En aquest tema tampoc es pot fer demagògia per què l’únic que ha mostrat el seu
compromís ha estat el Govern d’Espanya mentres el Govern de la Generalitat, sobre
tot el Director Territorial de Cultura, sols ha fet que boicotejar aquest projecte.
I per últim i contestant al tema de les ordenances, s’està treballant per a que no sols
pugueren consultar-se sinó que es puguera actuar directament en un administració on
line.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les deu hores, 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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