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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
09 DE NOVEMBRE DE 2006
=================================================================
ASSISTENTS
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Josep Manel Bordás Antolí
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau
Secretària:
Na Pilar García Cerdán

Es reuneixen a la ciutat de Morella el nou
de novembre de dos mil sis, a les vint
hores, les persones que s'esmenten al
marge.

Excusa l’assistència:

Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la ciutat de Morella, a l'objecte de
procedir a la celebració de la sessió ordinària corresponent a aquest dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció son aprovades per unanimitat les actes de data 1307-06, 02-08-06, 06-09-06 i 16-10-06.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Destacar dintre de les accions de relacions públiques de la ciutat:
- La visita privada i motivada per la coincidència en el seu cognom de l’embaixadora
dels E.E.U.U. a la O.C.D.E. Coni Morella.
- La signar en Morella el passat dilluns d’un conveni entre la Conselleria de Sanitat del
Govern d’Aragò i el Govern Valencià per a millorar l’atenció sanitària a les dues
bandes dels llocs fronterers.
- Assenyalar dues participacions com Alcalde de Morella:
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- En les Jornades organitzades per La universitat d’Alacant a la ciutat de Torrevieja
sobre el futur turístic.
- En les Jornades sobre ciutats emmurallades celebrat en Baños de la Encina Jaén,
convidat per el Ministeri de Cultura.
D’altra banda el regidor de Governació va participat en la celebració a Terrassa dels
90 anys del Montepio.
OBRES
·

·
·
·
·
·

S'han iniciat les obres de renovació urbana al carrer Sant Nicolau, inclou la
substitució de les xarxes d'aigua i clavegueram així com la infraestructura per
soterrar el cablejat elèctric i de telefonia. A més a més es reposarà un nou
paviment al carrer i voreres.
Han finalitzat les obres del nou IES i ja han començat les classes al mateix.
Continuen les obres de construcció del nou poliesportiu i els treballs arqueològics
a la zona annexa.
A Ortells ja han finalitzat les obres corresponents a la segona fase de millora de
l'entorn davant de l'antiga carretera i han començat les de la tercera fase al mateix
lloc.
A la Costa Sant Joan l'empresa Electra del Maestrazgo està duent a terme unes
obres per millorar el servei elèctric a tota eixa zona de Morella que no podia
augmentar la potència per falta d'infraestructura.
Altres intervencions de la brigada d'obres han estat:
·
Reparacions de tapes d'arquetes, bordillos i adoquins als carrers la Font,
Colomer, Mare de Déu, Entimomeda, Mestre Carbó, vorera Blasco Alagón i al
polígon industrial.
·
S'han fet reparacions al canal de desaigüe del pati de la guarderia i pàrking
cobert de l'Alameda.
·
Reparació dels clots al tram de carretera del Beltran.

SERVEIS
·
Continuen les obres de perforació del pou que fa la Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre al Colomer, ja han perforat fins a 600 metres i s'han superat els 300 metres
d'adaptació del pou. La previsió de conclusió del sondeig és aproximadament per
al mes de març. Continuen les reunions en Acuamed que es l’empresa del
Ministeri de Medi Ambient encarregada de fer inversions en aquest sentit.
·
Veure si es pot portar a terme l’abastiment des del pou de Sorita als masos i a
altres llocs que no hi ha canalització.
·
Al pou 3 del Colomer el més fondo dels que n'hi ha actualment s'ha instal·lat un
variador que permet optmitzar els escassos recursos en temporades de sequera
com el actual, ja que s'ha estat treballant al límit de les possibilitats dels pous que
tenim ara mateix.
·
També s'han fet reparacions a les bombes d'impulsió que permetran un estalvi a
la factura elèctrica.
·
S'han fet diferents intervencions de neteja del clavegueram com al carrer Blasc
d'Alagó.
·
Davant la festivitat de tots sants s'ha fet un repàs a tots els cementeris: Xiva,
Ortells, La Pobleta, Herbeset, La Llacua i Morella. Al cementeri de Morella a més a
més s'han reparat creus que havien estat afectades per la construcció de nitxos
nous, així com fer més gran la cuneta per protegir aquesta fase nova.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2006-11-09 PLE ORDINARI

3

·

Per a la rogativa d'octubre es van habilitar contenidors a les zones tradicionals de
descans, com també sanitaris químics i tot tipus de senyalització a fi d'evitar
accidents.
·
S'ha col·laborat amb personal i vehicles a fer el canvi de mobiliari i altres
elements del vell al nou IES.
·
A la casa Ciurana s'ha substituït i ampliat el sistema de llums d'emergència.
·
Al poliesportiu s'han fet nombroses intervencions de muntatge i desmuntatge per
diverses activitats com la fira, les festes de Sant Miquel i altres sol·licituds fetes per
persones i col·lectius de Morella.
MEDI AMBIENT
·
S'ha començat a fer la tala de pins al pinar d'Herbeset i s'ha tornat a començar a
tallar a Pereroles, de les subhastes adjudicades l'any 2005.
·
Ja ha començat la nova campanya de recollida periòdica de fulles seques a les
zones de Morella on es dipositen aquestes a la tardor.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
·
·
·
·

Es va celebrar una edició més de la Fira de Morella que celebrava el seu 750
aniversari.
Es va fer una reunió del Consell Agrari en el qual es va acordar fer una sol·licitud
per part de totes les associacions representades a la Conselleria d'Agricultura per
tal que construïsca una bassa de gran capacitat a la Torre Segura.
Estan executant-se les obres del PLAVER 2006 per fer arribar la xarxa elèctrica
als masos de la Serra de Palos.
S'ha començat a fer una reparació dels clots més grans als camins rurals, tot i
que aquest any tampoc s’han rebut ajudes per aquesta qüestió.

TURISME
·
Participació del Patronat Municipal de Turisme a la Fira de Picassent, el 15 i 16
de setembre. Es va muntar un stand a la Fira amb el personal de l’oficina de
turisme. A l’inauguració de la Fira van assistir el Tinent d’Alcalde i la regidora de
turisme.
·
El dissabte 28 d’octubre se va entregar el Premi Patronat Municipal de Turisme a
la Societat Micològica Valenciana. A l’acte van participar el President d’Assetmyco,
l’Alcalde de Morella que van fer entrega del premi al President de la Societat.
·
De l’1 al 7 de novembre el Patronat de turisme va tindre un stand a la Fira de
Cocentaina. Una de les fires més importants de la Comunitat Valenciana.
·
Durant tot el mes de novembre tindrà lloc a Morella les “I Jornades de la Caça” a
diferents restaurants de tota la comarca es podran degustar menus elaborats amb
cuina de caça.
El dia dos de novembre es van presentar les Jornades a “El Corte Inglés” de
Castelló.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
·
·

Lloguer de la Fonda de Xiva per tal de donar un servei als clients de les cases
rurals i fonamentalment per mantenir una activitat hostelera per a tots els habitants
de Xiva.
S’ha iniciat per part de l’empresa Inprotint les vendes de les places
d’estacionament de la tercera planta del Tint.

GOVERNACIÓ
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Finalització del període de reforç de la Policia Local que es salda amb una
valoració molt positiva i un mínim d’incidències de trànsit i seguretat remarcables.
Dispositiu policial especial per al pont del 12 d’octubre i Tots Sants.
Jornada a Andorra sobre “Comerç, urbanisme i mobilitat peatonal” organitzada
per la Càmera de Comerç de Terol, on s’agafa Morella com a experiència
d’implantació de Trànsit amb el reconeixement de l’ampla coincidència de les
recomanacions i propostes de la Federació Internacional de Vianants.
Reunió del Consell de Col.legis d’advocats de la Comunitat Valenciana.

NOVES TECNOLOGIES
·
·

·

Presentació a la llibreria Babel dels “Masos de l’Antic Terme” de Cesar Sebastià,
del qual es tractarà de preparar pel proper any una versió en paper.
S’ha posat ja en marxa el sistema de SMS als mòbils per tal d’informar de la
manera més econòmica i immediata a la gent que vulgue donar-se d’alta des actes
i altres dades que puguen ser del seu interès, en les seues diferents vessants,
esport, cultura, tributs i municipi.
Estrena de les seccions a la web del Registre Civil i de la Policia Local, on es
pretén donar informació de l’estat dels carrers de Morella i de les carreteres del
nostre terme municipal en el moment de circular, oferint així un servei més als
conductors i als visitants de la nostra ciutat, sobretot en moments de mal temps
meteorològic. Igualment el servei del e-pregoner continua donant informació
d’interès amb caràcter puntual.

EDUCACIÓ
·
S’està desenvolupant el Pla d’ajuda pels llibres de text. Els pares poden fer la
sol.licitud en un termini comprés entre l’1 de novembre i el 10 de desembre de
2006. L’Ajuntament abonarà el 30% de l’import global dels llibres de text.
·
Un equip format per membres del AMPA, professors, regidors i alumnes, ha
avaluat els llibres aptes pel reciclatge. Els presentats han estat admesos per la
seva pulcritud. El Consell de la Solidaritat serà l’encarregat per a distribuir-los als
centres més addients.
·
S’ha pintat la fusta exterior de l’Escola Municipal Infantil.
GENT GRAN
·

·

L’Ajuntament ha col.laborat per a facilitar l’inscripció de la gent gran a la
universitat per a Majors, enguany hem superat les previsions, 30 alumnes han
sigut els inscrits. La novetat és que per als nostres alumnes es fan les classes a
Morella, no cal compartir-les amb d’altra seu. Es faran unes classes amb la seu de
Vilafranca per compartir activitats, tres a Morella i dos a Vilafranca.
A finals de mes, les persones majors tindran oportunitat d’aprendre les noves
teconològies. Es farà un curset d’ordinadors i d’internet amb dos nivells. Un per
alumnes de nivell zero i un altre per a aquelles persones que tenen un nivell de
coneixements mínims.

CULTURA
·

L’Ajuntament va col.laborar en la sessió de la sala per la conferència “750
aniversari de la Fira de Morella” a càrrec de Josep Alanyà. Organitza Fira de
Morella i Amic. L’acte va tindre lloc el divendres 8 de setembre.
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Dissabte de Fira es va fer el concurs de retalls i emboladors, amb la col.laboració
de “Passio pel bou”. L’acte va tindre lloc a la plaça de bous de Morella.
L’ajuntament a col.laborat amb l’organització de diferents congressos: “II
Jornades del Col.legi Oficial de Detectius de la Comunitat Valenciana” que va
tindre lloc els dies 22 i 23 de setembre, reunió del “Consell Valencià de Col.legis
d’Advocats” el dia 23 de setembre, “II Escola D’Estudis Econòmics de L’EURAM”
que es va celebrar el 28, 29 i 30 de setembre.
El 6 i 7 d’octubre l’Escola d’arquitectura de València va realitzar sessions de treball
a la sala de justícia i l’arquitecte municipal els va acompanyar a visitar el col.legi i
el nou IES.
També va tindre lloc a Morella les “III Jornades d’actuació de VIH per a metges de
presons de la Comunitat Valenciana” i la Convenció general de Seguros.
Les danses i el quadre bíblic van participar a la Cavalcada de les Festes de la
Mercé a Barcelona.
Es van desplaçar 5 autobusos fins a Barcelona amb els participants de les danses
i familiars. L’expedició va estar acompanyada de l’alcalde, la regidora de tradicions
i la regidora de cultura.
Dins de les activitats del Bicentenari de Cabrera el dia 30 de setembre es va dur
a terme un itinerari carlí per diferents llocs de la ciutat relacionats amb el general
Ramon Cabrera.
El 4 de novembre a la sala del justícia va tindre lloc una taula rodona sobre “La
figura de Cabrera en la literatura de ficció” en la que van participar els escriptors
Andreu Carranza, Joan Andrés Sorribes, Fernando Martínez Laínez i va moderar
Joan Martínez.
L’ajuntament ha col.laborat un any més amb les Festes de Sant Miquel de
Herbeset i les Festes del Barri de Sant Miquel.
Dins de la programació de la tardor cultural: ha començat el cicle de cinema amb
pel.lícules com : “Piratas del Caribe” o “Salvador”.
El dia 1 de novembre a la basílica arxiprestal es va fer un concert a càrrec de
Ricardo Miravet en “Homenatge als Morellans difunts”.
Teatre Reclam: amb dos obres de teatre, la “III Mostra de Curtsmetratges” que
tindrà lloc este cap de setmana.

BENESTAR SOCIAL
·

El dia 20 d’octubre es va reunir el Consell de Solidaritat per a designar la
comissió de valoració del pressupost de l’Ajuntament del 0,7 % del 2006. Aquesta
comissió està formada per: - Carles Sangüesa, Mª Pilar (nova directora de la
residència), Mª Angeles Tosca (Associació contra el càncer), Mª Carmen Centelles
(Associació de jubilats”, Celeste Jovaní i Mª Luz Blasco.

TRADICIONS
·
·
·
·

Coordinació amb el Consell Parroquial per a la visita de la Verge als malalts el dia
15 d’octubre.
Els dies 21 i 22 d’octubre, dies de la rogativa es va organitzar el dinar per les
diferents autoritats (Fonda Moreno).
El diumenge 22 es va obsequiar a tots el romers el tradicional rollo i xocolata i el
caldo.
Es van posar dos autobusos gratuïts per pujar i baixar a Vallivana.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2006-11-09 PLE ORDINARI

6

SALUT
·

El dia 3 d’octubre l’Ajuntament va posar a disposició un autobús a les dones que
tenien que desplaçar-se a l’Hospital de Vinaròs per a realitzar-se la revisió de
prevenció del càncer de mama.

- Es dona compte de l'expedient de Modificació de Crèdit nº 05/06 al vigent
pressupost General Ordinari segons el següent detall:
1er. Generar crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que s'especifiquen
a continuació:
Partida

Denominació

44/13002
20.475,09
44/16006
6.570,45

Import

Retribución
S.

Social

personal

retribución

ADEL
personal

ADEL

Total modificació de crèdit

27.045,54

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
Partida

Denominació

Import

45512

Subv. Servef ADEL

27.045,54

Total financiació modificacions de crèdits

27.045,54

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 06/06 AL
PRESSUPOST GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l'expedient de Modificació
de Crèdit nº 06/06 al vigent pressupost General Ordinari, en el que es proposa la
concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent exercici, tramitat per
ordre de la Presidència de data 31 d’octubre de 2006 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 158.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
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reguladora de les Hisendes Locals, i 36, apartats 1 i 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.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de Crèdits nº 06/06 en els
termes i pels imports en que aparega redactat en la proposta de l'Alcaldia i segons el
següent detalladament:
1º Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdits en les partides que es detallen, el resumen de les quals es el següent:
Suplement de crèdits
Partida
11/11001
12/12001
12/12003
22/12002
12/13001
44/13005
42/13003
45/13006
42/13004
75/13012
45/13007
44/13009
12/16001
44/16003
42/16005
75/16012
45/16007
51/21001
12/22006
43/22020
45/22025
45/22027
61/22041
62/22042
44/22046
43/60013
45/60014

Denominació
Eventual Gabinetes
Retrib. Básicas Servc. Grals
Retrib. Comple, Servc. Grales
Retrib. Básicas Protec. Civil
Servicios generales
Brigada servicios
Profesores Guardería infantil
Encargado polideportivo
Limpiadoras escuelas
Personal oficina de turismo
Personal museo y mato. Instalac
Personal tec. Obras
S.Social servicios generales
S.social brigada servicios
S.social limpiadoras escuelas
S.social personal oficina turismo
S.social museos y mto. Instalac
Reparación y mantenimiento
Teléfonos ayuntamiento
Consumo eléctrico alumbrado público
Actos tradicionales
Festejos
Servicios recaudación
Servicios mercado
Mantenimiento y combustible servicios
Plan Acción Barrios
Rehablitación Pza. Toros

Total proposta modificacions de crèdits

Import
442
432
243
3.253
4.171
8.137
39
90
770
876
12.987
171
280
286
380
219
4.257
15.367
15.000
5.000
5.000
22.000
2.000
1.000
8.000
8.315,53
24.000
142.715,53

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

Denominació
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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11201 De naturaleza urbana
11300 Vehículos tracción mecánica
11400 Sobre incremento valor terrenos
31001 Vados
31005 Licencia apertura establecimientos
31007 Recogida basuras
34002 Festivales y espectáculos
35001 Mesas y sillas
36001 Contribu. Espec. Instalac. Cámara vigilancia polígono
39200 Recargo sobre apremios
39401 Otros servicios
39903 Aportaciones voluntarias museos
45502 Subv. Guarderia
45507 Imprevistos Generalitat y Diputación
76107 Subv. Agencia Valen. Turismo Adec. Recursos turísticos
Total finançament
142.715,53

modificacions

de

9.200
1.500
5.000
1.800
33.800
1.500
4.300
1.700
8.315,53
3.600
9.900
1.500
12.700
23.900
24.000

crèdits

142.715,53
TERCER.- 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.
QUART.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s'hagueren presentat reclamacions.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2006.- Es posa en coneixement del Ple el resum
del comptes de tresoreria dels mesos de juliol, agost i setembre de 2006, que son
com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-06.................................................................... 218.596,03 €
Ingressos juliol......................................................................... 958.574,29 €
Total..............................................................................
1.177.170,32 €
Pagaments............................................................................... 617.072,41 €
Existència a 31-07-06.............................................................. 560.097,91 €
MES AGOST
Saldo a 31-07-06.................................................................... 560.097,91 €
Ingressos agost........................................................................ 587.756,32 €
Total..............................................................................
1.147.854,23 €
Pagaments............................................................................... 340.386,85 €
Existència a 31-08-06.............................................................. 807.467,38 €
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-06.................................................................... 807.467,38 €
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Ingressos setembre................................................................... 506.769,75 €
Total..............................................................................
1.314.237,13 €
Pagaments............................................................................... 356.295,60 €
Existència a 30-09-06.............................................................. 957.941,53 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de juliol, agost i setembre del 2006
tal i com venen redactats.
5.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, TARIFES ORDENANCES FISCALS 2007.- Coneix el
Ple l'expedient tramitat per a l'adequació de les tarifes de les ordenances fiscals per a
l'any 2007, el Dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda, i els informes de la Sra.
Secretaria-Interventora.
Coneix així mateix que aquest any l’increment de les tarifes serà del 3% a excepció
de les tarifes d’aigua que serà del 6,8 % segons l’estudi presentat per la “Empresa
de Agua y Servicios Públicos S.A.” com a conseqüència de la pujada del 15% en el
preu de l’energia elèctrica, i que aquest any degut a la sequera s’ha tingut que
bombejar més hores d’aigua.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les tarifes de les
següents Ordenances tal i com venen expressades en l'expedient:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Taxa pel Servei de Cementeri
Taxa pel servei de recollida de basures
Taxa pel servei de mercat
Taxa terrassa en via pública
Taxa pel servei de vados
Preu públic subministrament d'aigua
Taxa pel servei de clavegueram
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Preu públic aparcament cobert Alameda
Preu públic aparcament descobert Alameda

SEGON.- L'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en el
termes que consta en els textos annexes, de conformitat amb el que s'estableix en els
articles 15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 28 de desembre.
TERCER.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà definitivament
aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l'article 17.3 de
la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
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6.- EXPEDIENT CONTRIBUCIONS ESPECIALS CÀMERA DEL POLÍGON.- Incoat
expedient per aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de contribucions
especials per la “Instalación cámara control vigilancia polígono industrial Les
Casetes en Morella”, vistos els informes emesos pel Servei Tècnic Municipal, per la
Intervenció i pel Secretari d’aquesta Corporació, i segons l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel qual es reconeix la
competència del Ple per determinar els recursos propis de caràcter tributari.
Assabentat el Ple per unanimitat:
ACORDA
PRIMER. La imposició de contribucions especials per al finançament de “Instalación
cámara control vigilancia polígono industrial Les Casetes en Morella” el fet imposable
de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns
afectes per “Instalación cámara control vigilancia polígono industrial Les Casetes en
Morella”.
SEGON. Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d’acord amb el
següent:
El cost previst de la “Instalación cámara control vigilancia polígono industrial Les
Casetes en Morella”es fixa en 16.631,05 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en
16.631,05 euros.
Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 8.315,52 euros, equivalent
al 50% del cost suportat. El cost total pressupostat de “Instalación cámara control
vigilancia polígono industrial Les Casetes en Morella” tindrà caràcter de mera previsió.
Si el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes
del càlcul de les quotes corresponents.
Aplicar com a mòdul/s de repartiment: superfície m2.
TERCER. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la
“Instalación cámara control vigilancia polígono industrial Les Casetes en Morella” i
establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a
l’expedient com a Annexos I i II.
QUART. Exposar i publicar l’Acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i
al Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del
TRLHL.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que el seu grup considere molt positiu
que s’instal.le una càmera de seguretat en el polígon industrial de Morella i que quede
garantitzat el servei al estar connectada amb el servei de la policia local.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA.- Pren la paraula el Sr. Puig qui manifeste la
necessitat d’incloure en la Moció la reforma del Centre d’Educació Primària ja que ja
hi ha un projecte realitzat per la Conselleria des de l’any 1995.
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A la Moció inicial s’han afegit tres punts Església Sant Joan, Ermita Puritat i Ermita
Cementiri per consens de la Comissió informativa.
A continuació pren la paraula el Sr.Blanch que dona compte de la Moció d’Alcaldia al
voltant dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2007 que es com
segueix:
“Moció d’Alcaldia al voltant dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al
2007.
Davant la presentació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat
Valenciana per a 2007, el Ple de l’Ajuntament de Morella aprova demanar als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes que en el transcurs del debat per la
configuració definitiva dels pressupostos de la Generalitat per a 2007, s’incloguen les
següents qüestions bàsiques per a la nostra ciutat i comarca.
SANITAT I BENESTAR SOCIAL
1. Dotació d’una SAMU per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a la salut.
2. Construcció d’un Centre de Dia per a la gent gran.
INFRAESTRUCTURES
3. Conducció Pou Sorita. Abastiment aigüa masos.
4. Reforma i ampliació de la Depuradora. Nou colector i millora del sanejament.
5. Posada en funcionament del Pou del Noto.
6. Determinació econòmica per a un nou programa de renovació urbana del casc
històric.
DESENVOLUPAMENT RURAL
7. Condicionament camins rurals i pistes als masos.
8. Ajut per a la construcció i posada en funcionament de l’escorxador.
9. Construcció basses per a l’abastiment del ramat.
10. Construcció del camí rural Xiva-Ortells.
11. Supressió del canon de sanejament per a les granjes.
CULTURA I ESPORTS
12. Reforma Col.legi Públic Verge de Vallivana
13. Nou Poliesportiu. Ajuda de la Generalitat.
14. Piscina coberta 1ª fase.
15. Restauració Església Ortells.
16. Restauració Església Sant Joan.
17. Restauració Ermita Puritat.
18. Restauració Ermita Cementiri.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta moció tal i com ve
redactada.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui apunta que l’obra de l’Església d’Ortells ja es va
licitar el passat 30 de setembre i que ja està a punt de adjudicar-ser, considerant que
es pot incloure l’Església de Sant Joan i l’Ermita de la Puritat.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que respecte a l’obra de l’Església d’Ortells seria
important que quan es vaga a realitzar algun tipus d’obra s’informara per part de
l’entitat que corresponga a l’Ajuntament, per que si ja està en marxa no fa falta
demar-ho.
8.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ EDIFICI COLOMER ZURITA.- Coneix el Ple l’entrada
en vigor del Decret 81/2006, del Consell, de desenvolupament de mesures i ajudes
financeres a la rehabilitació d’edificis i vivendes en la Comunitat Valenciana en el marc
del Pla Estatal 2005-2008 i el programa Restauro de la Generalitat, que modifique el
marc legal de les Ajudes a la Rehabilitació.
Per tot lo qual el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol.licitar una ajuda econòmica a la Conselleria de Territori i Vivenda per a
la rehabilitació de l’edifici Colomer-Zurita segons el que disposa l’article 71 sobre la
rehabilitació d’edificis destinats a equipament de caràcter social, cultural o educatiu,
inclosos en l’àrea de rehabilitació.
Pren la paraula el Sr. Medina dient que seria convenient arribar a un acord per a
reflotar la Fundació, i continuar amb les sol.licituds de subvencions.
A lo que li respon el Sr. Puig comentant que es tracta d’un problema greu ja que la
Fundació mai es va posar en funcionament, i està baix el protectorat de la Generalitat.
La sol.lució serie reflotar aquesta Fundació per lo que hi haurie que mantenir
converses en el Protectorat de Fundacions.
Sempre que aquest edifici no ha estat baix la tutela primer dels Jesuïtes, després dels
Escolapis i últimament de la Generalitat s’ha fet càrrec l’ajuntament.
No s’ha de permetre que aquest edifici es deteriore, i sempre que un edifici no
s’utilitze se deteriore en més rapidesa, per lo tant en primer lloc es pot començar per
intentar reflotar el Patronat i per portar a terme accions concretes i directes sobre
l’edifici ja en este període transitori.
9.- SOL.LICITUD DEPÒSIT AIGUA TORRE SEGURA.- Coneix el Ple el problema
ocasionat per la sequera que venim patint en els últims anys, i donat que el any
passat, en situació crítica per els ramaders del terme, des del Ministeri d’Agricultura i
Medi Ambient es va obrir una convocatòria per a crear punts per emmagatzemar aigua
per al ramat extensiu, el Consell Agrari Municipal va buscar punts per a poder ubicar
les basses per emmagatzemar aigua i obtenir el permís dels seus propietaris.
Coneix també que els Tècnics de la Conselleria van supervisar l’idoneïtat d’aquests
punts, i tenint en compte l’estat de sequera i la càrrega ramadera, es proposa per al
punt de Torre Segura la creació de una bassa de 25 o 30 milions de litres, amb la
possibilitat de càrrega per a camions cuba.
Esta instal.lació segueix sent absolutament necessària, i amb ella s’acabarie el
problema de la sequera per a les explotacions ramaderes d’aquest terme municipal.
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Coneix així mateix la visita feta aquesta mateixa setmana per part de tècnics de la
Conselleria a fi de prendre dades per a la realització d’aquesta instal.lació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Dirigir-se a la Conselleria de Agricultura, Pesca i Alimentació per a que siga ella
mateix l’encarregada d’elaborar el projecte i la construcció de la bassa de Torre
Segura per els motius exposats anteriorment.
Acabat aquest punt abandona el Ple el regidor Josep Bordàs Antolí.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP SOCIALISTA “EL CAMP ES VIDA:
FES-LO TEU”.- Es dona compte per part del regidor En Ernesto Blanch de la Moció
del Grup Socialista “El Camp es vida: fes-lo teu”, ja incloen el que es va quedar en la
Comissió Informativa, que es com següeix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS: EL CAMP ÉS VIDA: FES-LO TEU
La crisi al camp és brutal. Està en perill en estos moments la continuïtat de l’activitat
agrària i d’un ofici ancestral, d’un paisatge que forma part del nostre poble. Ningú s’ha
parat a pensar les greus i desastroses conseqüències tant socials, mediambientals
com econòmiques que representaria la desaparició dels nostre camp, dels nostres
llauradors i ramaders. Bona mostra en tenim a gran part del nostre terme amb infinitat
de masos abandonats, terres hermes, parets caigudes i boscs sense netejar.
A més de riquesa per al conjunt de l’economia, els llauradors i ramaders produixen
qualitat, donen seguretat alimentària, protegixen el medi ambient i el benestar dels
animals, conserven el paisatge i preserven les tradicions al món rural. No obstant això
la tendència que preval actualment al camp valencià, com a conseqüència de la
passivitat de les Administracions, és una reducció generalitzada del número
d’explotacions, de la superfície agrícola –tant de secà com de regadiu-, del número de
llocs de treball. L’agricultura seguix caracteritzant-se per una gran quantitat de
xicotetes explotacions, a les quals la seua base social continua sent, per la mateixa
raó, forta, important i generalitzada. Convé destacar a més que estes explotacions
xicotetes són les que encara garantixen un gran número de llocs de treball.
Les actuals dades són per a posar-se a tremolar. Els titulars d’explotacions agràries a
la Comunitat Valenciana menors de 35 anys han passat de ser el 6,02%, segons el
Cens Agrari de 1999, al 3,83% de l’Enquesta d’Explotacions de 2003. En només
quatre anys han desaparegut quasi 8.000 joves de l’activitat agrària i a la nostra
comunitat hi ha molts menys llauradors i ramaders joves que a la resta de l’Estat
espanyol i de la Unió Europea.
A la part més alta els majors de 60 anys han passat del 46,06% al 1999 al 51,82% al
2003. Els jubilats que continuen com titulars d’explotacions han passat del 33,58% al
37,65% en només quatre anys mentre que els menors de 30 anys han baixat del
2,44% al 1,76%.
Les dades demostren que l’envelliment dels llauradors valencians configura una
situació preocupant i amb greus conseqüències, alhora que el recanvi generacional
mitjançant el manteniment o instal·lació de llauradors i ramaders joves és cada vegada
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menor. La distribució demogràfica del sector agrari és una piràmide invertida, just al
contrari de com han de ser les piràmides poblacionals. Donades les expectatives de
progrés és probable que no puga continuar sustentant-se. Això suposa un greu risc
per a la continuïtat del sector agrari i zones rurals a les nostres terres.
Cal demanar l’atenció de les diferents Administracions i de la societat en general
sobre els aspectes que fan preveure un futur sense llauradors i ramaders:
·
·
·

·
·
·
·
·

La falta de perspectives econòmiques segures i rendes dignes.
La falta de racionalització en els actuals processos d’urbanització del territori d’ús
agrícola.
La reducció del nivell dels serveis que disposen les persones, les famílies i les
empreses a les zones rurals i, per tant, de la qualitat de vida en general. Esta
situació desanima als joves, especialment a les dones, a constituir noves famílies a
estes zones.
La percepció que les condicions socials no són adequades enfront de l’atracció
permanent d’altres sectors econòmics i d’altres entorns de vida i treball.
Els elevats preus de venda i lloguer dels terrenys, massa alts en comparació a les
perspectives de renda.
Els alts costos d’inici de l’activitat, compra de maquinària i millora de l’explotació;
Les càrregues administratives oneroses, obstacles jurídics i fiscals per a l’inici i
desenvolupament de l’activitat, tot un excés de normes que dificulten la gestió
sense un assessorament adequat.
La formació escassa, tenint en compte l’entorn en el qual ha de funcionar una
explotació agrària moderna, ben orientada des del punt de vista tècnic, al corrent
dels problemes de producció i venda, capaç d’integrar activitats i ingressos
aprofitant la necessària multifuncionalitat de l’agricultura.

Hi ha per tant tota una sèrie de perspectives que influixen d’una forma decisiva en la
falta d’incorporació de joves al sector i per extensió al seu futur que es resumirien en
la baixa i inestable rendibilitat de les explotacions com a conseqüència d’uns preus
molt baixos, la deteriorada imatge de l’agricultura, dels llauradors i ramaders i del món
rural per la falta d’orientació de les diferents polítiques agràries cap a les persones.
Pensem que la tendència a la desaparició d’actius agraris, a la marginació dels actuals
i a l’envelliment de les persones en el sector agrari ha d’invertir-se de forma ràpida.
Considerem necessària una major sensibilitat per al camp valencià i un marc normatiu
ampli que a més de promoure instruments que aconseguisquen evitar el declivi del
món rural i de l’activitat agrària a les nostres comarques, parle dels llauradors i
ramaders, de les funcions que han d’ocupar per a evitar la desaparició del camp.
Ens neguem a convertir el nostre país en una terra només de turisme i d’oci, de
serveis. No es pot tancar els ulls a un passat, un present i un futur agrari al nostre
territori. Però només si elaborem un pacte entre els llauradors i ramaders i la resta de
la societat hi haurà futur agrari a les nostres terres.
L’article 49 de l’estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu punt tercer,
diu que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia.
També l’article 18 de l’estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana diu textualment
que “des del reconeixement social i cultural del sector agrari valencià i de la seua
important labor en l’activitat productiva, en el manteniment del paisatge, del territori,
del medi ambient, de la cultura, de les tradicions i costums més definitòries de la
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identitat valenciana, la Generalitat adoptarà les mesures polítiques, fiscals, jurídiques i
legislatives que garantisquen els drets d’este sector, el seu desenrotllament i
protecció, així como dels llauradors i ramaders.
La Unió Europea té competència també en matèria agrícola i ganadera.”
Exigim que es complisca l’estatut d’autonomia i reclamem a les diferents
Administracions i també a tota la societat valenciana que faça seus els problemes del
camp, perquè no podem oblidar que EL CAMP ÉS VIDA i si es mor ell ens morim tots
un poc. Hem de fer-lo nostre cadascun dels homes i de les dones que som i formem
part de la societat valenciana. No deixes morir el camp perquè ens dóna vida.
Per tot l'abans esmentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Mostrar la solidaritat amb la campanya El camp és vida: fes-lo teu de la
Unió de Llauradors i Ramaders i amb els llauradors i ramaders valencians.
SEGON.- Instar a la Generalitat Valenciana a desenvolupar l’article 18 de l’estatut
d’autonomia per a que s’adopten totes aquelles mesures polítiques, fiscals, jurídiques i
legislatives que garantisquen els drets d’este sector, el seu desenvolupament i
protecció, així como dels llauradors i ramaders.
TERCER.- Instar a la Unió Europea per a que facen el mateix esforç per a garantitzar
els drets d’aquest sector.
11.- SUBHASTA PASTURES MONTE CARRASCALS.- Vists els plecs de condicions
tècniques i Econòmiques-Administratives particulars que han de regir para l'alienació
dels aprofitaments dels montes de Propios, inclosos en el Catàleg de Utilitat Pública, i
resultant: Que la unitat forestal ha remes a este Ajuntament els plecs de condicions
tècniques particulars, que ha sigut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria
jurídica, i per la Intervenció, per a la seva fiscalització prèvia.
CONSIDERANT: Que l'Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l'article 265 del seu Reglament, aprovat por Decreto 485/1962, de 22 de
febrer, determina la competència de l'Entitat Local per a la realització de l'aprofitament
dels seus montes amb subordinació, en lo referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació
dels preus mínims dels productes, a allò que dispose l'Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives Particulars, que degutment han sigut informades per la Secretaria i
l'Intervenció ha de ser aprovat per l'Ajuntament Ple, com òrgan competent segons lo
disposat en l'article 22.2,I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,
i l'article 122 del Text Refundit de les Disposicions Legals vigents en matèria de Regim
Local, aprovat pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, devent exposar-se al
públic durant un plaç de 8 dies, anunciant-se al Butlletí Oficial de la Província, segons
el que dispose el mencionat article 122 del Text Refundit.
Coneguts els informes favorables de Secretaria Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, la Corporació per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'alienació
mitjançant subhasta de l'aprofitament dels pastos del monte Carrascals, amb
localització de 520 Ha. 300 caps de ramat oví i 20 caps de caps de ramat vaquí baix el
tipus de taxació de 430 euros a l’alça. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
SEGON.- Que se expose al públic el plec de condicions durant el plaç de vuit dies, en
el B.O.P i al tauló d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se simultàneament la subhasta
per un plaç de vint dies.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ESTATUTS CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL
TERRESTRE DE LA DEMARCACIÓ DE MORELLA.- Amb la finalitat de portar a
terme l’implantació de la Televisió Digital Terrestre Local Pública de la Demarcació de
Morella, es va incoar expedient per a constituir un Consorci entre l’Ajuntament de
Morella i l’Ajuntament de Vilafranca .
Es procedeix a realitzar la votació aprovant-se amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde,
acordant:
PRIMER.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci de la Televisió Digital
Terrestre de la Demarcació de Morella i els Estatuts, remesos per la Comissió mixta
encarregada de la seva elaboració, por els que es regeix el funcionament del mateix.
SEGON.- Sotmetre a informació pública els Estatuts, per un període de trenta dies a
comptar des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per a que
pugen ser analitzats i es presenten les al.legacions que se estimen oportunes.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a realitzar les possibles
modificacions formals per a subsanar errors materials d’aquests Estatuts.
Pren la paraula el Sr. Medina qui considere que no quede clara la participació dels
grups polítics en el Consell d’Administració, i com ja hi ha antecedents com es el cas
de CISE o la Mancomunitat, hi ha que deixar-ho clar.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que la composició de la comissió executiva
d’eixe consorci es a raó d’un membre per ajuntament.
Respecte al tema de la representativitat en CISE i la Mancomunitat hi ha que veure
que les designacions fetes per el Sr. Alcalde per a participar dels membres del Partit
Popular, per exemple en la Mancomunitat, quan es reflexe el número d’assistències
es escassa o nula el que done per a reflexionar a l’hora d’atorgar eixe tipus de
representativitat.
Pren la paraula el Sr.Puig qui vol remarcar que serà l’Ajuntament el que estarà
representat en el Consorci. El que si que es pot fer es dintre de les competències
municipals establir sistemes de control d’eixa televisió, es podrie plantejar d’acord
amb els altres socis del consorci la creació d’un consell assessor.
Per lo tant manifestar la nostra voluntat de buscar sol.lucions per a que hi hage
pluralitat en aquesta televisió que en cap cas ha de ser competitiva.
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13.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU I SUPLENT.- Assabentat el Ple que ha finalitzat
el període de quatre anys d’exercici del càrrec de Jutjat de Pau i el seu substitut,
procedeix realitzar un nou nomenament.
ATÈS que l’elecció tant del Jutge de Pau com del substitut correspon al Ple de
l’Ajuntament.
ATÈS que el Sr. Alcalde per mig d’un Ban ha donat a conèixer a la població aquesta
circumstància, per a que qualsevol interessat pugue sol.licitar per escrit la seva
elecció, havent-se presentat les següents sol.licituds:
- En Enrique Querol Carbó amb DNI 18.746.935-A, nascut el dia 12 de setembre de
1935 i amb domicili a C/ Virgen de Vallivana, 41 de Morella, per a jutge titular.
- Na Rosa Borràs Mestre amb DNI 18.733.968-P, nascuda el dia 12 de febrer de 1940
i amb domicili a C/ Segura Barreda, 16 de Morella, per a jutge substitut.
Vist l’informe jurídic, i coneixent que les persones presentades reuneixen les
condicions de capacitat i compatibilitat establertes en l’article 7.2 del Reglament
3/1995 dels Jutges de Pau, el Ple de la Corporació per unanimitat, que supose la
majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, ACORDA:
ELEGIR a En. Enrique Querol Carbó, Jutge de Pau de Morella, i a Na Rosa Borràs
Mestre, Jutge substitut, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per conducte del Jutge de 1ª
Instancia e Instrucció de Vinaròs (Castelló).
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol agrair la dedicació en aquests anys de Julio Carbó,
a qui ja se li va fer una reconeixement el passat dia de Sant Julià, i donar la
benvinguda i agrair a les dos persones que han acceptat ser jutge i jutge suplent,
esperant que puguen portar en davant la serva tasca en la major de les sorts
possibles.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que el seu grup es sume als agraïments
fets per part del Sr. Alcalde.
14.- CALENDARI DE DIES DE FESTA LOCAL ANY 2007.- Coneix el Ple els dies de
festa que la Conselleria de Treball i Serveis Socials aprova per al pròxim any 2007 es
proposa al Ple els següents dies de festa local per a l’any 2007.
·
·

Dia 30 d’abril,
Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local els dies 30 d’abril i 26 de
desembre.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Treball per al seu
coneixement i efectes oportuns.
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15.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ CÀMERES DE VIGILÀNCIA.- D’acord amb
l’establert en la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost que regula l’utilització de
videocàmares per les Forces i Cossos de Seguretat, i d’acord amb el procediment
establert en el Reglament de desenvolupament i execució de la referida Llei Orgànica
aprovada per Reial Decret 596/1999, de 16 d’abril.
Vist que en la ciutat de Morella s’ha instal.lat un sistema d’acces restringit de vehicles
mitjançant pilones retràctils amb lectura òptica de matrícules autoritzades, donat que
el 19 d’abril de 2005 es done autorització per l’utilització de tres videocàmeres de
vigilància per evitar actes vandàlics i de vigilància de seguretat contra el sistema de
control d’accesos i donada la necessitat d’instalar-ne una altra.
Vist així mateix la sol.licitud efectuada pels veins del Polígon Industrial les Cassetes
per a l’instal.lació d’una videocàmera de vigilància de seguretat en aquest polígon per
evitar els robatoris.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Dirigir-se a la Subdelegació del Govern per a sol.licitar una pròrroga en
l’autorització per l’utilizació de les tres videocàmares de vigilància del sistema de
control d’accesos instal.lades en Plaça Sant Miguel, Juan Giner i Plaça Colon .
SEGON.- Dirigir-se a la Subdelegació del Govern per a sol.licitar autorització per
l’instal.lació d’una nova videocàmara de vigilància del sistema de control d’accesos ha
instal.lar en Plaça la Font.
TERCER.- Dirigir-se a la Subdelegació del Govern per a sol.licitar autorització per
l’instal.lació d’una videocàmera de vigilància en el Polígon Industrial Les Casetes.
16.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència dels referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d'aquest punt.
CONVENI AMB LA UNIVERSITAT JAUME I “PROYECTO SIGM@: SERVICIOS
INTEGRADOS PARA LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA”.- Coneix el Ple la
subvenció concedida per part del Ministeri d’Administracions Públiques per a portar a
terme el projecte de col.laboració entre l’Ajuntament de Morella, Ajuntament de
Vilafranca i el Departament de Dret Públic (Gintal) de la Universitat Jaume I de
Castelló “Proyecto SIGM@: Servicios Integrados para la Modernización
Administrativa”, per a l’implantació de les primeres experiències de l’administració
apropada als ciutadans mitjançant els mecanismes que ofereix internet.
Coneix així mateix el conveni entre el grup d’investigació GINTAL adscrit al
Departament de Dret Públic de la UJI per a realitzar tasques d’assessorament i
assistència tècnica en aspectes jurídics i tecnològics i en l’implantació de processos
d’administració electrònica per l’Ajuntament de Morella, que es desenvoluparà en cinc
accions, referent a la normativa, creació d’un repositor/catàleg de procediments,
elecció de dos procediments pilot específics, integració d’estos procediments pilot
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amb el sistema de registre telemàtic desenvolupat per Red.es i implementació d’un
visor de volants d’empadronament si l’aplicació de gestió del municipal del padró i de
publicació en web ho permet.
Per tot lo qual el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el grup d’investigació GINTAL adscrit al
Departament de Dret Públic de la UJI per a realitzar tasques d’assessorament i
assistència tècnica en aspectes jurídics i tecnològics i en l’implantació de processos
d’administració electrònica per l’Ajuntament de Morella.
17.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula la Sra. Ripollés qui pregunta com es troben els expedients
d’investigació de la titularitat de l’Ermita de la Puritat i l’Ermita de Santa Llúcia.
El Sr. Medina pregunta per com es trobe el procés d’elaboració del Pla Especial de
Morella i de l’aqüeducte.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
En resposta al tema dels expedients d’investigació de propietat de les Ermites de
Santa Llúcia i Puritat, s’ha rebut un escrit remés pel Bisbat de Tortosa en el qual
s’aporta documentació referent a la seva propietat.
En aquest moment continue obert el plaç per a presentar documentació per part dels
interessats.
Al final caldrà determinar de qui es la propietat i procedir a la seva inscripció en el
Registre per part del propietari.
Pel que fa al Pla dels voltants de Morella i homologació del Pla General, s’està
elaborant s’han tingut dos reunions amb la Conselleria de Cultura.
L’objectiu més important es arribar a un consens de com i per on ha de créixer
Morella, tant a nivell de la corporació com a nivell de fora. S’està treballant en un
acord previ entre la Conselleria de cultura i l’equip redactor.
Em compromet entre finals d’any i gener realitzar una reunió per a comentar aquest
tema.

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vinti-una hores i trenta-set 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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