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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
11 DE GENER DE 2007
=================================================================
ASSISTENTS
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
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 Diego Ibáñez Grau
En Cristobal M. Milián Traver
Secretària:
Na Pilar García Cerdán

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
onze de gener de dos mil set, a les dinou
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.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Un dels temes més importants ha sigut, l’impuls donat a N232 durant l’últim mes en
tres actuacions bàsiques:
L’adjudicació del tram de La Pobleta, amb la signatura d’expropiacions.
L’autorització del Consell de Ministres per a la licitació del tram Ràfels-La
Pobleta.
L’adjudicció de la redacció del projecte pel tram La Torreta-Morella.
Altres temes també importants van ser:
La visita i la sessió del Consell Jurídic Consultiu que va tindre lloc en aquest
Ajuntament .
La presentació projecte d’Aquamed Ministeri de Medi Ambient per a
l’abastiment d’aigüa als Ports.
La presentació a la Conselleria de Territori el projecte de Pereroles.
GOVERNACIÓ
·
Dispositiu Policial especial per al Pont de la Puríssima, Cap d’any i festes de
Nadal.
·
S'han fet noves marcacions viàries en certes zones per facilitar l’accés dels
vehicles a les entrades del poble, tals com la Plaça de la Font.
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Han segut col.locats nous espills per a augmentar la seguretat dels veïns en
les interseccions i reposat alguns altres que havien segut objecte d’actes
vandàlics.
Es va celebrar el 14 de novembre una reunió informativa amb el col.lectiu
estranger de la nostra ciutat per donar compte i informació de les funcions de
l’oficina d’informació a l’estranger, que va tornar a començar a funcionar la
mateixa setmana i que està sent portada per gent estrangera resident a la
nostra ciutat.
S’estan mantenint reunions periòdiques per part de l’Alcaldia amb el nou cap
de puesto de la Guardia Civil per tal de coordinar les polítiques de seguretat,
facilitar en lo possible el benestar d’aquest col.lectiu i fer seguiment del procés
que acabarà en la construcció de la nova casa cuartel de la Guardia Civil
Concentració del dia 31 de desembre per l’atemptat d’ETA a Madrid.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
·
·

·

·

Estrena a morella.net de la secció del servei RSS de notícies a la web per
poder posar les notícies de la nostra ciutat als buscadors més importants de
premsa i comunicació.
Estrena a morella.net de les seccions relacionades amb la publicació del BIM
relatiu al Sexenni, que està en versió digital en la nostra pàgina, junt a altres
publicacions que així ho han demanat, tals com Jove i + del Consell Municipal
de la Joventut.
Els membres de l’àrea de noves tecnologies van acudir a una jornada
relativa a la implantació de Noves Tecnologies a l’administració Local
celebrada en la UJI pel Institut Gintal, per tal de poder establir un pla d’acció
per a la posada en marxa dels convenis pendents d’aplicar en matèria de eadministració.
Es van continuar amb els tràmits per tal de ser un dels pobles amb
possibilitats d’articular una Televisió Local Digital Terrestre de conformitat amb
les directrius de l’administració, quedant encara pendent la definitiva
constitució del Consorci de Televisió entre Morella i Vilafranca.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
·
·

Després de la seua constitució, ja s’han celebrat les primeres reunions del
Consell d’Administració de l’empresa Energies Renovables de Morella, per tal
de construir el nou parc solar de la nostra ciutat.
S’ha ampliat el capital social de l’empresa Carns de Morella per tal de donar
major cabuda i participació a l’accionariat d’empreses relacionades amb el
sector i particulars que han desitjat donar suport econòmic a aquesta important
iniciativa municipal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE TRADICIONS
§
El dia 4 y 5 de gener organització de la cavalcada de Reis. Des de
l'organització domen les gràcies a totes les persones que van col.laborar en
aquesta cavalcada.
§
El dia 7 de gener dia de Sant Julià.
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ÀREA DE SOLIDARITAT
§
Adjudicació del 0,7% del pressupost per a les ONG de la següent forma:
- Assemblea de Cooperació per la Pau
3.350,94 euros
- Mans Unides
4.233,47 euros
- Creu Roja
1.415,59 euros
Deixant un fons de 2.000 euros per a casos d'emergència.
§
El dia 17 de desembre paradeta del 0,7% en la plaça.
§
El dia 22 de desembre es va realitzar la volta visita als malalts.
§
El dia 28 de desembre es va realitzar la volta dels Betlems.
§
Del 30 de desembre al 3 de gener recollida de joguets en el Racó Solidari de
Joc Ambient.
§
6 de gener festival de Mans Unides.
ÀREA DE LA DONA
§
25 de novembre. Col.laboració en l’organització dels actes programats amb
motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de totes les formes de violència
contra les Dones: Concentració, lectura d’un manifest i conferència
ÀREA DE LA GENT GRAN
§
El dia 17 de desembre l’Ajuntament va felicitar la gent gran amb dos sainets,
realitzats per a companyia l’Enfilat.
ÀREA D’EDUCACIÓ
§
S’està pintant la fusta del Col.legi de Primària.
§
L’Ajuntament està desenvolupant el Pla d’ajuda per als llibres de text.
Estem en la fase d’abonament del 30% de l’import global. Enguany han
sol.licitat l’ajuda 177 famílies. Els llibres que es presenten al reciclatge tindran,
si estan en perfectes condicions, un abonament del 45% del seu cost.
ÀREA D’OBRES
·
S’han acabat les obres de renovació urbana al carrer Sant Nicolau.
·
Continuen les obres de construcció del nou poliesportiu i ja han finalitzat els
treballs arqueològics a la zona annexa.
·
Pel que fa a les obres a la zona del Portal de Sant Mateu, s’ha acabat el
formigonat del tram de la costa dels Tancats, a més a més el director d’obra
està preparant un modificat del projecte a la zona propera al Portal per adaptar
les indicacions de la Conselleria de Cultura.
·
S’han fet les obres als baixos de l’edifici del teatre per a la posada en
funcionament del Casal Jove.
·
També s’han iniciat les obres pel servei d’un velatori a la Cofradia, amb la
qual s’ha signat un conveni.
·
A Ortells ja han finalitzat les obres corresponents a la tercera fase de millora
de l’entorn davant de l’antiga carretera.
·
S’han començat les obres de reparació al refugi de Pereroles, per millorar les
instal.lacions.
·
A la Costa Sant Joan l’empresa Electra del Maestrazgo continua amb les
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:
·
Col.locació de bancs i papereres al camí del cementeri.
·
Enreixats als arbres i a la xemeneia de la Plaça del Tint.
·
Canviar el marc de la reixa de pluvials que arreplega l’aigua de
l’escalinata de la Plaça Colon.
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Millora de l’accés per vehicles grans des de Sant Miquel a l’Alameda.
Col.locació de papereres a la parada dels autobusos escolars al nou IES.

ÀREA DE SERVEIS
§
Pel que fa a les obres de perforació del pou que està fent la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre al Colomer, ja han perforat fins a 600 metres, s’ha fet un
revestiment amb formigó d’aquest tram i s’han parat durant tres o quatre
setmanes per a que el formigó agarre la màxima resistència i es puga
continuar perforant.
§
Aigües de Morella ha fet una millora a la xarxa de clavegueram a la Plaça
de les Escoles Pies.
§
La brigada de serveis s’ha encarregat del muntatge i desmuntatge del
poliesportiu als diferents actes que s’han fet allí com la festa del comerç, la
desfilada dels alumnes de 2on. de batxillerat, el concert de Joan Manuel
Serrat, el Joc Ambient o el bureo de Reis.
§
També s’han encarregat de posar en funcionament tot l’enllumenat
nadalenc i ara estan procedint a demuntar-lo.
§
S’ha començat a fer la instal.lació soterrada del nou enllumenat del carrer
Castell, però s’han trobat problemes a les canalitzacions soterrades que s’han
de reparar obrint el carrer.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
§
Es va celebrar a Morelal una reunió de l’Associació de Municipis Forestals
de la Comunitat Valenciana.
§
Està a punt d’acabar la tala de pins al pinar d’Herbeset i continua la que es
va adjudicar a Pereroles l’any 2005. La brigada col.labora amb els agents
mediambientals al marcatge dels pins tallats.
§
També han finalitzat els treballs de tractament de les restes de tala, amb la
trituració de la rama menuda i l’apilament de la llenya de les rames més
grosses.
§
Han acabat la campanya de recollida periòdica de fulles seques a les zones
de Morella on es dipositen aquestes a la tardor.
§
S’ha començat a fer la poda dels arbres urbans.
ÀREA DE CULTURA
·
Del 10 al 12 de novembre es van realitzar la “III Mostra de Curmetratges”, amb
la presencia del director valencià Sigfrid Monleón.
·
S´ha col.laborat amb la Festa dels Voluntaris del 28é Aplec dels Ports, amb el
muntatge del poliesportiu per al sopar i la festa.
·
El 26 de novembre: dins la Mostra de Teatre Reclam, es va representar al
teatre municipal l´obra “L´atzar” de la companyia de Pepa Plana.
·
Del 6 al 9 de desembre es va celebrar moltes de les activitats previstes dins de
la conmemoració del “Bicentenari del General Ramon Cabrera”: documental de
Antonio Gala, conferències, la inauguració de una exposició, teatre, el dinar amb
els descendents del General Cabrera, inauguració d´una placa conmemorativa i la
conferència de Carles Hug de Borbó.
·
El 16 de desembre al polisportiu va tindre lloc el i concert de Joan Manuel
Serrat, com a tancament del 52 Sexenni.
·
Durant tost els nadals hi ha hagut tota una serie de activitats i lúdiques per a
tots. El guarniment de l´arbre de l ajuntament i el betllem, concert de la Rondalla,
concert Ass. Musical Mestre Candel, Festa de l´Esport, Concert de nadales a
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càrrec de Ricardo Miravet. I tota una serie d´activitats que han fet altres
associacions: Festival de Mans Unides, Festa de Sant Inocencio, visita al nou, IES,
ect
ÀREA DE TURISME
·
Durant el més de novembre s´han dut a terme les “I Jornades de la la caça”,
han participat més de 20 restaurants de Morella i la comarca. El 13 de novembre
se va fer la presentació de les Jornades de Caça al Restaurant Casa Roque, amb
una gran assistència de medis de comunicació.
·
El Patronat Municipal de Turisme també a participat en les “V Jornades de
Bolets” que van tindre lloc el més de novembre.
·
El Patronat Municipal de Turisme va fer un Curs d´Escaparatisme del 20 al 24
de novembre, amb una gran assistència del sector del comerç. El curs va comptar
amb més de 30 alumnes.
·
El Patronal Municipal de Turisme va col.laborar amb la Festa del Comerç, amb l
´entrega del Premi al comerç més antic i el muntatge de l´escenari per l´orquestra.
·
Durant estos mesos s´han fet dos reunions del Patronat Municipal de Turisme,
per tal de anar preparant les activitats del 2007: assistència a fires, carnestoltes,
jornades de la tòfona, activitats al voltant del sector del comerç, ect.
ÀREA DE JOVENTUT
·
·

El 29 de desembre es va inaugurar el “Casal Jove” es un projecte realitzat en
col.laboració de l’assocaciació morella@jove. Serà un nou espai d’encontre per a
tots els joves on podran realitzar tot tipus d’activitats lúdiques i culturals.
Del 30 de desembre al 4 de gener va tindre lloc al poliesportiu de Morella
Jocambient, on tots els xiquets i xiquetes han pogut gaudir de tota una sèrie
d’activitats: tallers, hinchables, karaoke...

Finalment agrair als grups parlamentaris Grup d’Esquerra Unida i Grup Socialista que
van aportar les esmenes als pressuposts de la Generalitat que es van aprovar en
aquest Ajuntament.
- Es dona compte de l'expedient de Modificació de Crèdit nº 06/06 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

43/60015

PLAVER 2006

Import
159.380,50

Total modificació de crèdit

159.380,50

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

Denominació

Import
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Subv. Diputación PLAVER 2006
Subv. Generalitat PLAVER 2006
Aportación particulares PLAVER 2006

Total financiació modificacions de crèdits

16.587,94
27.646,56
115.146,00
159.380,50

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA OCTUBRE I NOVEMBRE
2006.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels
mesos de octubre i novembre de 2006, que son com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-06 ................................................................... 957.941,53 €
Ingressos octubre..................................................................... 286.392,59 €
Total..............................................................................
1.244.334,10 €
Pagaments............................................................................... 532.340,08 €
Existència a 31-10-06.............................................................. 711.994,04 €
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-06.................................................................... 711.994,04 €
Ingressos novembre................................................................. 282.436,61 €
Total........................................................................................ 994.430,65 €
Pagaments............................................................................... 516.598,67 €
Existència a 30-11-06.............................................................. 477.831,98 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de octubre i novembre de 2006 tal i
com venen redactats
3.- COMPTE ANUAL DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EXERCICI 2006.Assabentat pel Ple dels comptes de recaptació de l’any 2006 que han sigut remeses a
aquest Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum
el següent:
Voluntària

Executiva

Total
Pendent any anterior
36.967,56
Càrrecs
819.298,31
Ingressos
697.035,24
Baixes generals
13.218,68
Baixes per insolv.
565,75
Pendent any següent
145.446,20

559,57

36.407,99

716.177,64

103.120,67

656.884,16

40.151,08

6.426,43
0,00
53,00

6.792,25
565,75
145.393,20
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Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació tal i com
venen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
4.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, PASTURES DEL MONTE DE CARRASCALS.- Coneix
el Ple l'acta d'apertura de proposicions de la subhasta per a l'adjudicació de les
pastures del Monte de Carrascals, presentant-se dos proposicions:
Nº 1.- JULIO FERRANDO TENA qui ofereix la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS (2.668,00 .-) euros
Nº 2.- BERNARDO VIDAL MONFORT. qui ofereix la quantitat de NOU-CENTS SIS
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (906,10.-) euros
Celebrada la licitació per a la subhasta de pastures del Monte de Carrascals s'examina
la proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de JULIO FERRANDO TENA per ser
l'oferta més avantatjosa econòmicament pel preu de DOS MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS (2.668,00 .-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de l'aprofitament de les pastures del
Monte de Carrascals i adjudicar definitivament el remate a JULIO FERRANDO TENA,
amb DNI. 20.242.016-S, per la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS (2.668,00 .-).
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interesat, requerint-li com adjudicatari per a que
en el plaç de deu dies acredite haver constituit garantia definitiva en l'Unitat Forestal i
les altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l'Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA PASTURES
MONTE DE PEREROLES.- Aquest punt es retire per haver sigut tractat en una sessió
plenària anterior.
6.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, FONS DE MILLORES.- Coneix el Ple l'acta d'apertura
de proposicions del concurs per procediment obert per a l'adjudicació de l'obra
"Mejoras en Monte de Vallivana", dintre del fons de millores presentant-se una
proposició:
Nº 1.- PROMOCIONES CASTEL PIQUER, S.L. oferint la quantitat de QUARANTANOU MIL TRES-CENTS DINOU EUROS (49.319,00.-) IVA INCLÒS, per realitzar
l’obra mencionada.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant el procediment obert en la
modalitat de concurs de l'obra "Mejoras en el Monte de Vallivana", se examina la
proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de PROMOCIONES CASTEL PIQUER,
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S.L. conforme l'acta redactada a tal efecte i als informes emesos pels Tècnics, i en
harmonia amb la proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra "Mejoras en el
Monte de Vallivana" a PROMOCIONES CASTEL PIQUER S.L. per la quantitat de
QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS DINOU EUROS (49.319,00.-) IVA INCLÒS
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 20450 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies la present
resolució d'adjudicació del contracte i se le requereixca per a que dins dels quinze dies
comptats des del següent al que se li notifique l'adjudicació, presente la documentació
acreditativa de haver constituït la fiança definitiva i se'l cite per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del termini de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació de l'adjudicació.
QUART.- Que es publique l'adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el
termini de quaranta-vuit dies comptats des de la data d'adjudicació del contracte.
QUINT.- Transmetre aquest acord a l'Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
7.- ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, SUBVENCIÓ DESENVOLUPAMENT LOCAL EN EL
RESTAURANT DE VALLIVANA.- Es dona compte de la resolució de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació en la qual es concedeix a l’Ajuntament de Morella
una subvenció per un import de 117.688,00 euros per a l’execució de l’obra
“Rehabilitación Hospederia Santuario Vallivana”, per a una actuació de 599.999,00
euros.
Pren la paraula el Sr. Medina que pregunta com es pense financiar la part no
subvencionada.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que el que hi ha que preguntar es, qui pot explicar
la discriminació absoluta que reb l’Ajuntament de Morella reben menys del 20% d’una
subvenció d’aquestes característiques. Es intolerable que tots els pobles de la
comarca que han rebut ajudes del fons de la Conselleria d’Economia hagen rebut més
ajuda. L’Ajuntament ha rebut la tercera part que la resta d’ajuntaments.
Es evident l’actuació permanent de la Generalitat respecte a este ajuntament durant
els últims 10 anys , per lo tant s’accepte el repte, volem fer aquest projecte, be reduint
partides o be anant a un crèdit a llarg termini, per que es una actuació productiva i per
que es molt important i s’ha d’actuar urgentment.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acceptar un ajuda de 117.688,00 euros concedida per la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de l’obra “Rehabilitación
Hospederia Santuario Vallivana”.
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SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura de tots els
documents necessaris per a la tramitació de la referida subvenció.
8.- APROVACIÓ, TARIFES TAXI 2007.- Coneguda per Ple la proposició de tarifes per
al taxi de l'empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta està composada d' unes
tarifes a aprovar que són com segueixen:
VIATGES
EUROS
Preu per vehicle/km
0,46
Preu per vehicle/km per serveis nocturs, 0,56
diumenges i festius d'àmbit nacional (1)
Preu per hora d'espera
12,32
Mínim de percepció
2,59
Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar
(dimecres i divendres)
11,60
Xiva, €/pers, anar i tornar

3

DESCOMPTES
Jubilats
20%
Estudiants
20%
Carnet d'Or (Els descomptes no son
acumulables)
30%
a) Durant el transcurs de la primera hora d'espera l'usuari tindrà dret a disposar
gratuïtament d'un temps d'espera de quinze minuts, transcorreguts els quals se
computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 3,08 € cada fracció.
b) Els serveis es contractaran en règim d'alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s'entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
c) En qualsevol cas l'usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l'Ordre del Ministeri de Foment de 21 de desembre de
2006.
d) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutuo acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d'obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement dels serveis d'Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en
el llibre de reclamacions existent en el vehicle.
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i
les 6 hores en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les
24 hores en diumenges i festius d’àmbit nacional.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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9.- MOCIÓ ALCALDIA SOL.LICITAR CONTINUÏTAT ESCORXADOR MUNICIPAL.Coneix el Ple la Moció d’Alcaldia sobre el manteniment de l’activitat de l’escorxador
municipal que es com segueix:
“Moció de l’Alcaldia manteniment de l’activitat de l’escorxador
Exposició de Motius:
L’escorxador municipal de Morella presta un servei a la comunitat local i és un element
important pel desenvolupament comercial d’aquest tipus de productes a la localitat.
En data 3 d’abril de 20003 va rebre l’autorització sanitària 10.09192/CS per a l’exercici
de l’activitat d’escorxador de poca capacitat. Aquesta convalidació i la corresponent
inscripció deurà ser convalidada cada cinc anys.
Amb la publicació dels nous Reglaments 852/2004 i 853/2004 en matèria d’higiene i
control oficial, que han entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2006, el terme local
referit a la comercialització ha desaparegut, i amb caràcter general la comercialització
passa a dimensió de mercat únic europeu.
El mes de novembre de 2005 la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat
Valenciana comunica un informe a l’Ajuntament de les diferents deficiències a resoldre
per a adaptar-se a la nova normativa.
L’Ajuntament donat l’elevat cost de les inversions a realitzar per tal d’adaptar
l’escorxador actual, comunica la intenció de construir un nou escorxador, i sol.licita el
manteniment de l’actual fins que puga entrar en servei el nou, fent les adaptacions
mínimes necessàries.
El mes de desembre de 2006 es rep una notificació de la Direcció General de Salut
Pública de la Generalitat Valenciana per a l’anul.lació de l’autorització sanitària.
El sector primari a la nostra localitat és de vital importància, i juntament amb els
serveis destinats al turisme formen el pilars que suporten l’economia local. Les
dificultats per mantenir les explotacions agropecuàries són cada vegada majors, i la
desaparició de l’escorxador suposaria una nova dificultat per mantenir les activitats
ramaderes.
L’Ajuntament de Morella conscient d’aquetes dificultats mitjançant l’empresa municipal
CISE ha propiciat la creació d’una empresa mixta amb l’objectiu de construir i posar en
funcionament l’activitat del nou escorxador. Aquesta empresa anomenada Carns de
Morella, està participada en un 70% per l’empresa municipal i compta amb un total de
82 socis, entre els quals n’hi ha 2 cooperatives, una associació de ramaders i 9
empreses.
Aquesta empresa ja compta amb els terrenys necessaris i el projecte constructiu del
nou escorxador, està redactat el projecte d’activitat i només obtenir tots els permisos
administratius es procedirà a la construcció i posada en funcionament del mateix.
Per tots aquests motius es presenta al Ple:
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Sol.licitar a la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat
Valenciana l’anul.lació de l’expedient nº SC-1728/2006 d’anul.lació d’autorització
sanitària 10.09192/CS per a l’exercici de l’activitat d’escorxador de poca capacitat.
SEGON.- Sol.licitar la col.laboració de la Direcció General de Salut Pública de la
Generalitat Valencianan en allò que siga de la seua competència perquè la posada en
funcionament del nou escorxador siga el més ràpida possible.”
Pren la paraula el Sr. Medina dient qui hi havia un plaç que es veia que arribaria i no
s’ha donat sol.lucions. Tampoc s’ha tirat en davant l’escorxador nou. Es difícil que la
Conselleria prorroge un plaç si no te una data. Es tindrie que comprometre per part de
l’ajuntament amb una data de finalització del nou escorxador.
A lo que li respon el Sr. Bordàs que primer hi ha que sol.licitar que s’anul.le l’expedient
que anul.le la llicència. El compromís de realitzar el nou escorxador es real, hi ha uns
80 socis. El no posar una data no es tant per la construcció sinó per el tema de la
concessió dels permisos que poden tardar de any, any i mig.
Pren la paraula el Sr. Puig qui proposa que es demane la moratòria de un any.
L’actual matadero es impossible adaptar-lo i entenem la posició de la Conselleria,
simplement es demane una moratòria.
Es proposs una moratòria d’un any i afegir-ho a l’acord.
Després d’aquestes deliberacions el Ple per unanimitat acorda:
Aprovar la moció de l’Alcaldia canviant el primer punt de l’acord que quede com
segueix:
PRIMER.- Sol.licitar a la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat
Valenciana l’anul.lació de l’expedient nº SC-1728/2006 d’anul.lació d’autorització
sanitària 10.09192/CS, i la concessió d’una moratòria d’un any mentres es construeix
el mou matadero.
SEGON.- Sol.licitar la col.laboració de la Direcció General de Salut Pública de la
Generalitat Valencianan en allò que siga de la seua competència perquè la posada en
funcionament del nou escorxador siga el més ràpida possible.

10.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi hagué
11.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents preguntes:
Com es trobe el procés d’elaboració del Pla Especial de Morella i de
l’aqüeducte.
Com es troben els expedients d’investigació de propietats.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
-

En el tema de l’estat del Pla Especial de Morella, aquest principi d’any es
tindrà una aproximació. En Pla de l’aqüeducte, s’està veient si s’incorpore en el
de l’entorn general o se fa un altre específic i veure com es pague.

Pren la paraula la Sra. Secretaria qui explica que el tema dels expedients
d’investigació de propietats, es va acabar el plaç de presentació de reclamacions i
proves acabava el 30 de desembre. S’han presentat per part de l’església uns
certificats d’inclusió en el seu inventari de les ermites, i s’ha presentat per part d’un vei
una escriptura d’una vivenda del carrer Verge de Vallivana i un informe d’un perito, qui
diu que eixe local de dalt deurie de pertanyer a aquesta vivenda. Hi ha que informarlo, i proposar si s’accepten o no. En el del pont de Moli la Font no hi ha reclamacions.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
dinou hores i quaranta-cinc 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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

