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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
09 DE MARÇ DE 2006
=================================================================
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

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia nou
de març de dos mil sis, a les vint-i-dos hores
hores i trenta minuts, les persones que
s'esmenten al marge.
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.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau
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 1201-06 i 08-02-06.
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:
Informació Institucional
– Reunió amb el President de la Generalitat invitant-lo a formar part de la Fundació
del Comité Organitzador i convidar-lo a les festes del Sexenni. També es van
tractar temes relacionats amb les infraestructures, Pla Eòlic, ajudes necessàries
per a fer el mur d'accés de Porta Sant Mateu, i millora de tota la façana urbana de
Morella i altres temes de caràcter general. Va ser una entrevista positiva.
– Entrevista en el Conseller de Infraestructures, per a reiterar el tema de la N-232, la
qüestió relacionat amb l'aigua, pou del Noto i l'aprofitament del pou de Sorita, i en
qualsevol cas tancar una sol.lució per a la qüestió hídrica que garantitze el
subministrament i l'ampliació de Morella i les possibilitats de creixement actuals i de
futur. També es va parlar de la execució del Pla Eòlic, on la posició de l'Ajuntament
es clara ja que no s'està fent en els termes de diàleg i de capacitat d'actuació
conjunta que caldrie. Pensem que tots els recursos que se generen a través del Pla
Eòlic han de revertir en la Comarca i a cada àrea en concret.
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– Vaig estar en el XV aniversari de l'UJI, en la qual l'Ajuntament de Morella va rebre
una distinció per la col.laboració que s'ha mantingut durant aquests 15 anys.
– S'ha mantés varies reunions sobre la N-232, per intentar agilitzar ja que es la
prioritat del govern municipal.
GOVERNACIÓ
§

§

S'ha celebrat una reunió aquest matí amb membres de la Comandància de
Vinaròs de la Guardia Civil per tal de concretar i ultimar els efectius de
seguretat i trànsit per a la Rogativa i dies del Sexenni, així com la distribució de
funcions amb la Policia Local.
S'han celebrat diverses reunions amb els sector interessats per a arribar a un
acord compatibilitzant l'exercici de l'esport amb les actuacions i bodes
compromeses al Pavelló Poliesportiu.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
§

S'està treballant en la dinamització del Registre d'Associacions per a aprofundir
en la seva operativitat i millorar les relacions i gestions entre l'Administració
Local i el ampli sector associatiu que existeix a la ciutat.

NOVES TECNOLOGIES
§

§

§
§

S'han mantingut varies converses amb tècnics de la Conselleria
d'Infraestructures per solucionar el tema de les fugues del dipòsit del Tossal de
la Querola, i ens han ditDins de les relacions establides amb l'Institut Gintal per
a millorar l'Administració Local, està en probes d'instal.lació a la web de Morella
el sistema d'emissió de missatges SMS per informar als ciutadans de notícies
d'interés.
Igualment, i des del mateix institut impulsat per la Universitat Jaume I, s'està
arribant a una col.laboració entre Universitat, i l'Ajuntament de Vilafranca per
tal de introduir conjuntament tota una sèrie de mesures en la web per
aprofundir en la e-administració, efectuant tota una sèrie d'aplicacions de la
signatura digital, que està funcionant en moltes altes donades per l'Ajuntament
de Morella.
Acaba d'entrar en probes les notícies i agenda a la web morella.net, per tal
d'informar a la xarxa de les activitats fetes no només per aquest Ajuntament,
sinó també de totes les associacions que composen el teixit associatiu morellà.
En eixa línia, s'està fent una experiència en probes també per a que les
Associacions inscrites en el Registre d'Associacions puguen tenir un usuari i
clau per publicitar els seus actes a la web de Morella, i fomentar l'accés de la
major població possible a les Tecnologies de la Informació.

OBRES
§
§

Han acabat les obres d'urbanització del carrer Trinquet i eixida per la Porta
Nevera.
Continuen les obres d'adaptació del poliesportiu per a saló multiusos i la seva
legalització com a sala d'activitats diverses.
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S'ha rebut el projecte definitiu del túnel d'accés al parador de turisme, falta
l'informe de patrimoni per poder donar la llicència d'obres.
Al carrer de la Mare de Déu s'han substituït i reparat moltes lloses trencades i
s'ha rejuntat un tram d'adoquins i bordillos.
S'han reparat parets de pedra i grans blocs de pedra per diferents accions de
vehicles a la Porta de Sant Mateu, escales d'accés al Centre de Salut, mirador
de Sant Miquel, baixada de la piscina i Glorieta de les Corts Valencianes.
S'ha refet una paret a la presó als despatxos d'aigües.
Es continua amb la reparació de les parets dels llavadors de l'Alameda.
S'han fet unes menudes intervencions al col.legi de l'Alameda i l'escola llar.

SERVEIS
§

§
§
§
§
§
§
§

Des de sanitat s'ha comunicat que el “matadero” municipal a d'enfrontar una
important reforma per poder continuar la seua activitat. S'han fet gestions amb
els carnissers i ramaders per veure de donar alguna sol.lució ja que algunes de
les reformes indicades són d'impossible execució.
S'han mantingut varies converses amb tècnics de la Conselleria
d'Infraestructures per solucionar el tema de les fugues del dipòsit del Tossal de
la Querola, i ens han dit que abans de l'estiu faran les obres de reparació.
S'han posat en funcionament un servei de manteniment a les poblacions de
Xiva i Ortells.
Acabada la reforma de l'edifici dels llavadors del tint, s'han tornat a posar en
funcionament, encara que donat l'elevat consum d'aigua que això suposa sols
estan en funcionament dos dels quatre llavadors.
Amb les fortes nevades i sobre tot les gelades posteriors s'ha fet primer la
neteja de la neu tant de Morella com de la Pobleta, posteriorment el
repartiment de sal pels carrers, costes i accessos a centres públics.
S'ha eliminat el poste i el cablejat a la part baixa del carrer de la Font.
S'ha reparat la porta de la piscina i el bassi per a la zona d'acampada.
La brigada de serveis ha fet varies intervencions al poliesportiu per als diversos
actes festius que allí tenen lloc.

MEDI AMBIENT
§
§
§
§

§

Hem tingut una reunió amb la Subdirectora de Política Forestal del Ministeri de
Medi Ambient per a l'elaboració d'un conveni amb el Ministeri per a la
regeneració paisatgística de l'entorn de Morella.
Continua la tala i arrossegament de la fusta a Pereroles.
S'ha començat la poda dels arbres urbans, i la substitució dels rosers a
l'Alameda i la piscina municipal.
S'ha fet una reunió amb els alets de la Mare de Déu per definir el recorregut de
la rogativa del Sexenni a fi de minimitzar el risc d'accidents i les molèsties amb
el tràfic. Com a primera mesura es va decidir que el tram des de la Torreta al
pont de la Bota es farà per l'antiga carretera estalviant completament el pas
per la nacional 232.
S'ha fet una neteja de les branques caigudes per la neu al cementiri i el camí
d'accés al mateix.
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AGRICULTURA
§
§

Ha començat la construcció d'una bassa a la Torre Gargallo i un dipòsit a la
Pedrera per part del Ministeri d'Agricultura per a crear punts d'aigua per al
ramat en època de sequera.
S'ha renovat la senyalització al camí dels Tous i s'han fet contactes amb la
direcció de la mina de la Parreta per evitar el pas de camions carregats pel
camí.

TURISME
§

§
§

§
§

El 21 de febrer el Patronat Municipal de Turisme i la Fundació Sexennis de
Morella a la Casa de València de Madrid es va fer la presentació del 52
Sexenni. La presentació va ser a càrrec dels periodistes Juan Antonio Blay,
Julià García Gandau, el escriptor Ignasi Riera, Ximo Puig i va tancar l'acte el
Delegat del Govern. A l'acte van assistir més de 200 persones amb alts càrrecs
de l'administració i del senat i moltes persones vinculades directa o indirecta en
Morella.
Representants del Patronat de Turisme van assistir a la Fira de Fitur a Madrid.
El 23 de febrer la regidora de turisme va estar a Madrid a una reunió per a
formar part del “Club Pequeñas Ciudades, Grandes Emociones”, avui es porte
al ple els estatuts de dita associació per a la seva aprovació i d'aquesta
manera poder signar un conveni de col.laboració amb la Direcció general de
Turisme del Ministeri.
Durant tot el més de febrer han tingut lloc les “II Jornades de la Tòfona”, el
restaurants han elaborat uns menus gastronòmics de Tòfona. I es van realitzar
dos taules rodones al voltant del tema de la tòfona.
Des del Patronat Municipal de Turisme se estan preparant les diferents
presentacions del 52 Sexenni. La pròxima presentació es el 22 de març al
Parlament Europeu a Brussel.les.

CULTURA
§
§
§
§
§
§

§

Cursos i simpòsiums com en la tardor, entre altres Cursos de Doctorat de
l'Insitut Joan Lluis Vives, Curs de joves de l'UGT en el que va participar el propi
Secretari General Cándido Méndez
El 20 i 21 de gener es va celebrar la “Festa de Sant Antoni”, l'Ajuntament ha
col.laborat amb la Cofradia de llauradors per a l'organització de la festa.
Col.laboració amb l'organització de les Festes de Sant Antoni i Sant Blai
d'Ortells.
S'han realitzat reformes al magatzem municipal de la Plaça Colón per a
millorar les condicions del magatzem.
S'ha col.laborat amb el gremi de la joventut amb el muntatge i desmuntatge de
l'escenari de l'orquestra que va organitzar el gremi.
El 18 de febrer es va inaugurar l'exposició “Un any de flors” de Joaquim Dolz.
Tots el diners que es recauden amb la venda dels quadres son per al Sexenni
Solidari. La brigada de l'Ajuntament va muntar l'exposició i també s'han
patrocinat els tríptics.
24 i 25 de febrer a la Casa Ciurana es va realitzar el Master de Cooperació per
la Pau de la UJI.
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S'està realitzan l'ampliació del museu “Temps de Dinosaures a la Capella de
Sant Miquel” i l'ampliació del Museu del Sexenni.
El 3 i 4 de març es va celebrar el Carnestoltes, en distintes activitats i gran
participació.

AREA DE SOLIDARITAT
§

Es va reunir el Consell de Solidaritat i Benestar Social i la comissió per valorar
els projectes va informar de l'aportació econòmica a les següents ONG.
- Assemblea de Cooperació per la Pau
2.950,00
- Mans Unides
2.650,00
- Creu Roja
1.200,00
- Acnur
1.500,00
- Smara
700,00
Deixant un fons de 1.000 euros per a casos d'emergència.

§

El dia 3 de març es va iniciar la campanya de recollida d'aliments bàsics, arròs,
sucre i oli per el Sahara per les inundacions en els campaments de TINDUF.

AREA DE SERVEIS SOCIALS
§

El dia 14 de febrer es van iniciar els cursos de yoga i thaichi, amb una
participació de 104 persones inscrites, repartint-se en varis grups.

AREA DE LA DONA
§
§

El dia 10 de febrer es va reunir el Grup de Dones per a crear la nova junta,
sent elegida Mari Valli Antolí com a nova presidenta.
El 8 de març es va celebrar el dia de la dona treballadora amb els següents
actes:
- Al balcó de l'Ajuntament col.locació d'una pacarta recordant el nombre de
víctimes per la violència domèstica (homes i dones).
- En la Casa Ciurana projecció de la pel.lícula Circulo sobre la problemàtica de
la dona en el mon àrab. A continuació cine fòrum per a acabar amb un sopar
de germanor entre totes les assistents.

AREA DE TRADICIONS
§

El dia 18 de gener reunió amb els quintos del 2006 per a tractar el tema de la
dança dels Torneros per ser sols 4 quintos, es va decidir que entraren a formar
part els nascuts els anys 1987 i 1989 anterior i posterior als anys de la quinta.
Els interessats tenen que passar a inscriure's a l'Ajuntament.

EDUCACIÓ
§
§

S'ha realitzat la devolució de l'import pagat pels pares de l'Escola Infantil
Municipal.
S'ha realitzat el pagament del 30% dels llibres de text.
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Es prepara una setmana cultural inter centres de la ciutat, col.laboren Escola
Infantil, Primària, Secundària, Ampes i Epa. Coordina l'Ajuntament. Cal
senyalar la predisposició de tots, per a portar a bon termini totes les activitats:
conferències per a pares i fills, tallers pel.lícules etc. Les dades són del 7 al 12
d'abril.

GENT GRAN
§

La gent gran s'ha constituït com a Gremi caràcter oficial. Està organitzant-se
per poder desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible.

ESPORTS
§
§

En matèria esportiva volem transmetre la nostra felicitació a la jugadora del
club de bàsquet femení de Morella Andrea Albalat que ha estat seleccionada
per la selecció de la Comunitat Valenciana per al campionat d'Espanya.
També felicitar al Motor Club Morella i molt especialment al seu corredor Adam
Raga per haver aconseguit un nou campionat del món de Trial Indoor.

Un record als 18 joves de la nostra comarca en el 1er. Aniversari de la seva mort a la
Todolella.
- Es dona compte de la liquidació del pressupost general ordinari de l'any 2005,
sent el resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:
De pressuposts d’ingressos (ptos corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (ptos tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

1.435.576,16
1.353.394,14
79.924,12

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

1.800.352,66

De pressuposts de despeses (pto corrent) (+)
De pressuposts de despeses (ptos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

1.382.997,73
170.112,33

2.257,90

247.242,60

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)
380.821,91
Romanent de tresoreria total
16.045,41
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PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro en fi d’exercici:

0

De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

0
0

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)
Romanent de tresoreria total

15.348,62
6.902,85
8.445,77

21.891,38
6.542,76

FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

4.887,35

Romanent de tresoreria total

4.887,35

PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:

13.817,46
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De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

12.158,68
1.658,78

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

165,26

De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’Altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

165,26

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

13.590,55

Romanent de tresoreria total

27.242,75

- Es dona compte del expedient de la modificació de crèdit nº 05/05 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

45/60012

Mejora Salón Polivante

Import
104.307,40

Total modificació de crèdit

104.307,40

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
Partida
76602
76603

Denominació
Subv. Portmader, Mejora
Salón Polivalente
Subv. Ministerios A.P. Mejora
Salón Polivalente

Total financiació modificacions de crèdits

Import
54.000,00
50.307,40
104.307,40

- Es dona compte de l'expedient de Modificació de Crèdit nº 01/06 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:
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Partida

Denominació

01/91200

Operación Tesorería

Import
240.000,00

Total modificació de crèdit

240.000,00

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

Denominació

Import

91700

Operación Tesorería

240.000,00

Total financiació modificacions de crèdits

240.000,00

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
3.- MOCIÓ AMNISTIA INTERNACIONAL PENA DE MORT.- Es dona compte al Ple
per part del regidor de Governació Sr. Blanch de la Moció presentada per Amnistía
Internacional al voltant de la Pena de Mort que es com segueix:
“ Abolición de la pena de muerte en Estados Unidos para personas con
enfermedades mentales graves como paso previo a la abolición total.
A finales de diciembre de 2005 habían sido ejecutadas en EEUU más de 1000
personas desde que se reanudaron las ejecuciones en este país desde 1977.
Decenas de ellas tenían antecedentes de problemas mentales graves.
La ejecución de personas que sufren graves enfermedades mentales es una práctica
cruel e inhumana que lleva demasiado tiempo pasándose por alto. Los perjuicios y la
ignorancia generan miedo, por lo que, para muchas personas, es más fácil condenar a
muerte a una persona con enfermedad mental que haya cometido un delito, que
recurrir a un tratamiento para buscar una verdadera solución.
La pena de muerte viola el derecho a la vida y es cruel, inhumana y degradante.
Amnistía Internacional y FEAFES, junto con otras organizaciones, está promoviendo la
sensibilidad de gobiernos, instituciones y entidades para poner fin a la ejecución de
personas con enfermedades mentales graves en Estados Unidos de América como
primer paso hacia la abolición total de la pena capital.
En este sentido, este Ayuntamiento puede y debe dar una respuesta afirmativa para
unir su testimonio a cuantas otras declaraciones se hagan para frenar la siempre
degradante pena de muerte.
En consecuencia, se propone que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Morella
adopte el siguiente acuerdo:
Instar al Fiscal General de los Estados Unidos a
PRIMERO.- Promover la abolición de la pena de muerte para personas con
enfermedades mentales.
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SEGUNDO.- Poner todos los medios para que los fiscales federales no pidan la pena
de muerte para ninguna persona que padezca una enfermedad mental.
TERCERO.- Detener la ejecución de cualquier persona que sufra una enfermedad
mental.
CUARTO.- Adherirse a las iniciativas que, en este sentido, promueve la organización
Amnistía Internacional y FEAFES.
QUINTO.- Trasladar esta moción al presidente del Gobierno del Reino de España, al
presidente de turno de la Unión Europea y al presidente de los Estados Unidos de
América.”
Pren la paraula el Sr. Puig per significar que es presenten moltes mocions en les que
no es tracten temes municipals i que en este cas es un tema que es deu de recolzar.
El Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 02/06 AL
PRESSUPOST GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l'expedient de Modificació de
Crèdit nº 02/06 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 06 de març 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
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 en els termes i pels
imports en que aparega redactat en la proposta de l'Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdits en les partides que es detallen, el qual resum es el següent:
Crèdits extraordinaris
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Partida

Denominació

Import

45/60014

Rehabilitación Plaza de Toros

210.000,00

Total modificació de crèdit

210.000,00

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

16.045,41

b) Amb nous o majors ingressos

168.000,00

Partida

Denominació

Import

76106

Subv. Plan Inversiones
Socio-culturales

168.000,00

c) Mitjançant anulacions o baixes de crèdits

25.954,59

Baixes en Partides
Partida

Denominació

Import

43/60008

Mejora urbana e
infraestructuras

25.954,59

Total financiació modificacions de crèdits

210.000,00

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la
seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació, durant
aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant
el nomenat període no s'hagueren presentat reclamacions.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DESEMBRE 2005.- Es
posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria del mes de desembre
de 2005, que son com segueixen:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-05.........................................................
Ingressos desembre....................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 31-12-05..................................................

554.760,41 €
519.443,82 €
1.074.204,23 €
693.382,32 €
380.821,91 €
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Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes de mes de desembre de 2005 tal i com venen
redactats.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REVISIÓ ANUAL PADRÓ D’HABITANTS.- Coneguda
pel Ple la revisió anual del Padró Municipal d'habitats des de l'1-1-2005 al 31-12-2005,
sent com segueix:
CONCEPTES
DONES

TOTAL

Població de Dret a 1-1-05
Altes des de 1-1-05 fins 31-12-05
Baixes des de 1-1-05 fins 31-12-05
Població de Dret a 1-1-06

2894
175
138
2931

HOMES

1434
101
73
1462

1460
74
65
1469

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d'habitats a
1-01-06 tal i com ve redactada.
7.- INICIACIÓ EXPEDIENT DESAFECTACIÓ SOLAR SILO.- Aquest punt es deixe
sobre la taula.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA.- S’exposa al Ple,
per part de la Sr. Secretaria del Ajuntament els comptes d’Administració de Vallivana,
presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2005 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2005
Més ingressos
SUMEN

72.641,83 €
48.167,92 €
120.809,75 €

Despeses

47.425,59 €

Saldo a 31 de desembre de 2005

73.384,16 €

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com ve exposada.
9.- COMPTE ANUAL DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EXERCICI 2005.Assabentat pel Ple dels comptes de recaptació de l’any 2005 que han sigut remeses a
aquest Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum
el següent:
COMPTE EN VOLUNTÀRIA
Pendent any anterior
Càrrecs
Repos. Vol. pase executiva

682,27 €
569.938,46 €
1.068,35 €
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524.553,40 €
4.878,19 €
41.697,92 €
559,57 €

COMPTE EN EXECUTIVA
Pendent exercicis anteriors
Càrrecs
Repos. Vol. Pase executiva
Ingressos
Baixes generals
Baixes insolv.
Pase a executiva
Pendent per a l’exercici següent

33.630,28 €
4.485,54 €
41.697,92 €
38.625,81 €
3.466,20 €
245,39 €
1.068,35 €
36.407,99 €

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació tal i com
venen redactades pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
9.SOL.LICITUD
ADELANTO
ANUALITAT
PLA
INFRAESTRUCTURES
SOCIOCULTURALS .- Assabentat el Ple de l'inclusió d'aquest municipi en el Pla
d'Infraestructures socioculturals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la
Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló amb la finançació de la següent obra:
Obra: Adecuación Plaza de Toros
Pressupost:
210.000,00 €
Percentatge:
80%
Subvenció:
168.000,00 €
Anualitat:
2008
Assabentat que sent aquest any, any de Sexenni i que en la Plaça de Bous es
realitzaran gran quantitat d'activitats culturals, a més a més de celebracions pròpies
taurines.
Assabentat que l'inclusió en el Pla d'Instal.lacions Socioculturals s'ha realitzat per
l'anualitat 2008 i que a l'Ajuntament de Morella li seria molt aventatjos poder-ho
realitzar en l'exercici 2006, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Projecte Tècnic de “Adecuación plaza de toros” redactat per
l'arquitecte En Vicente Dualde Viñeta que ascendeix a la quantitat de 210.000,00
euros tal i com ve redactat.
SEGON.- Sol.licitar a la Diputació Provincial l'avançament de l'anualitat de l'obra
“Adecuación Plaza de Toros” per al present any 2006.
TERCER.- Comprometre's a l'aportació econòmica no subvencionada en el referit Pla,
inclús dels sobrecosts que pugueren originar-se sobre el pressupost per el que es
concedeix la subvenció.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2006-03-09 PLE ORDINARI

14

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS “ADECUACIÓN
PLAZA DE TOROS”.- Coneix el Ple l'expedient incoat per a la contractació mitjançant
concurs en procediment obert de l'obra "Adecuación Plaza de Toros".
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Projecte Tècnic de “Adecuación plaza de toros” redactat per
l'arquitecte En Vicente Dualde Viñeta que ascendeix a la quantitat de 210.000,00
euros tal i com ve redactat.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Adecuación Plaza de Toros ”, disposant la exposició al públic durant el plaç de 8 dies
en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Adecuación Plaza de Toros”,
que ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS DEU MIL EUROS (210.000,00.- ) en
relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 45/60014 del
Pressupost General Ordinari de l'any 2006.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMISOS PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) 2006.- Coneix el Ple l'expedient incoat per aquest Ajuntament les
obres incloses en Plans Provincials Obres i Serveis (POYS) 2006:
- MORELLA. URBANIZACIÓN C/ SAN NICOLAS, 2ª FASE.- Coneix el Ple l'expedient
incoat per aquest Ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i Serveis
(POYS) 2006 “Urbanización C/ San Nicolás, 2ª fase” i coneguda la subvenció concedida
per la Diputació Provincial de Castelló de SEIXANTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA
EUROS (61.750.-), el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de TRENTA-SET MIL NOU-CENTS UN
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (37.901,20.-) euros durant l'execució de les obres amb
càrrec a la partida pressupostària 43/60004 del Pressupost General d'aquest
Ajuntament aprovat el 31-12-05 .
- PUEBLA DE ALCOLEA. ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO 2ª FASE.- Coneix
el Ple l'expedient incoat per aquest Ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials
Obres i Serveis (POYS) 2006 “Acondicionamiento Cementerio 2ª fase” i coneguda la
subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló de VINT-I-VUIT MIL
CINC-CENTS EUROS (28.500,00.-), el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00.-),
durant l'execució de les obres amb càrrec a la partida pressupostària 43/60002 del
Pressupost General d'aquest Ajuntament aprovat el 31-12-05.
.
- XIVA. PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR, 2ª FASE- Coneix el Ple l'expedient incoat per
aquest ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i Serveis (POYS)
2006 “Pavimentación C/ Mayor, 2ª fase ” i coneguda la subvenció concedida per la
Diputació Provincial de Castelló de
TRETZE MIL SIS-CENTS VUITANTA
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EUROS (13.680,00.-), i la subvenció concedida per el M.A.P. de CATORTZE MIL
VUIT-CENTS VINT EUROS (14.820,00), el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00.-)
durant l'execució de les obres amb càrrec a la partida pressupostària 43/60001 del
pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat el 31-12-2005.
- ORTELLS. ADECUACIÓN ENTORNO ACCESO CV-14 3ª FASE- Coneix el Ple
l'expedient incoat per aquest ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i
Serveis (POYS) 2006 “Adecuación entorno acceso CV-14 fase 3ª en Ortells” i
coneguda la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló de VINT-IVUIT MIL CINC-CENTS EUROS (28.500,00), el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00) durant
l'execució de les obres amb càrrec a la partida pressupostària 43/60003 del
pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat el 31-12-2004.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA MILLORES MONTE VALLIVANA.- Assabentat el
Ple de l'expedient incoat per a la realització del Pla de Millores en els montes propis per a
l'any 2006.
Conegut així mateix el Decret 98/1995 de 16 de maig del Govern Valencià pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat
Valenciana.
Coneguda la memòria valorada per a l'execució de l'obra “Mejoras en Monte de Vallivana
mediante fondos acumulados”, redactada per l'Enginyer de Camins En Carlos Rubio
Rubio i la qual puja a la quantitat de 49.319,00 euros.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que consideren que es tracte d'una obra
important i necessària i que s'ha de començar lo antes possible.
I d'acord amb l'establert en l'article 84 del Decret 98/1995 pel que s'aprova el Reglament
de la Llei Forestal el Ple per unanimitat s'acorda:
PRIMER.- Aprovar la referida memòria d'execució del projecte “Mejoras en Monte de
Vallivana mediante fondos acumulados” tal i com ve redactada.
SEGON.- Que es remetisca a la Conselleria de Territori i Habitatge per al seu informe i
aprovació.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA APICOLA
VALLIVANA.- Vist el Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques Administratives
particulars que han de regir l'alineació dels aprofitaments de muntanyes de propis,
inclosos en el catàleg d'utilitat pública, i resultant: Que la Unitat Forestal ha remés a
este Ajuntament el Plec de Condicions Tècniques particulars, que ha sigut informat
per la pròpia secretària, com a assessoria jurídica, i per a la intervenció per a la seua
fiscalització prèvia.
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CONSIDERANT: Que l'article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l'Art. 265 del seu reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de
febrer, determina la competència de l'Entitat Local per a la realització de l'aprofitament
dels seus muntanyes amb subordinació, pel que fa a tecnicofacultatiu, inclosa la
fixació dels preus mínims dels productes, el que disposa l'Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmico
administratives particulars, que degudament informat per Secretària i per intervenció
ha de ser aprovat per a l'Ajuntament Ple, com a òrgan competent, segons el que
disposa l'Article 22.2, I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i
Art. 122 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, havent d'exposar-se al
públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província,
segons el que disposa dit Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica.
El Ple per unanimitat s'aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a
l'alineació, per mitjà de subhasta de l'aprofitament Apícola de la Muntanya de
Vallivana, amb una quantia de
400 colmenes i DOS-CENTS DEU
EUROS anuals amb un increment del 5% del preu d'adjudicació cada any. Este
aprofitament es realitzarà per tres anys.
Així mateix s'acorda, que este exposat al públic el plec de condicions durant el termini
de huit dies, en el B.O.P. i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, anunciant-se
simultàniament la subhasta per un termini de vint dies.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS PASTURES HERBESET.- 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.
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Coneguts els informes favorables de Secretaria Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'alienació
mitjançant subhasta de l'aprofitament dels pastos del monte Herbeset, amb
localització de 169 Ha. i una quantia de 150 UGM, equivalents a 75 caps de ramat
vacuno amb una taxació total de 940 euros anuals i un increment d'un 5% cada any
sobre l'anterior. 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.
15.- SOL.LICITUD LEADER PLUS “ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
SENDERO MURALLES DE MORELLA”.- Es done compte al Ple per part del Sr. Bordàs
del projecte “Sendero Muralles de Morella” realitzar per Serveis Verticals i
Mediambientals S.L. (Esportverd) i que ascendeix a la quantitat de 7.715,00 euros, per a
senyalitzar un sendero que recorrerie de forma circular tota Morella.
Pren la paraula el Sr. Medina per manifestar que es tracta d'un tema molt interessant ja
que aquest sendero en un futur podria servir per a realitzar el manteniment de les
muralles
Respon el Sr. Puig qui pose de manifest que es interessant el recorregut per aquest
camí que discorre paral.lel a les muralles i si es te en compte que passejar per la
carretera es cada dia mes difícil es una bona alternativa.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Sendero Muralles de Morella” realitzar per Serveis
Verticals i Mediambientals S.L. (Esportverd) i que ascendeix a la quantitat de 7.715,00
euros, tal i com ve redactat
SEGON.- Sol.licitar a la Iniciativa Comunitària de Desenvolupament Rural LEADER
PLUS, una ajuda econòmica per a l'execució de la citada obra.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de la
corresponent sol.licitud.
16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ESTATUTS “PEQUEÑAS CIUDADES GRANDES
EMOCIONES”.- Coneix el Ple mitjançant informe de la regidora de cultura Na Rebeca
Pérez la proposta dels estatuts de l'associació “Patrimonia. Asociación española de
pequeñas ciudades para el turismo cultural” que en aquest moment te com a objectiu el
projecte “Pequeñas ciudades. Grandes emociones”.
La Sra. Pérez pose de manifest que aquest projecte en el qual ens han invitat a participar
es molt interessant. El pressupost d'aquest projecte ascendeix a 120.000 euros el primer
any, 200.000 euros el segon any i a determinar el tercer any, i suposarà una aportació
per part d'aquest municipi de 12.000 euros.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si aquesta aportació es global i si estan
definides les cuotes.
A lo que respon la Sra. Pérez dient que les cuotes dels municipis encara no estan
estipulades però com ja ha dit anteriorment suposarà aproximadament uns 12.000 euros.
Pren la paraula el Sr. Medina posant de manifest que s'està d'acord en aquest tipus
d'iniciatives i en portar-les endavant.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la proposta dels estatuts de l'associació “Patrimonia. Asociación
española de pequeñas ciudades para el turismo cultural” que en aquest moment te com
a objectiu el projecte “Pequeñas ciudades. Grandes emociones”.
SEGON.- Aprovar que aquest municipi forme part de la referida associació.
17.-DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi hagué
18.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents qüestions:
– En quina situació es troba el matadero
– Com es trobe el problema de les fuges del dipòsit aigua.
– Com es trobe el Pla especial de protecció del monument.
– Preguntar com es trobe el projecte de rehabilitació integral del Santuari Vallivana.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
– Respecte al tema del matadero dir que es trobe en moltes limitacions, algunes de
les quals no tenen sol.lució. S'ha tancat la linea de vacuno. La sol.lució definifiva es
un nou matadero.
S'ha constituït una societat però el projecte es molt car.
– Respecte al tema de les fuges del dipòsit d'aigua, fa 1 any ens van assegurar que a
l'estiu s'arreglaria i en aquest moment ens ho reiteren, esperem que en esta ocasió
es faça realitat.
– Respecte al Pla especial dels voltants de Morella s'està redactant i quan el
esborrany estigue preparat es donarà a conèixer al Ple.
– Per a poder realitzar el projecte de rehabilitació del Santuari de Vallivana es va
demanar una subvenció a la Conselleria d'Economia, POL, a lo que van contestar
dient que no es concedia ja que no hi havia partida pressupostària. Aquest any es
tornarà a realitzar la sol.licitud.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-itres hores i quinze minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i aprovada,
serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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