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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 22 DE JULIOL DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na María Luz Blasco Querol
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Sandra García Meseguer
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-dos de juliol de dos mil deu,
es van reunir les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’Alcalde obri la sessió corresponent al dia
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

La Policia Local ha començat un nou horari ampliat de servei, per suplir la falta
de recursos econòmics que no ha permès l’ampliació de la plantilla que
s’acostumava tots els estius, garantint patrulles nocturnes per matèria de seguretat
capa als ciutadans.
El 25 de juny es va acudir a la reunió de la Taula del Sénia celebrada a Vinaròs
per planificar les properes activitats.
El 13 de juliol el Subdelegat del Govern va visitar Morella i es va poder
comprovar la disposició de l’edifici del quartell de la Guàrdia Civil per a poder ser
utilitzat i inaugurat en breu, una vegada passen els darrers tràmits administratius.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Celebració de la mostra de la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Assemblea General del Portmader, on es va tornar a posar de manifest el disgust
del nostre municipi pel tractament atorgat pels responsables de l’associació a l’hora
d’atorgar ajudes al municipi i els seus habitants i emprenedors.
Es van fer les reunions de les juntes generals de CISE, Carns de Morella i
Alternatives Energètiques, per tal de tancar comptes anuals.
Reunions de Mancomunitats i alcaldes de la Comarca el 20 de juliol a Castell de
Cabres per tal de demanar la solidaritat dels municipis amb el problema de la Canà
i la seua resolució judicial, que afecte a molts de municipis dels Ports.
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ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres i servei i treballs
especials de cara a l’època d’estiu.
Va tindre lloc una reunió de Carns de Morella per tractar la finalització de les
obres de l’escorxador i la pròxima posada en funcionament.
Ha tingut lloc un Consell Agrari extraordinari on s’ha tractat la problemàtica dels
voltors i la resposta de la Conselleria de Medi Ambient.
Han finalitzat les obres de millora dels camins rurals de la Mancomunitat de la
Taula del Sénia al nostre terme municipal.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia ja està preparant els projectes tècnics
dels camins que es volen millorar durant l’any 2011.
La brigada mediambiental s’ha vist reforçada amb la incorporació de treballadors
amb diversos programes de treball com és el Pamer i Emcorp.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia, mitjançat una brigada mediambiental ha
netejat el camí del cementiri d’Herbeset.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Es va complir amb el tall de TV3 exigit per la Conselleria, si bé s’estan buscant
alternatives a la mancança de pluralitat informativa que pateix la nostra població
arran aquesta arbitrària decisió.
S’ha posat en marxa la web de CISE, per donar informació puntual sobre les
empreses municipals i els projectes portats a terme dins la mateixa.
ÀREA DE TURISME
-

-

Participació en la mostra de la Taula del Sénia.
Participació en la Fira de Picassent 25-27 de juny.
S’ha signat un conveni entre Iniciatives Turístiques i la Unió de Consumidors de
la CV per tal de fer descomptes als seus socis en cases de la central de reserves,
hotels i es podran anar afegint establiments d’altres tipus.
Primer viatge de jubilats (20-22 de juliol) dins del programa “conèixer la nostra
terra” turisme social entre ciutats, de Gandia a Morella. S’han fet contactes per a fer
viatges de jubilats de Gandia a Morella, en temporada baixa per tal d’ajudar a la
desestacionalització. També s’oferirà fer de Morella a Gandia a la tardor. Aquest
programa es vol fer extensiu a altres ciutats.
S’ha participat en reunions per a l’elaboració del Pla Estratègic Turístic de la C.V.
S’estan desenvolupant les II Jornades de les Tapes, juny i juliol.
A partir de l’1 d’agost i tots els diumenges es posarà en marxa el Bus Històric
amb sortida des de Benicàssim, Castelló a Morella i tornada. Anirà molt bé també
per als estudiants.

ÀREA DE CULTURA
-

Congrés internacional d’educació de persones adultes organitzat per la UJI.
Participació en l’intercanvi entre la Rondalla de Morella i la Rondalla de
Bonrepòs.
Col·laboració amb la coral Tomàs i Valiente de la UNED, per poder dur a terme
unes jornades de convivència i realització d’un concert per a tots els morellans.
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Xerrada sobre astronomia a càrrec de Juan Fabregat.
Teatre, dos sainets valencians: “Ni cura ni sacrista” i “Clínica dental”.
Acte homenatge senyor Casimiro Ripollès.
Col·laboració amb l’Associació Musical Mestre Candel, per dur a terme la trobada
de bandes Els Ports Alt Maestrat, sent Morella l’amfitriona.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Audició fi de curs de l’Escola Municipal de Música.
Col·laboració en els actes fi de curs organitzats per l’AMPA de primària, compta
contes al teatre municipal i sopar de germanor al col·legi.
Participació dels diferents consells escolars, a més de la convocatòria del consell
municipal escolar per determinar els 3 dies festius per al curs 2010/11 (11
d’octubre, 24 i 25 de febrer).
Inici de l’escola d’estiu amb quasi 70 alumnes matriculats.
Morella seu de dos cursos d’estiu de l’UJI.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Continuen a bon ritme les obres d’urbanització del C/ Sant Julià. La propera
setmana ja estarà totalment adoquinat.
S’ha finalitzat la construcció d’uns lavabos públics al forn d’Ortells.
CISE està executant a bon ritme l’obra de millora del camí exterior del Portal de
Sant Miquel al de Sant Mateu.
Ha finalitzat l’obra d’urbanització del C/ Solana a Xiva i també es millorarà el camí
al Roser amb motiu del Quinquenni.
S’han iniciat els treballs de millora energètica en la calefacció del Col·legi Mare
de Déu de Vallivana.
Signatura del conveni de l’1% cultural amb el Ministeri de Foment.
S’està preparant l’inici amb l’empresa constructora de les obres al centre cultural
Bancaixa, les quals començaran el proper dilluns.
S’ha iniciat al cementiri la construcció de nous nínxols.
S’ha realitzat diverses reparacions en diversos carrers de Morella, destacant en
l’Arrapat i Costa Presó.
S’estan netejant i preparant les Torres de Sant Miquel per a la seua obertura als
visitants per al mes d’agost.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
Preparatius per a la celebració del campionat de futbol 3x3.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.

ÁREA DE JOVENTUT
S’ha establert l’horari del Casal Jove per al mes de juliol, obrint-lo tots els dies
entre setmana de 18 a 20 h. amb una afluència important d’usuaris. Durant el mes
d’agost estarà tancat amb activitats puntuals de la Setmana de la Joventut.
Dins del Programa d’Ajudes a Universitaris en estos moments tenim 3 joves en
pràctiques en l’Ajuntament de Morella: 2 en arquitectura tècnica, 1 en dret.
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Es col·labora en el Campionat de Futbol Sala Ciutat de Morella.
S’ha col·laborat en Morell@jove en l’organització de la Setmana de la Joventut.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Del 14 al 26 de juny es van realitzar les jornades de la Gent Gran. Remarcar el
gran èxit i la gran afluència de gent per va haver-hi en tots els actes així com la
camaraderia i cordialitat que va haver-hi entre tots els assistents. Donar les gràcies
a totes les entitats col·laboradores.
Durant el mes de juny es va realitzar la preinscripció de la matrícula de la
Universitat de majors, ressaltar que hi ha hagut un increment de matriculats
respecte a l’any anterior.
La Gent Gran ha col·laborat amb el llibre de l’aplec, Tota Pedra fa Aplec, amb un
article sobre el personatge de la Pardala.
Durant aquestos dies s’està preparant el dia de la Gent Gran de les festes del
mes d’agost i organitzant la celebració de les bodes d’or d’aquelles parelles que
enguany compleixen 50 anys de matrimoni.
ÁREA DE SOLIDARITAT
S’ha col·laborat amb els xiquets Sahrauís que vénen a Morella a passar les
vacances amb els passes per a la piscina municipal.
S’està col·laborant per recaptar fons per ajudar al xiquet Nico d’Alcocebre que
pateix un Neuroblastoma i ha de ser tractat a Nova York.
S’ha arreplegat roba i aliments de primera necessitat per enviar-ho al poble
Romanés, a causa de les recents inundacions.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Juntament amb la treballadora social i la directora del Centre de Dia s’està
ultimant la subvenció d’equipament del Centre de Dia.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Ahir dia 21 de juliol es va celebrar a Ortells la reunió veïnal acostumada per tal de
concretar els plans provincials del futur i que els veïns pugueren plantejar
obertament les seues inquietuds i propostes per a aquest poble del nostre terme.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha signat un conveni de col·laboració amb el grup “Mos va la Salsa” per
recolzar totes les activitats que realitzen, en especial la III Trobada de ball que
tindrà lloc l’últim cap de setmana de mes.
El 15 de juny va tindre lloc la Comissió de festes on es va explicar tot el calendari
d’activitats de l’estiu i que avui tractarem en el plenari.
S’han realitzat noves barreres per als bous de Sant Roc millorant la seguretat i
també la facilitat de muntatge i transport.
També s’han preparat diverses instal·lacions per a la ubicació de la infermeria.
Continuen tots els preparatius de les activitats per a l’estiu i les festes de Xiva,
Ortells, La Pobleta i Morella.
S’ha col·laborat en la celebració de les festes de Sant Joan i de Sant Cristòfol.
S’ha col·laborat amb els Quintos i Quintes 2010 en la celebració d’una orquestra
en la Plaça de Bous el passat cap de setmana.
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ÀREA D’ESPORT
-

Col·laboració en l’organització del I Torneig nacional aleví de Bàsquet.
Recolzament al IV Campus de Futbol organitzat per Seal-Sport.
Organització de la I Cursa de muntanya de Morella. Aprofitar per agrair a tots els
voluntaris que van col·laborar i van fer que la prova fos un èxit de participació i
d’organització.

Es dóna compte al ple del següent punt:
- Expedient de Modificació de Crèdit nº 03/10 de generació de crèdits per ingressos al
vigent pressupost General Ordinari segons el següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte
45051
45052

Descripció

Euros

Subv. Servef Salari Jove 2010
13.500,00
Subv. Servef EMCORP Revaloz. Espais
Públics Urbans
12.795,23
Subv. Servef PAMER 2010
18.978,97
Subv. Servef EZOINT Reforç Xarxa
Castell i Museus
9.924,98
Subv. Servef OPEA 2010
15.760,26
Subv. Servef Fondos Interés gral. y
Social
3.367,70
Subv. Diputación programas y
actividades medio ambientales
6.000,00

45053
45054
45055
45056
46103
Total ingressos

80.327,14

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
33/13012
16/13013
16/13014
33/13015
23/13016
33/13017
16/13018
16/21003

Descripció

Euros

Salario y S. Social Salari Jove 2010
13.500,00
Salario y S. Social EMCORP
Revaloz. Espais Públics Urbans
12.795,23
Salario y S. Social PAMER 2010
18.978,97
Salario y S. Social EZOINT
Reforç Xarxa Castell i Museus
9.924,98
Salario y S. Social OPEA 2010
15.760,26
Salario y S. Social Fondos Interés gral. y
Social 2010
3.367,70
Salario y S. Social Programa y
Activ. medio ambiental
4.800,00
Gastos Programa y Actividad medio
Ambiental
1.200,00
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80.327,14

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE JUNY DE 2010.Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de juny de 2010,
que són com segueixen:
MES JUNY
Saldo a 31-05-10...........................................................
342.750,87 €
Ingressos Juny........................................................................
725.178,80 €
Total..............................................................................
1.067.929,67 €
Pagaments....................................................................
728.266,50 €
Existència a 30-06-10...................................................
339.663,17 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de juny de 2010 tal i com vénen
redactats.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 04/10.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 04/10 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 20 de juliol de 2010 que s’incoa
com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
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
detall:
1er. Generar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de
gastos del vigent exercici que s’especifiquen a continuació:
Altes en partides de gastos
Partida
Denominació
15/61908
Peatonaliz. y Adec. C/ Blasco
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Alagón fase 1
Aven: Renov. Zona Alameda (A.P.)
Convenio Ministerio 1% Cultural Castillo

345.800,00
107.458,00
297.552,11

Total gastos extraordinaris
Suplement en partides de gastos
Partida
Denominació
33/63203
Recuperación Lavaderos como recurso
Etnológico. Cívico

750.810,11

15/61909
33/63204

Total suplement de gastos
Total general gastos de la modificació

Import
48.080,97
48.080,97
798.891,08

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec a una operació de crèdit, en els
següents termes:
Alta en partida d’ingressos
Partida
Import
72004
75051
75085
75086
91301
91302
91303

Denominació
Convenio Ministerio 1% Cultural Castillo
Subv. C.I. Turismo. Recuperación Lavaderos
Subv. Conselleria Peatonaliz. y adec. C/ Blasco
de Alagón Fase 1
Aven Renovac. Zona Alameda (A.P.)
Préstamo obra Peatonaliz. y adec. C/ Blasco
de Alagón Fase 1
Préstamo 1% Cultural Castillo
Préstamo Renovac. Zona Alameda (A.P.)

Total

223.164,08
48.080,97
206.800,00
73.547,00
139.000,00
74.388,03
33.911,00
798.891,08

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.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que s’entén que s’hage de
demanar crèdits per tal de fer front a obres tant importants per Morella ja que
aquestes no vénen subvencionades al 100%, considerant-ho assumible tal i com està
l’endeutament de l’Ajuntament de Morella.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2009.- Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Ordinari de l’any 2009, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
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l’Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulguen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-09.................................... 160.763,69 euros
Ingressos pendents a 31-12-09................................... 2.924.706,85 euros
Total ............................................................................ 3.085.470,54 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-09......................... 3.048.889,05 euros
Romanent de Tresoreria total .....................................
36.581,49 euros
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-09....................................
18.982,40 euros
Ingressos pendents a 31-12-09...................................
9.500,00 euros
Total ............................................................................
Gastos pendents de pago a 31-12-09.........................
Romanent de Tresoreria total .....................................

28.482,40 euros
21.621,90 euros
6.860,50 euros

FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-09....................................
4.516,99 euros
Ingressos pendents a 31-12-09...................................
0,00 euros
Total ............................................................................
Gastos pendents de pago a 31-12-09.........................
Romanent de Tresoreria total .....................................

4.516,99 euros
0,00 euros
4.516,99 euros

PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-09....................................
2.277,73 euros
Ingressos pendents a 31-12-09...................................
8.107,66 euros
Total.............................................................................

10.385,39 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-09.........................
Romanent de Tresoreria total .....................................

7.321,96 euros
3.063,43 euros

CISE, SPE,S.A.
a) Actiu no corrent........................................................ 4.490.226,91 euros
b) Actiu corrent ............................................................ 1.003.084,87 euros
Total Actiu

............................................................... 5.493.311,78 euros

a) Patrimoni net............................................................ 1.407.389,71 euros
b) Passiu no corrent ................................................... 2.901.937,90 euros
c) Passiu corrent ........................................................ 1.183.984,17 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 5.493.311,78 euros
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2010-07-22 PLE ORDINARI

9

CARNS DE MORELLA
a) Actiu no corrent........................................................ 1.345.524,50 euros
b) Actiu corrent ............................................................
66.063,47 euros
Total Actiu

............................................................... 1.411.587,97 euros

a) Patrimoni net............................................................ 284.265,01 euros
b) Passiu no corrent ................................................... 1.002.693,64 euros
c) Passiu corrent ........................................................ 124.629,32 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 1.411.587,97 euros
CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent........................................................
5.707,46 euros
b) Actiu corrent ............................................................
47.737,46 euros
Total Actiu

...............................................................

a) Patrimoni net............................................................
b) Passiu no corrent ...................................................
c) Passiu corrent ........................................................
Total Patrimoni Net i Passiu .......................................

53.444,92 euros
45.198,26 euros
0,00 euros
8.246,66 euros
53.444,92 euros

INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent........................................................ 779.167,34 euros
b) Actiu corrent ............................................................
381.843,28 euros
Total Actiu

............................................................... 1.161.010,62 euros

a) Patrimoni net............................................................ 460.758,15 euros
b) Passiu no corrent ................................................... 332.791,25 euros
c) Passiu corrent ........................................................ 367.461,22 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 1.161.010,62 euros
INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent........................................................ 195.618,00 euros
b) Actiu corrent ............................................................ 1.099.491,25 euros
Total Actiu

............................................................... 1.295.109,25 euros

a) Patrimoni net............................................................ 683.002,81 euros
b) Passiu no corrent ................................................... 555.413,48 euros
c) Passiu corrent ........................................................
56.692,96 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 1.295.109,25 euros
PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent........................................................ 552.463,76 euros
b) Actiu corrent ............................................................
560.922,85 euros
Total Actiu

............................................................... 1.113.386,61 euros

a) Patrimoni net............................................................
b) Passiu no corrent ...................................................

288.842,52 euros
50.525,62 euros
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c) Passiu corrent ........................................................ 774.018,47 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 1.113.386.61 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
a) Actiu no corrent........................................................ 156.728,26 euros
b) Actiu corrent ............................................................
144.847,96 euros
Total Actiu

...............................................................

301.576,22 euros

a) Patrimoni net............................................................ 180.142,79 euros
b) Passiu no corrent ...................................................
16.860,11 euros
c) Passiu corrent ........................................................ 104.573,32 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 301.576,22 euros
Quedant a disposició dels regidors per al seu examen el compte general que inclou els
comptes dels organismes autònoms de les empreses municipals de capital 100%
municipal, així com de capital participat.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular és aprovat el Compte General del Pressupost Ordinari del 2009.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ
GENERAL DE TRÀNSIT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.- Coneix el Ple el Conveni
de col·laboració entre l’organisme autònom de la Jefatura Central de Trànsit i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua
col·laboració administrativa segons el qual es pretén la creació d’un març suficient per
a la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre les Entitats Locals i l’organització
perifèrica de l’Organisme Autònom JCT, en les matèries que comprenguen la gestió
censal en lo referent als Registres de Vehicles i de Conductors e Infractors, així com
en allò que afecte a la gestió tributària de l’IVTM, conforme a allò que es preveu en
l’expositiu IV del conveni i la col·laboració per a la baixa definitiva de determinats
vehicles.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda sol·licitar l’adhesió íntegra al Conveni subscrit
entre l’Organisme Autònom de la Jefatura Central de Trànsit i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, NUMERACIÓ EDIFICIS DE LA POBLA D’ALCOLEA.Coneguts els treballs realitzats per part de la Policia Local i dels serveis administratius
per tal de procedir a la numeració dels edificis del nucli de població de la Pobla
d’Alcolea pertanyent a aquest ajuntament i vista la proposta presentada, el Ple per
unanimitat acorda aprovar la proposta tal i com es presenta, procedint a realitzar la
numeració física sobre el terreny dels distints edificis d’acord amb la proposta
presentada.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ENCOMANDA DE GESTIÓ A L’EMPRESA CISE DE
L’OBRA “RESTAURACIÓN DE LOS MUROS DEL CASTILLO JUNTO AL ALJIBE
DE LA TAHONA Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE LA PLAZA DE ARMAS” (1%
CULTURAL MINISTERI DE FOMENT.- Coneix el Ple el projecte “Restauración de los
muros del castillo junto al Aljibe Tahona y evacuación de aguas de la Plaza de Armas”
redactat per l’arquitecte En Vicente Dualde Viñeta i que ascendeix a la quantitat de
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DOS-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS EN
ONZE CÈNTIMS (297.552,11).
Coneix el Ple el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de
Morella i pel qual el Ministeri de Foment, a través de la Comissió Mixta establerta en el
V Acord signat amb el Ministeri de Cultura ha tingut en compte, dintre de la distribució
dels recursos pressupostaris provinents del percentatge a que es refereix l’article 68
de la Llei 16/1985, de 25 de Juny, de Patrimoni Històric Espanyol (1% Cultural)
assignar el 75% del pressupost de contrata amb una aportació màxima de 223.164,08
euros a l’obra “Restauración de los muros del Castillo junto al Aljibe de la Tahona y
evacuación de aguas de la Plaza de Armas”.
Conegut l’article 4.1.n. i l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Encomanar l’execució de l’obra “Restauración de los muros del castillo
junto al Aljibe Tahona y evacuación de aguas de la Plaza de Armas ” que ascendeix a
la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS EN ONZE CÈNTIMS (297.552,11) a l’Empresa Pública Municipal Centre
Integrat de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) ja que aquesta empresa
té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Posar en coneixement de l’empresa que té l’encomanda de l’execució de la
referida obra que qualsevol contractació que realitze té que complir escrupolosament
la Llei de Contractes del Sector Públic.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que sempre s’està d’acord en
qualsevol actuació que supose una millora al Castell i ara gràcies a l’aportació de 1%
del Ministeri de Foment serà possible recuperar aquest despreniment que es va
produir degut a les pluges en l’any 2000.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA DE FESTES I ACTIVITATS CULTURALS.Es dóna compte per part del regidor de festes En Rhamsés Ripollés Puig de la
programació dels mesos de juny, juliol i agost.
Ja en el mes de juny i juliol ja s’han realitzat activitats tant importants com campionat
futbol 3x3, festes del barri de Sant Joan, la 1ª Cursa de Muntanya, la trobada de
bandes, les festes de Sant Cristófol, presentacions de llibres, xerrades, el campionat
de futbol sala Ciutat de Morella, les jornades de les tapes, el Corpus, exposicions o la
Mostra de la Mancomunitat Taula del Sénia.
Dins del mes d’agost el calendari d’activitats segueix una estructura similars als altres
anys: del 30 de juliol al 7 d’agost, Setmana de la Joventut amb activitats com la final
del campionat de futbol sala, la celebració del III Festival de ball, el cinema a la fresca,
tallers o la festa a la piscina i a l’espai firal, del 5 al 8 d’agost, Festival Internacional de
Música, del 9 al 12 d’agost activitats culturals i del 13 al 19 d’agost Festes d’Agost
amb les activitats pròpies de tots els anys i l’exposició fotogràfica "50 anys de quintos”.
Les dos novetats d’aquest any són la celebració de les festes del Quinqueni de Xiva
que es celebrarà del 6 al 9 d’agost i els actes de celebració del centenari de la
coronació de la Mare de Déu de Vallivana.
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Dintre de les activitats de la celebració del centenari de la coronació de la Mare de
Déu de Vallivana està previst: el 20 d’agost rogativa de baixada a Vallivana, el 21
entrada pel Portal dels Estudis de la Mare de Déu de Vallivana, i començament del
novenari fins al 29 d’agost amb la tornada de la Mare de Déu al Santuari. També es
realitzaran altres activitats com una xerrada sobre la trobada de la muralla en el carrer
Sant Julià, conferències, la 1ª pujada al Castell, un campionat de futbol sala per als
més menuts, festa de la gent gran sent este any el dimarts, i un partit de futbol en
memòria de Pepe Meseguer el diumenge 22 d’agost. El dilluns 30 d’agost rogativa de
pujada i el 8 de setembre missa a Vallivana, visita a la rehabilitació de l’Aparició i un
dinar de germanor.
Per últim agrair a totes les associacions, entitats, veïns i veïnes per la col·laboració i
així poder oferir un gran nombre i varietat d’activitats, tot tenint en compte les
retallades que ha suposat la situació de dificultat econòmica en la que estem.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol reconèixer el treball realitzat per l’equip de
govern en la elaboració del programa de festes que encara les dificultats econòmiques
en les que s’està es considera un programa d’activitats variat i per a totes les edats.
Pren la paraula el Sr. Puig per afegir que s’agraeix també la participació de
l’Ajuntament de Picassent en els actes de celebració del centenari de la coronació de
la Mare de Déu de Vallivana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el programa de festes i activitats
culturals per a l’any 2010 tal i com es presente.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ HOTEL FÀBRICA GINER.- Es dóna compte per
part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció sobre el Hotel
Fàbrica Giner que és com segueix:
“Fa 5 anys que l’Hotel de la Fàbrica Giner va tancar les seues portes. Un hotel de

nova planta que va entrar en funcionament a principis dels anys noranta del passat
segle pel gran esforç inversor que es va portar per part de la Generalitat en tot l’antic
complex industrial.
En aquesta època de dificultats econòmiques, on correspon que els poders públics
posen de la seua part per impulsar activitats empresarials i que col·laboren en
l’empenta turística de zones d’interior com la nostra, el que obtenim és que l’hotel de
la Fàbrica Giner hage perdut de forma irreversible el menjador, cuina i zona de rebuda
dels visitants. Senyal inequívoca del que el consell té en ment sobre el futur de l’Hotel:
tenir-lo tancat.
Des de la nostra perspectiva no s’entén que un Hotel públic com aquest, i que té la
suficient categoria com per a poder ampliar la oferta turística a Morella, així com per a
posar-lo en marxa per tal de generar riquesa i llocs de treball, continue tancat i en les
lamentables condicions en que es troba, amb les seues dependències de la planta
baixa desmuntades i sense que ningú hage explicat per què, dins d’un complexe
d’edificis tan gran i amb tantes possibilitats com el de la Fàbrica Giner, es té que
renunciar a l’Hotel, que permaneix tancat i sense massa perspectiva, obtusa
perspectiva dels gestors autonòmics, d’oferir a la gent de la nostra terra ocupació i
recursos econòmics.
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Tots som ben conscients de les dificultats econòmiques que afecten a l’època que ens
ha tocat viure, però el que no és pot fer es deixar en l’oblit i en la inacció una més de
les possibilitats de la gent de la nostra zona en generar llocs de treball i dinamització
econòmica. Si no se és capaç de posar-lo a punt per a explotar-lo directament com a
Hotel, conseqüència de la mala gestió i permissibilitat en desfer parts fonamentals de
les instal·lacions hosteleres, es poden buscar fórmules alternatives, com és posar dins
el plec de condicions la obligació de l’empresa adjudicatària de reformar aquelles parts
necessàries per al seu bon funcionament. Si ha de ser a un preu baix, o inclús a canvi
de les reformes, des de Morella, i des d’una perspectiva eminentment pràctica
entenem que sempre serà millor tenir l’hotel obert sense guanys per a l’administració
però amb llocs de treball i generació de riquesa que tancat i amb ninguna possibilitat
de benefici econòmic, sigue per a qui siga. L’administració no té perquè perseguir
sempre el benefici econòmic propi, també, i en aquests temps té que ser molt més
valorat, es pot perseguir el generar llocs de treball i promoció turística al nostre
territori.
És per això, i perquè encara estem a temps de que eixe Hotel pugue tornar a formar
part del teixit productiu morellà, proposem al Plenari, els següents
ACORDS
1.

Exigir a la Generalitat Valenciana que trega a concurs la gestió de l’Hotel de la
Fàbrica Giner, per tal de donar treball i impuls econòmic a la nostra població, en
un temps tan complicat com el que estem vivint.

2.

Demanar a la Generalitat, que recupere les dependències de l’Hotel
desaparegudes per a que torne a estar en disposició de ser explotat en òptimes
condicions.

3.

Demanar a la Generalitat que busque fórmules alternatives de gestió de l’hotel,
que no necessariament genere despeses per a l’administració ni que sigue amb
l’objecte de treure rendiment econòmic per a ella, sinó que sigue per l’interès
públic i de la gent, el de la generació de llocs de treball, traent-lo a baix preu per
afavorir l’adjudicació i que aquesta sigue per a gent de la nostra zona.

4.

Remetre els acords presos a les Conselleries de Turisme, Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, Presidència de la
Diputació de Castelló, Fundació Blasc d’Alagó i grups polítics de les Corts
Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló.”

Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol manifestar que s’està totalment d’acord aprofitant
per demanar que des de l’ajuntament es tindria que obrir el bar que hi havia al costat
dels serveis públics de Sant Miquel.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que l’oferta de bars en Morella està prou coberta i
en aquest moment el que es planteja en aquesta zona és una part del projecte de
recepció de visitants. Aquest projecte en un principi anave ubicat en els terrenys del
Portal de Forcall però degut a problemes amb els propietaris no es pot portar a cap
per lo que es tindrà que plantejar un altre projecte; aquest inclouria tant la zona del
pàrking de l’Alameda, el bar tancat dels serveis públics, les torres de Sant Miquel i fins
i tot la planta baixa de CISE, encara que tot açò està estudiant-se per part de
l’arquitecte.
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Respecte a la moció que estem tractant remarcar que és incomprensible que després
de tot l’esforç fet en el complex de la Fàbrica Giner, des de que governa el Partit
Popular sols s’haja fet el circuit d’esports d’aventura i a més a més s’ haja tancat un
hotel que podria donar treball al menys a una dotzena de persones.
Assabentat el Ple per unanimitat, acorda aprovar la moció Hotel Fàbrica Giner tal i
com ve redactada.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ PROVISIONAL APROFITAMENT
PASTOS MONTE DE HERBESET.- Vist l’expedient tramitat per a la licitació per
procediment obert amb el preu com únic criteri d’adjudicació l’aprofitament de pastos
del Monte de Herbeset.
Atès que la Mesa de Contractació, en data 23 de juny de 2010, va celebrar l’acte
d’obertura presentant-se una proposició:
PLICA Nº 1.- MARC BOIX FERRER amb DNI 73.395.414-E que ofereix la quantitat de
MIL CENT EUROS (1.100,00.-) euros.
Atès el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic,
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adjudicar provisionalment l’aprofitament de pastos del Monte de Herbeset a
MARC BOIX FERRER per la quantitat de MIL CENT EUROS (1.100,00.-) euros. i
d’acord amb les propostes i alternatives plantejades pel mateix en la seva proposició.
SEGON.- El present acord d’adjudicació provisional es publicarà en el perfil del
contractant i en el Butlletí Oficial de la Província i se notificarà a tots els licitadors, als
que, si ho sol·liciten, se’ls facilitarà informació dels motius del rebuig de la seva oferta i
de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor, en un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la
seva petició en eixe sentit.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SUPORT GENERALITAT AL CENTRE DE
DIA.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco
Querol de la moció suport generalitat al Centre de Dia que és com segueix:
“ A principi d’any d’acord amb l’orde de 23 de desembre de 2010 es va sol·licitar una

ajuda per al manteniment del Centre de Dia per a Persones Majors Dependents.
En primer lloc cal remarcar que el preu estipulat de cost total del servei de 38 €
plaça/dia (inclòs el copagament) no ha augmentat per a l’exercici 2010.
En segon lloc encara no hi ha una resolució per part de la Generalitat d’aquesta ajuda
sol·licitada.
Actualment també hi ha una subvenció pendent per a l’equipament del Centre. Fins
aquest any eixie a principi d’any i per a l’exercici 2010 ha eixit recentment.
Cal recordar que l’aposta de posar en funcionament el Centre de Dia era una
necessitat per a millorar la qualitat de vida de les persones majors de Morella. I es
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contava en tot moment amb el suport de la Generalitat Valenciana, ja que la despesa
del manteniment d’aquest servei no ens correspon per llei.
Esperem una major col·laboració de la Generalitat en la prestació d’aquest servei ja
que l’experiència ens demostra una millora de la qualitat de vida dels usuaris i de les
seues famílies.
Per l’anteriorment exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Que la Conselleria de Benestar Social revise a l’alça el preu estipulat de
servici plaça/dia.
SEGON.- Una major agilitat en la convocatòria, resolució i pagament de subvencions
per part de la Generalitat Valenciana.
TERCERA.- Que la Conselleria de Benestar Social realitze els pagaments dins d’uns
terminis raonables que permeten a l’empresa adjudicatària del Centre de Dia funcionar
amb normalitat sense que se l’ofegue econòmicament.
QUART.- Que s’avance en el procés d’avaluació en l’aplicació de la Llei de la
Dependència per a que s’aprofiten les famílies i s’actue eficientment en els recursos
disponibles.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per recolzar la moció i demanar més agilitat en el
pagament del 60% que ve subvencionat aprofitant per manifestar la preocupació per
allò que ens pot suposar el retall anunciat pel Govern Central en l’aplicació de la Llei
de la Dependència.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que l’únic que es demane és que se page el que ve
donat per una transferència del Govern Central, que se page a temps i també que es
facen les avaluacions per a que es puga estar al 100% en l’ocupació.
Assabentat el Ple per unanimitat, acorda aprovar la moció suport Generalitat al Centre
de Dia tal i com ve redactada.
12.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap punt a tractar.
15.- PRECS I PREGUNTES.- En primer lloc pren la paraula el Sr. Alcalde per felicitar
a la companya de corporació la regidora Sandra García pel naixement del seu fill.
Seguidament pren la paraula el Sr. Ortí per pregar que es done alguna solució al
problema que ocasiona el fet de que la gent lleva quan vol la pilona fixa que
substitueix a la pilona avariada i deixa el pas lliure per la plaça als vehicles quan és
horari peatonal.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per, en primer lloc felicitar també a la regidora Sandra
García pel naixement del seu fill i en segon lloc fer dos precs, el primer per veure si es
poden repassar els adoquins que estan trencats o que falten de la zona de la Plaça
Colon i el segon per que s’estudie la possibilitat de demanar una subvenció orientada
a tractar l’arxiu Pascual dintre de la convocatòria de la Generalitat per a la digitalització
d’arxius i fons propis.
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Pren la paraula el Sr. Puig dient que respecte al tema de les pilones es comprèn el
malestar manifestat pel regidor, dient que ja se li ha demanat a l’empresa Nortrafic
que resolge el problema de les pilones avariades i no ens està donant cap solució, fet
que ens està portant molts de problemes.
Pel que fa a les consideracions fetes pel portaveu del Partit Popular, primer dir que el
tema dels adoquins de la Plaça Colon encara que es puga fer alguna actuació puntual
és una obra inclosa dintre dels Plans Provincials.
I en segon lloc es tindrà en compte la proposta feta de sol·licitud de subvenció per a
tractar l’arxiu Pascual, encara que la prioritat és tenir l’arxiu municipal en plenes
condicions.
Però respecte al tema de sol·licituds d’ajudes a la Generalitat dir que si aquesta
segueix sense pagar el que deu haurà subvencions que ni tan sols es podran
demanar.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta 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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