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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 16 D’OCTUBRE DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia setze d’octubre de dos mil vuit, 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.

Excusa la seva assistència:
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent
cap objecció es aprovada per unanimitat l’acta de data 25-09-08.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que al no poder-se celebrar el ple
ordinari el dia que tocava al ser aquest festiu, 9 d’octubre, no haguera estat de més
que per part del portaveu del Grup Socialista s’haguera comunicat al Grup Popular el
trasllat de la convocatòria del referit ple al dijous següent.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que s’ha celebrat el dijous següent al que tocava, al
ser aquest festiu. Al donar-se per entès que era així, no es va comunicar el canvi.
Sempre que s’ha sol·licitat per part de qualsevol dels dos grups algun canvi en la
celebració dels Plens, no s’ha suposat cap problema per part de cap dels dos grups
polítics, per lo tant en aquest cas no s’ha fet per que es donava per suposat que es
traslladava al dijous següent.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Abans de tractar els temes propis de l’informe d’alcaldia, tractar alguns temes que són
fonamentals per al futur de la nostra ciutat.
En primer lloc parlar del Parador de Turisme, destacant que ja han començat les
obres del llenç de la muralla, obres complementàries del projecte demandades per la
Conselleria de Cultura per tal de autoritzar les obres del túnel que ja fa més de dos
anys i mig que estan adjudicades a l’empresa Ferrovial. Aquesta obra del llenç de la
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muralla amb un valor aproximat de 300.000 euros esperem que el proper trimestre
estiguen acabades per facilitar les obres posteriors de construcció del túnel i del
conjunt del Parador.
El passat 3 d’octubre es va tenir una reunió en València de la Comissió, demandada
en reiterades ocasions per part de l’Ajuntament, formada per la Direcció General de
Patrimoni, el Director General de Turespaña i tècnics de les dos institucions per tal de
donar solucions als entrebancs per poder licitar les obres del futur Parador per part de
Turespaña.
En aquesta reunió, no exempta d’alguna tensió per part dels tècnics es podria
qualificar de positiva, es va plantejar un nou problema per part de Cultura relacionat
amb la qüestió arqueològica, encara que es va acordar que es donaria una
autorització parcial vinculada a tot el conjunt de l’obra excepte a la definició final del
piso de l’Esglèsia i als acabats de les cobertes, per que la Direcció de Turespaña
poguera traure a licitació el projecte del Parador, sent important que puguera ser en
base als pressuposts del 2008 i no del 2009.
També s’hauria de mirar que l’actuació arqueològica es puguera portar a terme junt
amb l’obra per que no s’allargara més el temps necessari per realitzar les obres.
Informar també que s’aprovat en la comissió d’obres el projecte d’activitat del Parador,
fet que demostra que tot el que té relació amb les decisions de l’Ajuntament es més
fàcil i ràpid que quan depèn d’altres institucions.
Un altre tema important es la reunió que s’ha mantingut amb el Director del projecte
del Pla Director del Castell. Aquest Pla es la fulla de ruta que servirà per desenvolupar
la restauració, rehabilitació i posada en valor del Castell i que es troba finançat pel
Ministeri de Cultura i que creem que s’ha de ser posat en valor per mig d’una
exposició en un edifici del propi Castell.
Aquest era un dels compromisos assumits i complerts pel Ministeri de Cultura,
desprès que la gestió del Castell tornarà a l’Ajuntament de Morellla, junt amb la
rehabilitació d’una part de la zona nord del Castell amb una actuació d’urgència ja
realitzada.
Aquesta setmana es va saber, pels mitjans de comunicació, que s’havia produït la
sentència de l’Audiència Nacional que fa referència al recurs interposat per la
Diputació de Castelló respecte a la aprovació per part del Ministeri de la cessió de la
gestió del Castell a l’Ajuntament de Morella.
Posar de manifest, en primer lloc, que l’Ajuntament de Morella reitere la seva voluntat i
la seva convicció de que ningú millor que aquest per gestionar aquest patrimoni que
forma part de la nostra identitat com a poble. En segon lloc lamentar que ens haguen
tingut que assabentar d’aquesta sentència pels mitjans de comunicació. I en tercer
lloc, encara que es tracta d’una qüestió de caràcter formal i la sentència sols estima
parcialment el recurs de la Diputació, insistir en que el Ministeri ha de rectificar allò
que la justícia diu que no ha fet correctament i consolidar la cessió a l’Ajuntament de
Morella qui vol fer algun tipus d’actuació que canalitze la voluntat de les institucions
per aportar recursos.
Finalment constatar que aquesta sentència es produeix per que la Diputació de
Castelló no admet la voluntat de l’Ajuntament de Morella, la qual cosa des de la
perspectiva constitucional es absolutament inaudit, no s’entén que una institució de
segon grau que ha de vetllar pels ajuntaments, tinga una actitud contra un ajuntament
i en aquest cas contra l’Ajuntament de Morella.
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Respecte a un altre tema, destacar que també s’han mantingut reunions amb la
demarcació de Carreteres per tal de saber com s’estan desenvolupant els trams de la
N-232. El projecte del tram de la Torreta-Morella, s’ha finalitzat i està sent informat per
passar a informació pública.
En aquestes reunions també es continue treballant en l’estudi informatiu de la A-68. I
durant els propers mesos hi ha previstes altres reunions amb la demarcació de Terol
per parlar del tram de Ràfels i amb la demarcació de València per l’estat del tram del
Port de Querol.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

-

Va finalitzar la campanya de reforç de dos agents de la Policia Local per motiu de
l’estiu, el qual va transcórrer amb normalitat i sense incidències rellevants.
Es va procedir a col·locar bandes sonores a la zona de Santa Llúcia a petició dels
propis veïns del barri per evitar l’alta velocitat amb que els vehicles arribaven a una
zona amplament discurrida per vianants i passejants de Morella. Les bandes
sonores ’està mirant de suavitzar.
S’han fet les gestions oportunes per tal de que la Inspecció Tècnica de Vehicles
es pugue fer enguany en zona coberta i en millor condicions que en anys anteriors.
Agrair a l’empresa que ha cedit este nou espai.
Es va acudir a la festa de la Guàrdia Civil el passat diumenge a Forcall. Aprofitem
per felicitar-los, en el seu dia i pel treball desenvolupat en els darrers mesos.
El sistema de recaptació de sancions mitjançant la Diputació de Castelló està
desplegant amb tota normalitat, tenint que fer una valoració positiva del seu
funcionament per l’estalvi de recursos que suposa a la nostra administració.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Han finalitzat les obres de rehabilitació de l’antiga casa cofraria de Xiva.
S’han iniciat les obres de Xiva referents als PPOYS, de millora de diversos
carrers i col·locació de mobiliari urbà.
S’han fet distintes actuacions de reparacions i manteniment, entre altres al C/
Mestre Carbó.
Han finalitzat les obres de condicionament de la zona exterior del Pavelló de Fira.
Es tracta de la 1ª fase de l’espai firal, d’oci i convencions.
S’ha construït el vallat i altres instal·lacions per albergar l’antena de Wimax i el
subministrament elèctric amb plaques solars.
S’ha construït la rampa d’accés a la Casa Ciurana per afavorir la mobilitat dels
usuaris.
S’ha finalitzat les obres de millora de canalització d’aigües pluvials al Camí de la
Fontanella.
El Síndic d’obres va participar en la reunió amb el Conseller de Medi Ambient
amb els representants de tots els pobles de la comarca per tractar diversos
problemes i necessitats depenent de la Generalitat Valenciana.
Continuen a bon ritme les obres referents al camí de Santa Llúcia.
Hem mantingut una reunió amb els veïns de C/ Porta Forcall i C/ Sol per explicarlos les obres de Porta Forcall que donaran inici aquest proper dilluns dia 20.
Dintre de les distintes obres menors realitzades, s’han canalitzat les obres
pluvials del Camí de la Fontanella.
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ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.
Preparació, muntatge del Teatre, Casa Ciurana i les Sales Gòtiques per a la
realització de diferents actes, cursos i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
Senyalització de diversos guals.
Reparació de diverses faroles i altres elements. Millora integral de
l’enllumenament en el Barri Puritat.
Preparatius del Pavelló per albergar diversos casaments i altres activitats.
Reparació en el aparcament cobert de l’Albereda de la instal·lació elèctrica.
Reparacions en els serveis públics de Sant Miquel.
Preparació de la nova zona, ubicada en l’antiga fàbrica de terrassos, per ubicar la
revisió tècnica de vehicles.
Reparació de diverses baranes.
Reparacions en la piscina municipal.
S’han mantingut diverses reunions amb l’empresa Tetma per continuar millorant
el servei de recollida d’escombreries i reciclatge.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

-

-

-

El Parc Solar ha finalitzat la seua posada en funcionament tècnic, havent-se ja
realitzat els primers abocaments d’energia a la xarxa elèctrica, complint així amb
tots els requisits per a la seua posada en marxa definitiva.
S’han produït les negociacions pertinents en matèria de configuració del grup
d’acció local que gestionarà els fons Ruralter-Leader. Es va acceptar la opció de
que Morella s’integrara dins el col·lectiu que compren tots els municipis de la
comarca per tal de presentar un projecte únic en el proper període d’ajudes.
Per part dels regidors de l’ajuntament Rhamsés Ripollés i Ernesto Blanch, s’ha
acudit a les diverses reunions dels municipis de la comarca amb els Consellers per
tractar les qüestions que afecten a la part de Infraestructures i Medi Ambient,
ampliació del Pla Eòlic i zones ZEPA, així com per a conèixer els plantejaments que
té la generalitat per a vertebrar el territori de la nostra comarca.
S’ha realitzat l’estudi corresponent al Pla de Transport de Conselleria per a fer
les propostes que avui es presentaran al Ple.
Igualment, en la reunió mantinguda el passat dilluns a la Jana per part dels
membres de la mancomunitat de la Taula del Sènia, es va presentar la inversió en
camins rurals que entorn al camí de la Serra de Palos es portarà a terme per impuls
del Ministeri d’Agricultura en l’any 2009.
S’ha contractat una persona de reforç per a l’àrea de Turisme durant els mesos
d’agost i setembre.
Va tindre lloc una trobada de tallers d’ocupació a les sales gòtiques de
l’Ajuntament entre el taller de la Mancomunitat de la Taula del Sènia i el taller de
Xàtiva.
Ens han concedit la subvenció Salari Jove per a contractar un titulat universitari
durant 7 mesos.

ÀREA DE TURISME
-

S’han inaugurat els tres refugis de Pereroles (Bosc d’Aventura).
Se’ns ha concedit una Subvenció per a realitzar un Pla d’Acció Comercial.
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-

S’ha integrat el sector comercial del municipi a la fira Agrícola-Ganadera per
poder mostrar el nostres productes autòctons. Agrair al regidor de
desenvolupament rural en la tasca portada a terme en la renovació de la Fira.
Morella ha quedat la 2ª meravella valenciana en la categoria de conjunt històricartístic. Agrair a totes les persones que van votar.
S’ha mantingut una reunió entre la Mancomunitat de la Taula del Sènia i els
tècnics de turisme dels pobles integrants de la mancomunitat per a fer un anàlisi del
funcionament turístic de l’exercici passat i crear propostes que puguen millorar-lo i
traure més profit dels nostres recursos.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Es continua en el Pla de millora del sistema de reg de diverses zones verdes i
jardins, millorant les condicions de les plantes i disminuint el consum d’aigua.
El regidor de Medi Ambient i el Síndic d’Obres han mantingut diverses reunions
amb els responsables de l’empresa Traimed per ficar en marxa, en la major
celeritat possible, les instal·lacions per a la recollida de residus inerts.
S’ha posat en marxa el pla de recollida selectiva dels olis usats.
El regidor de Medi Ambient i el Síndic d’Obres han mantingut diverses reunions
amb responsables de l’empresa Teconma per posar en marxa l’ecoparc a la nostra
ciutat com serà explicat en el Ple.
Han finalitzat les obres dels Camins Rurals de la Taula del Sènia 2008 i com
s’explicarà en el Ple es signarà el conveni per al 2009.

ÀREA DE NOVES TECONOLOGIES
-

Es va aprovar per part del ministeri d’una ajuda del pla AVANZA per tal de posar
en marxa un projecte de innovació tecnològica amb les poblacions de Vilafranca,
Benicàssim i Onda.
La campanya de replegada d’ordinadors i altre material informàtic ha tingut una
gran acceptació i al final ha aconseguit eliminar una gran quantitat de aparells que
eren altament contaminants i de difícil abocament.
Es continua treballant per fer arribar la senyal de telefonia mòbil a Xiva i Ortells si
bé hi ha que indicar que se’ns ha fet arribar estos una comunicació on Telefònica
ens indica que es tira arrere dels compromisos que havia adquirit amb l’ajuntament
en la instal·lació d’antenes de telefonia.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El Consell de la Ciutat ha celebrat dues reunions per tractar el Pla de Paisatge
dins el marc del concert previ tramitat per aquest ajuntament, on els participants
estan fent importants aportacions a la configuració definitiva del Pla de Paisatge de
la nostra ciutat.

ÀREA DE SALUT
-

El 2 de setembre reunió amb l’Associació de Fibromialgia per a crear una
associació a Morella i també per posar un estant en la Fira i així donar informació
de la dita malaltia.
Contacte amb l’Hospital de Vinaròs per a demanar informació de la baixa del
Psiquiatra davant de les queixes rebudes per la falta de servei. Se’ns va dir que a
l’octubre tornarà a incorporar-se i a prestar el dit servei.
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ÀREA DE GENT GRAN
-

-

-

-

Al mes de juliol es van fer reunions amb les juntes de les Associacions de
Jubilats de Chiva, Ortells i Morella per buscar data per al canvi de les juntes. En
Ortells va eixir com President Francisco Gargallo Vidal, a Chiva Amadeo Gasulla i
l’assemblea de Morella es celebra el 16 de novembre.
El 22 d’agost es va organitzar el dia de la Gent Major i va tindre lloc l’homenatge
a les parelles que celebren els 50 anys de casats durant el 2008. Hem de donar les
gràcies al Consell de la Joventut i als voluntaris que van ajudar desinteressadament
a servir el menjar i a muntar el poliesportiu.
El 25 d’agost reunió del Regidor de la Gent Major i el Tinent d’alcalde de
Benicàssim en el que es va acordar regalar un viatge a les parelles que han
celebrat els 50 anys de casats. Les de Morella a Benicàssim i les de Benicàssim a
Morella, entre els dies un i tres d’octubre.
El 26 de setembre s’obri la matrícula de la Universitat per a Majors i dels cursos
d’informàtica.
El 6 d’octubre es va inaugurar el curs de la universitat per a majors de la UJI amb
38 alumnes.
El 6 d’octubre es va entregar al Gremi de la Gent Gran l’Estandart que es va
manar fer per a les festes del Sexenni.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Este estiu es van arreglar les peanyes de Sant Julià i Sant Vicent.
Col·laboració en les distintes festes tradicionals que es porten a terme.
L’1 d’octubre es va iniciar el programa de ràdio per a la Gent Major, Carnet d’Or,
que s’emet tots els dimecres.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El mes de juliol es va repartir el menjar del Banc d’Aliments.
El mes de juliol es va fer el carnet de la piscina als xiquets sahrauís que estaven
passant l’estiu amb nosaltres.
El 19 de setembre reunió del Consell de Solidaritat per nomenar la comissió de
valoració dels projectes de les ONG del 2008.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Reunions amb l’objecte de mirar l’equipament de mobles del Centre de Dia amb
les Treballadores Socials i Tècnics.
El 29 de setembre represa del servei de psicòloga del SEAFI.
ÀREA DE CULTURA
-

Actuació en la plaça Colon de “Sac de Sons” dins del certamen Correfolk.
Programació de l’Agost Cultural.
Activitats relacionades amb el XXVIé festival internacional de música Ciutat de
Morella.
Activitats relacionades amb la Setmana de la salut i l’esport.
Activitats al voltant del 800 aniversari del naixement del rei Jaume I, (Bus,
exposició i xerrades).
Atenció al II Congrés Internacional de Gestió de Bens, organitzat per la UJI.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Congrés de la societat valenciana d’oftalmologia.
Atenció a mitjans de comunicació sud-americans i italians.
Concert de la coral romanesa Apassionata de Bistrita.

ÀREA D’ESPORT
-

Campionat de futbol sala Ciutat de Morella.
Taller d’esport autòcton per als més menuts, “pilota valenciana”, dins de la
setmana de la salut i l’esport.
Activitats en el nou centre lúdic Jaume I com la pretemporada de l’equip sènior
femení de bàsquet, Vinaròs, a més del partit amistós amb el Casablanca
Saragossa. Tots dos equips integrants de la categoria de plata.
Posada en funcionament de les escoles esportives.
Coordinació dels diferents cursos i activitats que es realitzen al centre Jaume I.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Cloenda de l’escola d’estiu.
Inici del nou curs per als més menuts: Escola Municipal Infantil.
Tasques de manteniment del Ceip Mare de Déu de Vallivana i l’escola llar.
Inici del nou curs de l’escola municipal de música.
Pla municipal d’ajuda als llibres de text.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha col·laborat en Morell@jove en l’elaboració de la Setmana de la Joventut.
Hi ha disponible en el Casal Jove nou material d’informació juvenil provinent
d’acords amb el Consell de la Joventut d’Espanya i el IVAJ.
Com s’explica en el Ple s’està treballant en el Pla d’Ajudes a Joves Universitaris
per al curs 2008/2009 fent una valoració molt positiva de la primera edició
d’enguany.
ÀREA DE FESTES
-

Agrair en primer lloc a tota la gent que han realitzat tots els preparatius i
coordinació per a la realització de les festes d’agost de Morella, especialment
enguany s’ha millorat en el muntatge de les barreres i altres infraestructures.
S’ha col·laborat en els preparatius i coordinació de les festes de Xiva, festes
d’estiu d’Ortells, de la Pobleta i les festes de Sant Miquel d’Herbeset.
- Es dóna compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 01/08 de la Fundació
Sexennis de Morella al vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits en les partides que se detallen, el resumen del qual es el
següent:
Suplement de crèdits
Partida
45/20004
45/20005

Denominació
Activitades y Promoción
Publicaciones

Import
11.435,90
11.548,34
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Sumen les modificacions de crèdits

22.984,24

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al romanent de líquid de tresoreria
b) Amb càrrec a majors ingressos

21.548,34
1.435,90

39401

1.435,90

Otros servicios

Total finançament modificacions de crèdits

22.984,24

3.- MOCIÓ GRUP POPULAR AL VOLTANT DE L’ESTÀTUA DEL SAGRAT COR EN
EL COLOMER.- Es dóna compte per part del regidor En Guillermo Sangüesa Teruel
de la Moció del Grup Popular al voltant de l’estàtua del Sagrat Cor en el Colomer que
es com segueix:
“MOCIÓN

PRIMERO.- El conocido “Collet d’Envelleta”, supone para todos los morellanos uno de
aquellos lugares de especial simbolismo, debido a que, cuando se accede a Morella
por la N-232 en dirección Vinaròs-Zaragoza, coronar dicho collet supone contemplar
por primera vez la imagen de la ciudad.
SEGUNDO.- De dicha formación, donde se asienta el “Más del Colomer” siempre ha
sido característico para diversas generaciones de morellanos, observar en lo alto del
mismo un pedestal, sobre el que se situaba una estatua destruida del “Sagrado
Corazón de Jesús”.
El citado monumento, fue erigido por los Marqueses de Fuente el Sol, el 12 de octubre
de 1921, en conmemoración de su 17º aniversario de boda.
Sin embargo, durante el transcurso de la Guerra Civil Española, dicha efigie fue
parcialmente derribada por las tropas del bando republicano, conservándose,
únicamente, el citado pedestal y la parte inferior de la estatua.
TERCERO.- No obstante lo anterior, a principios de agosto del presente año, más de
setenta años después de su destrucción, se puede observar como se ha repuesto la
citada estatua del “Sagrado Corazón de Jesús” a iniciativa de D. Alfredo de la Figuera
López, sucesor de los Marqueses de Fuente el Sol, quienes originariamente erigieron
el mismo, reponiendo de esta forma, no sólo un recuerdo familiar, sino también un
elemento característico del patrimonio cultural morellano.
CUARTO.- Por su parte, consideramos que el Ayuntamiento de Morella debe ser
sensible a aquellas actuaciones e iniciativas particulares que supongan la restauración
y recuperación de aquellos bienes históricos y culturales que hallan permanecido
olvidados en el tiempo y que, al mismo tiempo supongan en cierta medida, enriquecer
nuestro patrimonio.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, entendiendo la labor de garante
e impulsor que debe tener el Ayuntamiento de Morella en todas aquellas iniciativas
particulares que pretendan la restauración o recuperación del patrimonio cultural,
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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ÚNICO.- Reconocer a D. Alfredo de la Figuera López su labor consistente en la
recuperación de la estatua del “Sagrado Corazón de Jesús” ubicado en el “Más del
Colomer”, por entender que ello supone incrementar el patrimonio cultural de la
ciudad, haciéndole llegar, asimismo, el presente reconocimiento.”
Pren la paraula el Sr. Blanch qui manifesta que s’està d’acord i es recolze totalment la
moció presentada, i també remarcar que no sols s’ha de reconèixer aquesta acció sinó
que hi ha que reconèixer també la tasca d’ Alfredo de la Figuera en la recuperació
l’entorn i edificis, patrimoni històric, del Colomer.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció al voltant de l’Estàtua del
Sagrat Cor en el Colomer tal i com ve redactada.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que amb aquesta moció també s’obri un camí per a
que a partir d’ara es demostre la mateixa sensibilitat i comprensió quan s’aborde
qualsevol qüestió relacionada amb l’aplicació de la Llei de la memòria històrica.
4.- MOCIÓ CONTRA EL TERRORISME.- Es dóna compte per part del regidor En
Guillermo Sangüesa Teruel de la Moció conjunta del Grup Socialista i Grup Popular
contra el terrorisme que es com segueix:
“ MOCIÓN

En estos días se han cumplido cuarenta años desde que la banda terrorista ETA
reivindicara su primera acción mortal con el asesinato del Guardia Civil José Ángel
Pardines Arcay. En estas cuatro décadas la banda asesina ha cometido múltiples
atentados que han costado la vida a cerca de 900 personas de toda procedencia:
policías, guardias civiles, militares, docentes, concejales, periodistas, empresarios,
sindicalistas y un largo etcétera. A pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en día
queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a todos estos ciudadanos que
dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia.
Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de mayor indignidad para
las víctimas de ETA, como es ver el nombre de sus verdugos en calles y plazas del
País Vasco y Navarra, teniendo que recurrir a sentencias judiciales para conseguir la
retirada de placas de esas calles y plazas de los municipios de Euskadi.
Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retiraros esos nombres que manchan
la dignidad de las víctimas, apoyando además, que en los más de 8000 municipios
españoles se realicen actos públicos de reconocimiento a las mismas. Víctimas que
son de todas las ideologías, de todos los lugares de España, de toda condición social,
profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni de edad, víctimas que ven
vulnerado su derecho fundamental de libertad por la imposición totalitaria de un único
pensamiento.
La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción
política y defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo
elegidos democráticamente.
La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del Estado de
Derecho, así como la unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar el
terrorismo si no van acompañados del reconocimiento a las víctimas por defender la
libertad, por no silenciarse ante las amenazas sufridas, por defender España y su
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marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. Es por ello que la
sociedad española debe memoria, divinidad y justicia a todas las víctimas del
terrorismo: ETA, GRAPO, TERRA LLIURE, 11M y la Yihad radical islámica.
Es el calor que necesitan las víctimas, sus familiares y personas más queridas, y por
eso el gobierno más cercano a ellos, el de los Ayuntamientos y Diputaciones, es quien
tiene que demostrarlo de una forma indeleble, mediante la adhesión a esta moción de
todos los partidos democráticos y fuerzas políticas integrantes de nuestra
Corporación.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Dedicar el nombre de “Víctimas del Terrorismo” a una Calle, Avenida o
Plaza de la ciudad, como reconocimiento institucional del valor humano en su máxima
expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable en nombre
de todos.
SEGUNDO.- Que en el acto de colocación de dicha placa se celebre, con participación
de la sociedad civil, un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de
atención que han padecido las víctimas y a su importante papel en defensa de las
libertades.”
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció contra el terrorisme tal i com
ve redactada.
5.- MOCIÓ GRUP SOCIALISTA SOBRE REPROVACIÓ PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En
Ernesto Blanch Marín de la Moció sobre reprovació del President de la Diputació de
Castelló que es com segueix:
“ MOCIÓ REPROVACIÓN PRESIDENT DIPUTACIÓ

Un enregistrament en vídeo de la sessió plenària de la Diputació Provincial de Castelló
del dia 29 de juliol de l’any en curs, va posar de manifest que el President Carlos
Fabra, a l’acabament de la sessió va cridar “fill de puta” al portaveu del grup socialista
en la Diputació, Francesc Colomer Sánchez.
Altres gravacions i vídeos han demostrat al públic de la província de Castelló durant
els darrers temps l’habitual procedir del President de la Diputació de Castelló als
plenaris i la seua disposició de falta de respecte davant el portaveu i diputats
socialistes.
Els riures dels vicepresidents de la Diputació davant la negativa a contestar del
president quant se li pregunta sobre imputacions molt greus sobre la seua persona i
honor han segut vistos per les televisions del nostre país donant la clara imatge de
nepotisme i menyspreu a l’adversari polític impròpia del sistema plural i democràtic
que ens hem atorgat els ciutadans, la qual cosa prosa en evidència el tarannà dels
diputats del PP a la institució provincial.
Les mateixes contestacions i escrits que es remeten al grup socialista, en relació a
problemes i qüestions que preocupen als nostres ciutadans en temes de la nostra
comarca, se despatxa en escasses línies i en to clarament despòtic, evidenciant la
clara falta de respecte del President davant els nostres legítims representants i
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-10-16 PLE ORDINARI

11

demostren la indiferència amb que Carlos Fabra tracta els problemes que, per damunt
de les consideracions partidistes i personals que pugue fer sobre la persona del
portaveu socialista de la Diputació Provincial, afecten, i molt, a la nostra ciutadania.
Entre altres, també es troben al·lusions directes a la persona del nostre alcalde, Ximo
Puig, que es utilitzat amb freqüència pel senyor Fabra i que ja han segut objecte de
debat en aquest Plenari, incrementant en major mesura la importància que per al
nostre grup té el respecte i la convivència entre les institucions democràtiques i
especialment, en la figura del President de la Diputació Provincial.
Fins al moment d’avui, el president de la Diputació de Castelló no s’ha dignat a
explicar el succeït ni de bon tros a demanar disculpes del greuge proferit cap al
portaveu.
Actuacions d’aquest tipus denigren i són un menyspreu a les persones i a la pròpia
institució. Són en definitiva una demostració del tarannà de l’actual president del Partit
Popular de la província de Castelló i de la Diputació.
Com des del Grup municipal socialista es té ben clar que actituds com aquesta no han
de tenir cabuda en política pel propi prestigi de les institucions, proposem al Ple el
següent
ACORD
PRIMER.- Reprovar l’acció del President de la Diputació insultant i menyspreant al
portaveu de grup socialista en els diversos plenaris de la Diputació de Castelló.
SEGON.- Exigir al president de la Diputació, Carlos Fabra Carreras, pública
rectificació i les consegüents disculpes per la seva inasumible actitud.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que des del Grup Popular entenem que
ni l’insult ni la desqualificació tenen que formar part del debat polític. També dir que
les famoses paraules van tenir lloc fora del ple i que hi ha vegades que les paraules
son fruit del acalorament i tenen que quedar ahí, igual que va passar quan als
membres del grup municipal popular se’ns va qualificar de “comparsas y mercenarios”
i no se li va donar la major importància sinó que es va entendre com part del joc
dialèctic.
Entenem l’actitud del grup socialista però també es demane que es tingue en compte
la nostra en la votació.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que es coincideix en que les paraules de l’insult
no són procedents, però com queda clar en la moció aquesta es refereix a un sentit
molt més ampli que simplement eixes dos paraules, independentment de si es van fer
dins o fora del Plenari. L’actitud del President de la Diputació cap als diputats
socialistes es de clar menyspreu en qualsevol contestació a les preguntes formulades
per aquests diputats.
Esperem que es tingue clar que les manifestacions fetes per qualsevol membre
d’aquest grup en aquest plenari, mai han segut desqualificacions personals sinó
afirmacions fetes en base a fets polítics i sempre en termes polítics; i evidentment si
en algun moment s’han fet algunes manifestacions fora de lloc es tenen de manifestar
i discutir en el plenari i no fora.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol remarcar que no es vol justificar eixes
paraules, però a lo millor el foro apropiat tindria de ser el Ple de la Diputació i no
l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que afortunadament mai en aquest ajuntament s’ha
tingut que viure una escena en que el president d’aquesta corporació municipal hage
infringit cap insult cap a membres de l’oposició.
Aquesta qüestió es porta a aquest plenari per que aquesta actitud no està bé i més a
més sent la Diputació l’ajuntament dels ajuntaments. Encara que se tenien motius
suficients per reprovar l’actitud del President de la Diputació, no s’havia fet mai, es fa
en aquest moment per que les coses tenen un límit i dir-li “hijo de puta” a una persona
que represente al grup socialista d’aquesta corporació es molt greu.
Aquesta persona que ha comes un error i persisteix en ell, i que actua en eixa
prepotència no es un representant digne dels regidors d’aquesta província.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció de reprovació del President de la Diputació tal i com
ve redactada.
6.- APROVACIÓ DIES FESTIUS D’ÀMBIT LOCAL PER A L’ANY 2009.- Coneix el Ple
els dies de festa que la Conselleria de Treball i Serveis Socials aprova per al pròxim
any 2009.
Coneix així mateix la proposa que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a
l’any 2009 que es la següent:
•
•

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
Dia 4 de maig, dia després de la rogativa.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local els dies 7 de gener i 4 de maig
per a l’any 2009.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Treball per al seu
coneixement i efectes oportuns.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES JULIOL I AGOST.- Es posa en coneixement
del Ple dels comptes de tresoreria del mesos de juliol i agost de 2008, que es com
segueix:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-08..................................................................... 465.075,75 €
Ingressos juliol..............................................................
449.384,07 €
Total..............................................................................
914.459,82 €
Pagaments....................................................................
674.075,19 €
Existència a 31-07-08............................................................. 240.384,63 €
MES AGOST
Saldo a 31-07-08..................................................................... 240.384,63 €
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349.787,38 €
590.172,01 €
419.968,69 €
170.203,32 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que després de revisar els comptes,
s’ha comprovat que les existències finals del mes d’agost han descendit
considerablement al tenir que fer front a gastos ineludibles. El Grup Popular en la
votació d’aquest punt s’abstindrà.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mesos de juliol i agost de 2008 tal i com
venen redactats.
8.- APROVACIÓ INCORPORACIÓ AL GRUP ACCIÓ LOCAL DEL LEADER.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín que aquest
punt es tracta de ratificar el Decret de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2008.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- L’adhesió a la candidatura presentada per a la selecció dels Grups d’Acció
Local RURALTER-Leader 2008-2013.
SEGON.- Nombrar a En Ernesto Blanch Marín, amb D.N.I. 18.995.724-R com
representant en la candidatura de selecció dels Grups d’Acció Local.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, APORTACIONS AL PLA DE MODERNITZACIÓ DEL
TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS DELS PORTS.- Coneix el Ple l’exposició feta
per la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer al
voltant de les observacions i suggeriments per a la proposta de modernització del
transport públic a Morella remesa per la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la
Generalitat Valenciana, que són les següents:
Observacions i suggeriments per a la proposta de modernització del transport públic a
Morella.
En primer lloc, manifestem, que aquest pla arriba després de molta insistència
d’aquest Ajuntament per a que la Generalitat es prengue en serio el problema del
transport a la nostra comarca, i per això fem constar la carència de transport públic a
la nostra localitat.
Sorprèn que el desenvolupament d’aquest projecte s’hage realitzat a esquenes de
Morella, sent aquesta l’eix neuràlgic de comunicacions comarcals com així ho reconeix
l’estudi.
Només s’ha tingut un únic contacte amb un membre de l’empresa contractada per fer
l’estudi, al qual es van explicar les principals demandes de Morella, i que, a la vista del
projecte remés, només s’atenen a mitges.
Com ve es fa referència a l’informe realitzat per la Generalitat, els destins als que la
nostra població té més necessitat de viatjar, són Vinaròs i Castelló, ja no sols degut
als serveis sanitaris i administratius, sinó a la existència d’estacions de tren que
permeten a la nostra gent la connexió en altres destins més llunyans.
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Morella, es el municipi que més cotxes té de la província de Castelló, fet que ve donat
per la necessitat de desplaçar-se de la població sense mitjos de transport públic.
Suggeriments:
1.- Connexió Morella- Vinaròs
Actualment no existeix una connexió directa de Morella amb Vinaròs. Existeix una línia
al dia per anar a Vinaròs, fent escala a Sant Mateu, amb una llarga espera convertint
el trajecte en desmesuradament llarg.
La proposta de la Conselleria d’Infraestructures i Transport es de posar una línia
directa Morella-Vinarós 3 dies a la setmana.
Respecte a esta proposta manifestem el nostre total desacord, proposant la connexió
directa amb Vinaròs tots els dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, les
vegades al dia que siguen necessàries per a tindre un accés total als serveis mèdics i
administracions, i a més a més una bona connexió amb les línies de tren per a fer
possibles els desplaçaments per aquest mitjà de transport a altres ciutats com per
exemple Castelló, València, Barcelona....
En quant als centres mèdics, ja que l’Hospital de Vinaròs es el més pròxim a la nostra
localitat i la població té la necessitat d’acudir a aquest centre sovint, demanem que el
transport sigue subvencionat per a desplaçaments que es realitzen per temes de salut.
2.- Connexió Morella – Castelló
La connexió actual amb Castelló són 2 línies d’anada i tornada amb parades a tots els
pobles del recorregut, convertint la durada d’un trajecte de 100 km. aprox. en quasi 3
hores.
La proposta de la Conselleria respecte a la connexió amb Castelló consisteix en deixar
les línies com es troben actualment, però afegint la connexió amb l’aeroport.
A aquesta proposta s’afegeixen 2 aspectes. Primer, incorporar una línia “lanzadera”
per agilitar el viatge i així augmentar les possibilitats de connexió amb els horaris de
tren, tot açò mantenint les 2 que ja teníem. I l’altre, que aquesta nova línia circule tots
els dies de la setmana, dissabtes i diumenges inclosos.
Hem de destacar, que el propòsit de tenir comunicació amb Vinaròs i Castelló els caps
de setmana l’orientem al gran nombre d’estudiants de la nostra població que es tenen
que desplaçar totes les setmanes. En aquest cas aprofitem per a sol·licitar que tant la
línia de Morella Castelló, com la de Morella Vinaròs siguen subvencionades per als
estudiants, tal i com es fa actualment amb la línia Sant Mateu Castelló.
D’altra banda, la demanda turística es essencial, i com que no existeix un sistema
públic de transport continu a la nostra ciutat que permeta l’afluència habitual de
turistes a Morella amb facilitat, entenem la situació com un factor desmotivador per a
pujar a Morella que el cap de setmana no hi hage un bon servei.
El present pla no treballa en absolut en aquest sentit, oblidant una d els primeres fonts
del nostre PIB.
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3.- Connexió amb les pedanies.
L’única pedania que té comunicació amb Morella es Ortells.
Amb la proposta de la Generalitat s’ha incrementat el servei a 2 sortides des d’Ortells i
2 des de Morella al dia.
No es contemplen la resta de pedanies, per el que fem constar que volem per a Xiva,
Herbeset, i La Pobleta el mateix servei que s’ofereix per a Ortells.
Tenim que recordar que es va parlar d’un servei d’autobús “a la carta” per a la nostra
comarca, que ara ha desaparegut en el projecte.
4.- Connexions intracomarcals.
Respecte a les línies intracomarcals, volem manifestar el nostre interès en que tots els
pobles de la comarca, i aquells que no sent de la comarca tenen afinitat en Morella per
proximitat, estiguen perfectament comunicats en la nostra població.
Entenem que cada poble necessita un pla de transport públic individual, tot i això, des
de l’Ajuntament de Morella es col·laborarà en tots els municipis que així ho desitgen
per a millorar la seva comunicació per carretera.
5.- Parades i marquesines.
A Morella hi ha dos parades i hi ha que mantenir-les. La parada de la porta de Sant
Miquel té que ser la principal per a totes les línies d’autobús, incloses les
intracomarcals.
Respecte a les marquesines d’aquestes parades, a els quals en el projecte no es fa
referència, tenim que apuntar que una de les parades no en té, i l’altra té la
marquesina que va fer l’ajuntament. Seria oportú que es posaren les dos i foren de les
tancades per vidres per tal de protegir a la gent de les inclemències del temps.
Tampoc diu res de la marquesina a posar en Ortells, que la gent es queda a la
carretera per agafar l’autobús i la necessita, ni de les que serien necessàries a la resta
de pedanies, que no estan contemplades en el Pla, degut a que tampoc s’havien
tingut en conte les línies.
Per últim, i no per això menys important, el que volem es que la Conselleria estableixi
assignació pressupostària al present pla per al mateix any 2009. No ens agradaria
que, una vegada més, com va passar en 2007, es quede tot en paper mullat. Volem
que la Conselleria done mostres clares de voluntat política en portar a terme el pla de
Transport.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol agrair que s’hagen tingut en compte les
propostes fetes per part del grup popular. Després remarcar que hi ha dos qüestions
molt importants en les que es tindria que insistir, en primer lloc la connexió diària amb
Vinaròs, que es on es té de desplaçar la gent per anar a l’Hospital, Jutjats o l’Agència
Tributària i en segon lloc la importància de la línia en diumenge per la vesprada
coordinada amb el servei de trens.
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Pren la paraula el Sr. Puig qui vol manifestar que l’informe que ha presentat la
regidora de promoció econòmica amb les aportacions de tots es molt positiu. El gran
desig es poder disposar d’un transport públic digne, ja que açò de lo que disposem
ara no es pot considerar com a tal i la proposta feta per part de la Conselleria es
absolutament insuficient en tots els aspectes plantejats; no sols des de la nostra
perspectiva de servei als ciutadans, sinó també des de la perspectiva turística.
El transport públic de viatgers per carretera tampoc es pot tractar igual ací com en
altres llocs que si que disposen d’altres alternatives. Evidentment es tracta d’un servei
deficitari i cada vegada, com no es tracta d’un bon servei, ho serà més. La periodicitat
de tots els serveis que s’ofereixquen té de ser diària.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar les observacions i suggeriments per a la proposta de modernització
del transport públic a Morella tal i com venen redactades.
SEGON.- Remetre copia d’aquest acord a la Conselleria d’Infraestructures i Transport
per a que ho tinguen en compte.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ TRUFES MONTE VALLIVANA.Coneix el Ple l’acta d’apertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de
les trufes del Monte de Vallivana, presentant-se quatre proposicions:
Nº 1.- En JUAN MANUEL CENTELLES ANTOLÍN, amb DNI 17.190.554-D qui ofereix
la quantitat de TRES MIL TRES-CENTS DEU EUROS (3.310,00 .-) euros.
Nº 2.- En JOSÉ MANUEL VICENTE TENA, amb DNI 18.431.886-P qui ofereix la
quantitat de TRES MIL VUITANTA-SIS EUROS (3.086,00 .-) euros.
Nº 3.- En Jesús Adell Mestre en representació de SAT LA LLOMA, amb CIF F12096749 qui ofereix la quantitat de TRES MIL SET-CENTS ONCE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (3.711,50 .-) euros.
Nº 4.- En JUAN JOSÉ PALLARÉS GIL, amb DNI 40.908.549-J qui ofereix la quantitat
de DOS MIL SET-CENTS UN EUROS (2.701,00 .-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta de trufes del Monte de Vallivana s’examina la
proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de SAT LA LLOMA per ser l’oferta més
avantatjosa econòmicament pel preu de TRES MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (3.711,50 .-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de les trufes del Monte
de Vallivana i adjudicar definitivament el remate a SAT LA LLOMA per TRES MIL
SET-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.711,50 .-) euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en
el plaç de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l'Unitat Forestal i les
altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
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TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ECOPARC AMB L’EMPRESA TECONMA.Es dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i
Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver del conveni Ecoparc amb l’empresa
TECONMA.
L’empresa Unión Temporal de Empresas Teconma S.A, Azahar Environment S.A. i
Ecodeco S.R.L. Unión Temporal de Empresas “Plan zonal R.S.U. zona 1ª, U.T.E.”
ostenta la condició d’agent públic del servei i té adjudicada la contractació pel del
Consorci de la Zona 1 per contracte de data 10 de desembre de 2004 l’execució de la
instal·lacions previstes en el projecte de gestió dels residus sòlids urbans per a la seva
valorització i/o eliminació, en l’àmbit territorial de la Zona 1.
Entre les instal·lacions previstes en aquest projecte es troben els Ecoparques,
corresponent-li a l’Ajuntament de Morella pel seu nombre d’habitants un Ecoparque
tipus B consistent en tres iglús (vidre, paper i envases lleugers), quatre contenidors
oberts de 10 m3 i els elements precisos proposats per la seva conversió en “punto
limpio”, localitzant-lo en la parcel·la situada en el costat de la depuradora.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquest punt es molt interessant i
que suposarà l’alliberació de l’actual abocador de la Teuleria i es un primer pas per
solucionar el problema dels residus.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni urbanístic d’autorització de la construcció d’un Ecoparc a
l’empresa “Plan Zonal R.S.U. Zona 1ª, U.T.E” tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit
conveni.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI CAMINS DE LA TAULA DEL SÈNIA.- Es
dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis
Municipals En Rafael Pallarés Traver del Protocol de camins entre el Ministeri
d’Agricultura (ara Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí) i la Mancomunitat
Taula del Sénia, per a la millora de camins rurals municipals per un import de 13
milions d’euros a executar durant els anys 2008, 2009 i 2010.
Executats de forma satisfactòria els camins previstos al 2008, s’han redactat els
Projectes de millora dels camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i
Teruel, per a l’any 2009, sent el Camí Serra de Palos (9.400 m.) el que està dintre del
nostre terme municipal i sent el seu import total de 290.316,57 €.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que el seu grup considera aquesta
una bona iniciativa i voldria saber si en aquest camí està inclòs el ramal que arriba fins
a la Carcellera.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que aquest tros no està inclòs en este projecte.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Manifestar que este Ajuntament és el titular o s’encarrega de la gestió dels
camins abans esmentats i que està d’acord en les obres a fer en execució del
Projecte.
SEGON.- Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la millora dels mateixos:
257.267,03 €.
TERCER.- Adquirir el compromís d’incloure en el seu Pressupost del 2009, la quantitat
de 40.644,32 €, i que este import en metàl·lic o el corresponent aval bancari
s’aportaran a la Mancomunitat en el mateix moment en que esta li reclame per a poder
executar l’obra.
QUART.- Després d’executades les obres, un cop comprovat el seu bon estat i
signada la certificació corresponent pel Tècnic Director, l’Ajuntament es farà càrrec del
seu manteniment futur.
QUINT.- Enviar còpia d’aquest acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (Oficina
de Vinaròs: Pl. Sant Antoni, s/n 2n. 12500 – Vinaròs).
SEXT.- Facultar a l’Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a l’execució del present acord.
13.- MOCIÓ CARRETERA DE XIVA.- Es dóna compte per part del regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció de la Carretera de Xiva que es
com segueix:
“ Aquest tema com es conegut per tota la corporació no és nou i ha segut tractat

diverses vegades per aquest Plenari, tant en la present legislatura com en les
anteriors.
No anem a fer una enumeració exhaustiva, altre cop, sobre aquesta via de circulació,
però és evident que és un element important de vertebració per a la població de Xiva i
amés, és un dret de tots els ciutadans, ser tractats amb igualtat i respecte per part de
les Administracions Públiques.
La Diputació de Castelló, de qui depèn aquest vial, en lletra del seu President, va
informar en un Ple, de la citada institució, que les obres de manteniment i millora per
al sanejament de brandons i pavimentació de la CV-117, amb un pressupost de
100.000 euros, que tant hem estat demanant i esperant, s’anaven a iniciar en el mes
de Setembre.
Es a dir, l’Excma. Diputació de Castelló va reconèixer que els treballs no s’havien fet
amb anterioritat i es va comprometre a fer-los en el 9é mes de l’any.
Com ha pogut ser comprovat pels veïns, tant de Morella com de Xiva, com per tota la
corporació i els seus tècnics, en tot el mes de Setembre no s’ha iniciat cap obra de
millora en la carretera CV-117. Per tant, una vegada més tenim que mostrar la nostra
indignació, en aquest tema, amb la Diputació de Castelló, ja que no ha complit cap
volta la seua paraula i els seus compromisos, valga la redundància, amb els veïns de
la nostra ciutat.
El que és ben cert és que ni el silenci sobre aquest tema que ha imperat durant tant
de temps com a resposta per part de la Diputació, com els últims escrits de promeses
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que no es compleixen no són cap solució. El que exigeix aquest Plenari Municipal, en
nom de tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat, son fets reals.
Hem d’agraïr l’esforç que estan realitzant, des de la Sindicatura de Greuges, amb
aquest tema, tant l’anterior Síndica com l’actual. Ja que estan demanant informació a
la Diputació, com ens han fet saber, tot i que aquesta no està facilitant cap mena de
document (com es pot comprovar en el document adjunt).
Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Exigir a la Diputació, en caràcter d’urgència, per la necessitat i la seguretat
vial, l’inici de les obres de millora de la carretera Morella-Xiva (CV-117).
SEGON.- Exigir a la Diputació de Castelló que entregue tota la documentació, tant
tècnica com administrativa, sobre aquest vial, a la Sindicatura de Greuges.
TERCER.- Reiterar a la Diputació de Castelló, les demandes de projecte de futur
sobre aquest vial, la seua continuació fins a la carretera CV-14 al terme de Forcall,
etc, que es van fer en les mocions anteriors.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que el tema de l’arreglo d’aquesta carretera
es molt important. Sols s’espera que aprofitant l’impuls que s’està donant a Morella la
Vella i sent aquesta carretera la que dona accés, la Generalitat Valenciana, en la
mesura de lo possible, exigeixque a Diputació l’arreglo referit.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que si gràcies a les actuacions que s’han fet en
Morella la Vella els veïns de Xiva veuen arreglat el seu problema d’accés en tot el tram
de la carretera serà un punt molt favorable per a tots, però la prioritat per a nosaltres
són els veïns de Xiva.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció Carretera Xiva tal i com ve
redactada.
14.- INFORME AJUDES ARU EN XIVA, ORTELLS, LA POBLETA I HERBESET.- Es
dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de l’informe
referent a les ajudes ARU en Xiva, Ortells, La Pobleta i Herbeset.
L’Ajuntament de Morella ha rebut la resolució de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge de la declaració de Xiva, Ortells, Herbeset i La Pobleta
com a àrees de rehabilitació urbana. Aquesta era una petició que l’ajuntament va
sol·licitar en l’any 2006, donat que el Pla d’ajudes correspon al període 2005-2008.
La declaració d’aquestes poblacions com a Àrees de Rehabilitació Urbana (ARU)
permet la concessió d’ajudes per a la rehabilitació de les vivendes particulars així com
edificis i infraestructures de titularitat pública.
La notícia ha estat rebuda satisfactòriament pel consistori, a pesar de la sorpresa que
ha suposat, ja que la última comunicació de Conselleria va ser que no declararia cap
municipi més ARU, ja que el Pla està a punt d’acabar, i amés ja fa més de 2 anys que
es va iniciar la sol·licitud d’aquestes àrees per part del consistori.
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Tot i que, com hem dit, el termini acaba d’ací a poc més de dos mesos, des de
l’Ajuntament, des del moment en que va arribar la declaració, s’està fent tot el possible
per a que el màxim nombre de veïns i veïnes es puguen veure beneficiats, fent una
comunicació important de la notícia, que s’ha vist reflectida en vistes a les oficines
municipals, demanda d’informació, entrevistes amb el tècnic competent i esperem que
prompte en inici ja de sol·licituds.
Aquestes ajudes, com hem dit, poden beneficiar a molts dels nostres veïns i amés
promocionar i fomentar la rehabilitació, aplicant mesures de protecció i recuperació.
Tot i que la declaració arriba més tard del que tots haguérem volgut aquestes son
unes ajudes importants també per la dinamització social i econòmica.
La declaració del municipi permet la concessió d’ajudes per a la rehabilitació tant de
les vivendes particulars així com edificis de titularitat pública.
Ajudes per particulars.
Les zones delimitades engloben la totalitat del casc urbà de les 4 poblacions, sumant
més de 450 vivendes.
Per a poder acollir-se a les ajudes, les vivendes i les actuacions que es preveuen han
de complir els requisits que marca el Decret 81 de Rehabilitació (no afecció a
l’estructura, ús per a vivenda, superfícies, etc.).
Ajudes per a l’Ajuntament de Morella.
Amés dels particulars, aquestes ajudes també van destinades als Ajuntaments, podent
així millorar edificis de caràcter social, cultural o educatiu, adequació de carrers,
infraestructures, etc.
Això si, per a rebre l’Ajuntament alguna ajuda en les noves àrees de rehabilitació
urbana, abans té que hi haver almenys una sol·licitud per part d’un particular en
cadascuna.
Com tots coneixem sobre aquestes ajudes i altres temes d’habitatge l’Ajuntament de
Morella té signat un conveni amb la Conselleria i el Ministeri d’Habitatge pel que fa a
una oficina amb un tècnic d’atenció i assessorament setmanal per a tots els veïns.
Aquesta oficina durant uns mesos, com s’ha fet constar en diversos plens, no era
atesa de la manera correcta, per això des de l’Ajuntament, al rebre la declaració, va
iniciar directament la tasca d’informació i assessorament inicial.
Cal dir també que ara, fruït de les queixes, per part de l’Ajuntament, hem vist aquestes
últimes setmanes com la presència del tècnic millora i esperem que ja definitivament
es preste el servei que tots ens mereixem.
Per part de l’Ajuntament pretenem que aquesta oficina preste un servei adequat, ja
que com hem dit, aquest Pla 2005-2008 està a punt d’acabar i cal donar solució a les
últimes sol·licituds que poden arribar sobre tot de les noves àrees declarades.
Segon dades de la Conselleria la declaració suposa la inclusió en el Pla d’un total de
489 vivendes, entre les que estima la intervenció privada sobre 90 d’elles.
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Tots aquells veïns i veïnes que vulguen informació sobre aquest Pla poden adreçar-se
a les oficines municipals de l’àrea d’urbanisme durant tota la setmana i, en principi,
tots els dijous tindran a la seua disposició el tècnic de l’oficina de rehabilitació per al
seu assessorament i inici d’expedients, reiterant la urgència d’iniciar-ho ja que, tot i
que la declaració de les noves àrees és recent, el Pla acaba a finals d’aquest any.
Amés, l’Ajuntament està preparant diversos projectes per a que quan s’inicien les
sol·licituds de particulars poder presentar-se a les ajudes, ja que com ja s’ha detallat,
és requisit indispensable que primer hi haja una sol·licitud d’un particular per a que
l’administració local pugue veure’s beneficiada.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
15.- MOCIÓ SOBRE EL PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ DE VIVENDES.- Es
dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció
sobre el Pla d’Ajudes a la rehabilitació de vivendes que es com següeix:
“ Des de la declaració, fa diversos anys, de Morella d’Àrea de Rehabilitació Urbana

(ARU) són molts els veïns i veïnes de la nostra ciutat que s’han pogut beneficiar
d’ajudes per a rehabilitar les seues vivendes i millorar així la qualitat de vida. A més,
també el propi Ajuntament s’ha vist beneficiat al poder fer projectes més amplis de
millora de carrers, edificis i patrimoni.
Amés, com ja s’ha informat, recentment han segut declarades també ARU Xiva,
Ortells, La Pobleta i Herbeset.
Actualment el Pla de Rehabilitació que tenim en vigor és un pla que es va iniciar el
2005 i finalitza amb aquest mateix any 2008.
Al acabar-se d’ací pocs mesos les ajudes, des de l’Ajuntament de Morella hem
demanat informació a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
sobre el futur d’aquest tipus d’ajudes i el inici d’un nou pla.
La Conselleria, telefònicament el mes de juliol, ens va comunicar que aquest Pla no es
prorrogaria i que estaven preparant-ne un de nou que veuria la llum en els propers
mesos, afectant per una part a municipis de més de 2.000 habitants declarants
anteriorment ARU com és el cas de Morella i per altra via a poblacions de menys
habitants i pedanies.
Com tots sabem, per a quest tipus d’ajudes, existeix en Morella un assessorament
tècnic en l’oficina de rehabilitació, que malauradament, com hem fet constar en
diverses mocions, no ha prestat el servei al ciutadà com toca. Pensem que s’hauria de
millorar en aquest nou Pla, ja que és un instrument molt útil per al nostres veïns.
Aquestes ajudes, com hem dit, poden beneficiar a molts dels nostres veïns i amés
promocionar i fomentar la rehabilitació, aplicant mesures de protecció i recuperació.
Per això és necessari que el nou Pla per a fomentar la rehabilitació s’instrumente i es
pose en marxa el més prompte possible i no perdre els mesos inicials de 2009 sense
cap tipus d’ajuda.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que s’està d’acord en demanar ajudes
per a la rehabilitació de vivendes i dir també que la prestació de serveis té de ser
adequada.
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Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
que pose en marxa immediatament un nou Pla per al 2009 sobre els Àrees de
Rehabilitació Urbana i ens face aplegar als Ajuntaments informació sobre el mateix.
SEGON.- Exigir a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que la
ciutat de Morella, així com Xiva, Ortells, La Pobleta i Herbeset tinguen contemplades
ajudes en el nou Pla d’ajudes a la rehabilitació de vivendes, tant per a particulars com
per al propi Ajuntament.
TERCER.- Exigir a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que
es contemple en aquest nou Pla instruments i mesures per al bon funcionament, tant
tècnic com d’assessorament, de l’oficina de rehabilitació ubicada en Morella, així com
la seua millora continua de mitjans tècnics i personals, segons les necessitats dels
ciutadans.”
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el Pla d’Ajudes a la
rehabilitació de vivendes tal i com ve redactada.
16.- INFORME PLA D’AJUDES JOVES UNIVERSITARIS I APROVACIÓ DE NOVA
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2008/09.- Es dóna compte per part del regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de l’informe referent a les ajudes joves
universitaris i aprovació de la nova convocatòria per al curs 2008-2009.
En el Ple ordinari del mes de setembre de 2007, es va aprovar el Pla d’ajudes per als
joves universitaris. Aquest és un Pla que ofereix ajuda, tant econòmica com
d’assessorament, als estudiants universitaris que realitzen el seu treball o projecte fi
de carrera sobre Morella.
Com es va explicar, aquest és un Pla beneficiós tant per als propis universitaris com
per a l’Ajuntament i tota la societat morellana.
Morella amb un dels índex de universitaris més elevats de la Comunitat Valenciana,
suposa que una volta acabats els estudis es, majoritàriament, molt complicat
desenvolupar-se professionalment en aquesta zona. Per tant, aquestes ajudes
pretenen donar un nou impuls per a que els joves al finalitzar els seus estudis puguen
veure la possibilitat de desenvolupar-se professionalment en la nostra ciutat.
En aquest primer any de vida del Pla, la valoració per part de l’Ajuntament no pot ser
més positiva, ja que ha tingut una molt bona acollida tant en estudiants de la nostra
ciutat, com també de fora, així com en les universitats i també en diversos mitjans de
comunicació, al ser una iniciativa molt innovadora en una ciutat de les nostres
característiques.
Molts dels objectius que es van marcar s’han complert i amés hi ha la voluntat de
millorar any rere any. Els projectes presentats, són de diverses àrees d’estudi,
d’estudiant tant de Morella com d’altres localitats, són innovadors, tenen una molt
bona qualitat i amés, ens consta, que gran part d’aquest estudiant, ara ja titulats, han
iniciat un vincle professional en la nostra ciutat.
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Els projectes presentats dins del Pla d’Ajudes a joves universitaris en el curs
2007/2008 han segut 4 sent els següents:
Nom

Projecte (resum contingut)

1

Gema Sábado Adell

Restauració, millora i ajardinament de l’antic solar de la
Cooperativa.

2

Eloy Cantero Ramón

Restauració de l’edifici Colomer-Zurita per albergar
sales, centre de congressos, laboratoris, arxius...

3

Andrea Querol Vives

Construcció d’un hort solar de 1,5 MW.

4

Juan
Martínez

González Actituds lingüístiques a Els Ports i Matarranya

En les bases que es van aprovar els estudiants es beneficiaven de:
1. Bonificació per a fer la presentació del treball/projecte fi de carrera.
2. Assistència i col·laboració per part dels tècnics, responsables i treballadors

municipals de l’àrea en que s’emmarca el projecte.
3. Depenent de l’abast i contingut del projecte, una dotació econòmica.
Les despeses de cadascun dels projectes entregats per a realitzar la seua presentació
han segut les següents:
Projecte

Material entregat

Despeses (€)

1

Volums del projecte (3)

359,44

2

Volums del projecte i 2 maquetes

526,11

3

Volums del projecte (1), CD

136,70

4

Volums del projecte (1)

95

Total

1.117,25

Cal dir que el material entregat és d’una molt bona qualitat i es pot estudiar, juntament
amb futures convocatòries realitzar algun tipus d’exposició-presentació.
En quant a la bonificació del treball s’ha ponderat per part dels tècnics i responsables
de l’àrea corresponent, tenint en compte empadronament, titulació, contingut,
assessorament, utilitat, innovació, material, destinant, amés de les despeses, un total
de 882,75 euros entre tots els projectes distribuïts de la següent manera:
Projecte nº 1.- 239,25 euros
Projecte nº 2.- 280,50 euros
Projecte nº 3.- 231,00 euros
Projecte nº 4.- 132,00 euros.
Per a aquest curs 2008/2009 ja hem rebut diverses peticions d’informació, així com
d’inici de treball sobre projectes molt interessants i beneficiosos per a la nostra ciutat i
per tant, es proposa renovar la convocatòria per a aquest curs universitari.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-10-16 PLE ORDINARI

24

Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera aquesta com una de les millors
iniciatives que ha tingut l’Ajuntament, ja que es beneficie tant l’estudiant, que pot
portar a cap una idea que en alguns casos sense suport econòmic no podria, com el
mateix ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per fer menció que l’assessorament tècnic en aquestes
qüestions també es molt important.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar les ajudes per a l’any 2008 d’acord amb l’informe tècnic presentat
al ple.
SEGON.- Aprovar la convocatòria del Pla d’Ajudes a Joves Universitaris per al curs
2008/2009.
17.- APROVACIÓ AJUDES LLIBRES DE TEXT.- Es dona compte al Ple per part de la
regidora de Ensenyament Na Palmira Mestre del Pla d’Ajuda per als llibres de text de
l’any 2008/2009.
Aquest pla municipal d’ajuda té com a finalitat per cinquè any consecutiu alleugerir la
despesa que suposa per a les famílies morellanes han de fer per l’adquisició dels
llibres de text dels seus fills i filles.
Poden accedir a aquest Pla municipal, totes aquelles famílies empadronades en
Morella, els fill/filles dels quals, cursen estudis d’Educació Infantil, Educació Primària o
Educació Secundària Obligatòria, en els centres de la nostra ciutat.
Cal puntualitzar que el Pla Municipal d’Ajuda als Llibres de text NO és compatible amb
el Bono llibre ofertat per la Generalitat, que sols ajuda en una quantitat determinada,
als dos primer cicles de l’Educació Primària.
L’ajuda proposada per l’ajuntament es reparteix de la següent manera:
-

De l’import de la factura dels llibres de text l’ajuntament abonarà un 40% i el
termini per presentar la documentació començarà a principis de novembre fins
el 12 de desembre.
Un altre 40%, sumable a l’anterior s’abonarà en el cas de que els llibres
siguen considerats com a reutilitzables per la comissió de selecció.

Per tant podem concloure; que les famílies morellanes es poden beneficiar d’una
ajuda total del 80% de la despesa de la factura dels llibres de text.
Aprofitar per animar tant a les famílies com a la comunitat educativa a facilitar l’accés
a la subvenció del 80%, ja que el segon 40% ve molt determinat per l’ús dels llibres.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera aquesta iniciativa molt positiva i seria
important veure si en el temps es pot arribar a una subvenció del 100%.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el Pla d’Ajudes als llibres de text per
al curs 2008/2009.
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18.- INFORME ACORD BENICÀSSIM-MORELLA DE COOPERACIÓ EN L’ÀREA DE
LA GENT GRAN.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª
Luz Blasco Querol de l’informe sobre l’acord de cooperació entre els Ajuntaments de
Benicàssim i Morella en l’àrea de la Gent Gran.
Els regidors de la Tercera Edat dels ajuntaments de Benicàssim i Morella, Vicente
Rebolledo i Mari Luz Blasco, respectivament, varen firmar un protocol de col·laboració
que permetrà una relació bilateral entre ambdós poblacions per obtenir beneficis
mutus.
El programa consisteix en que els pensionistes i jubilats que disposen del Carnet d’Or
a Morella i l’anomenada “Gent d’Or” a Benicàssim pugue disfrutar dels mateixos
avantatges en les dos poblacions, que consisteixen en descomptes en els serveis
municipals, com és el transport públic a Benicàssim i el taxi a Morella; així com
l’entrada als esdeveniments culturals i esportius que es realitzen durant l’any.
El programa inclou la iniciativa “Noses d’Or” que consisteix en homenatjar a les
parelles que celebren les noses d’or mitjançant un viatge d’intercanvi de tres dies a les
respectives poblacions. Enguany han estat vuit parelles de Morella i dotze de
Benicàssim les que es van acollir al programa. Les vint parelles varen coincidir en el
Portal de Sant Miquel, donat que es van desplaçar en el mateix autobús. Els membres
de l’equip de govern dels consistoris van rebre a les parelles que posteriorment van
realitzar les visites guiades als indrets més emblemàtics de les dos poblacions.
Des de l’Ajuntament de Morella es valora molt positivament la iniciativa conjunta que
suposa el punt de partida d’una relació bilateral entre Benicàssim i Morella que
reportarà beneficies mutus per a la gent gran de ambdós poblacions.
L’equip de govern treballe en la política social de la gent gran per que considere que
es un col·lectiu molt important dintre de la nostra societat.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que s’està d’acord en tot allò que
contribueix a ampliar l’àrea lúdica de la gent gran, col·lectiu molt important a tenir en
compte.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
19.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
20.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí qui pregunta:
Que es el que s’està fent amb el tema de les goteres en el col·legi de primària.
Com es va fer l’adjudicació del bar del poliesportiu nou i per què es venien
begudes alcohòliques.
Per què el Director dels Museus va tenir que utilitzar el seu cotxe particular per
desenvolupar la seva tasca en la fira.
La Sra. Sangüesa vol fer un prec per a que se solucione el tema del depòsit d’aigua
d’Ortells que pareix ser té pèrdues que produeixen filtracions i a la llarga pot provocar
problemes.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol puntualitzar que a l’acte del dia de la festa de
la Guàrdia Civil no sols va acudir el regidor de governació sinó que també vam acudir
tres membres del grup popular.
Demanar que s’actualitze la pàgina web de l’ajuntament respecte als membres de la
corporació ja que Jesús Ortí encara no apareix com a tal.
Respecte a la rampa d’accés a la Casa Ciurana, lamento que ningú pensarem abans
en solucionar-ho. Per això es demane que se segueixque treballant en l’accessibilitat
dels edificis municipals.
En el tema del Castell, es valora positivament que hi hage un Pla Director, però hi ha
que ser conscients de que si aquest no té un recolzament pressupostari servirà de
poc.
Un altre tema a qüestionar es la segona edició d’aquest any del BIM, on es considera
que hi ha temes que no s’han tractat amb l’objectivitat i rigor necessari. Quan
l’assumpte que es tracte es refereix a un tema que hage ocorregut en un Ple, les
intervencions de tots els membres de la corporació han de constar en igualtat de
condicions.
Per finalitzar preguntar per els temes de l’Heliport i del Cuartel de la Guàrdia Civil.
A lo que respon el Sr. Puig dient:
En primer lloc i responent al tema de les goteres del col·legi de primària dir que, es un
problema estructural tal i com s’ha dit, i es un problema que té que resoldre la
Conselleria d’Educació. En el cas d’un problema provocat per una gotera puntual si es
pot dir que es un problema de manteniment, però no es este el cas.
Pren la paraula la Sra. Mestre per recalcar que dintre del manteniment trimestral de
l’edifici està inclòs el tema de les goteres, però no el problema estructural. També s’ha
mantingut una reunió amb els tècnics de Conselleria per tractar el problema de la
calefacció i coordinar els treballs per sol·lucionar-lo.
Continua el Sr. Puig dient que segons es recull tant en l’informe de l’arquitecta com en
el peritatge quede clar que es la Conselleria qui té de fer-se càrrec del problema,
donant-se dos opcions, una amb una inversió de 600.000 euros i l’altra de 800.000
euros (pressupost calculat fa dos anys i mig), i açò ni pot ni té d’assumir-ho
l’Ajuntament de Morella, ja que no es la seva obligació.
S’està intentant fer un bon manteniment del col·legi, i en el pròxim ple es presentarà
un informe de les últimes accions que s’han portat a terme.
Respecte al tema del bar del poliesportiu en els partits de futbol sala, dir que si aquest
es el problema més gran que es veu pel poble, es prou significatiu.
No es va fer cap adjudicació per que es tractava de donar un servei puntual
demandat per la gent que jugava en el campionat i en qualsevol cas el portava
directament l’Ajuntament. En el tema de la venta de begudes no permeses hi haurà
que veure com es va produir i posar les mesures oportunes per a properes vegades.
Respecte a la pregunta sobre el Director del Museus, dir que hi ha qüestions que
entren en l’esfera de lo personal front a les quals hi ha que tenir una mínima
sensibilitat i respecte. A marge d’açò, molta gent utilitza el seu vehicle particular ja que
el departament de museus no disposa de vehicle oficial.
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Contestant al prec del depòsit d’Ortells, dir que l’Empresa d’Aigües es conscient
d’aquesta situació, i dir també que una qüestió molt important per a Ortells es que ara
ja té garantit el servei d’aigua permanent.
Per contestar al portaveu del grup popular en el tema de l’assistència a la festa de la
Guàrdia Civil, dir que conste en acta la presència dels regidors del grup popular en
aquest acte, fet del qual no es tenia constància.
Per altra banda demanar disculpes pel tema de la pàgina web i evidentment hi ha que
actualitzar-la amb les dades correctes.
La qüestió de l’accessibilitat plantejada pel Sr. Sangüesa es un tema molt important.
Ja fa anys s’estan demanant ajudes a la Conselleria d’Infraestructures per a un pla
d’accessibilitat. Una de les accions d’aquest pla i que sense cap tipus d’ajuda
l’Ajuntament ha realitzat, es la col·locació de baranes en les costes.
Però el que està clar es que hi ha que treballar en fer un pla d’accessibilitat que
respongue a les necessitats de la nostra ciutat. L’edifici de l’ajuntament es un clar
exemple de lo difícil que es l’accessibilitat als edificis de la nostra ciutat ja que encara
les adaptacions que s’estan fent segueix sense ser accessible a persones en
discapacitat.
El Pla d’accessibilitat global de Morella es un projecte molt important per lo que se
necessitaria poder comptar amb ajudes econòmiques per poder desenvolupar-lo.
Tractant el tema plantejat del Pla Director del Castell, dir que aquest Pla es tracta
d’una fulla de ruta a seguir, qüestió molt important per saber quines són les prioritats
bàsiques.
Després de que l’Ajuntament de Morella tornara a tenir la gestió del Castell, es va
arribar a un acord amb el Director General de Patrimoni que tenia dos vessants, per
una banda una actuació d’urgència, les obres de la qual s’acabat ara, i per altra la
realització d’un Pla Director, que en sí mateix es la posada en valor de l’edifici.
Efectivament s’ha demanat al Ministeri que plantege a partir d’ara unes aportacions
anuals per poder desenvolupar les accions que marquen el Pla Director, sent aquesta
institució la única que fins ara ha invertit en el Castell.
Pel que respecta a les apreciacions fetes del BIM s’està d’acord en que té de ser tal i
com plantege el portaveu del Grup Popular, i que els temes relacionats amb els
plenaris es tenen de tractar amb la major equitat possible. Així hauria de ser sempre
en els mitjans públics.
En resposta al tema de l’Heliport, fa pocs dies que s’ha mantingut una reunió entre el
Regidor d’Obres i Urbanisme i el Director Territorial del Ministeri d’Obres Públiques per
tractar entre altres aquest tema. En estos moments ja pot començar el procés de
cessió, però hi ha que fer una absorció d’alguns trams de l’antiga carretera N-232, per
lo que en dos o tres mesos esperem que es tinga l’autorització per fer l’Heliport.
Reiterar una vegada més que aquest no es el tema més preocupant, sinó que la
solució al problema de l’assistència sanitària seria la disponibilitat d’una SAMU
permanent en el nostre municipi.
Per lo que respecte al tema del Cuartel de la Guàrdia Civil no hi ha cap novetat, però
seguirem insistint en que aquest es porte a terme segons el compromís assumit pel
Director General de la Guardia Civil.
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Pren la paraula el Sr. Blanch per fer un prec ja que quan es fan mal les coses s’han de
corregir.
Es tracta de parlar d’un article aparegut en un diari en el qual el Partit Popular fa una
sèrie d’apreciacions que cal comentar en aquest foro.
En aquest diari es diu “El Partit Popular critica la compra del cordero del día de los
mayores a la carniceria del concejal de Medio Ambiente”, aquesta afirmació, Sr.
Sangüesa, Sra. Ripollés, Sra. Sangüesa, Sr. Ortí, es totalment falsa.
Este partit sempre ha considerat que la cordialitat entre els regidors es lo millor per al
bon funcionament d’aquest Ajuntament i no podem permetre es que diguen mentides
en publicacions de les quals vostes són els únics responsables.
En cap moment s’ha fet cap rectificació al respecte d’aquest article i es considere que
s’ha tingut temps per a fer-ho, ací, personalment o en qualsevol mitjà.
Vaig a fer lectura del referit article:
“El Ayuntamiento de Morella compró la carne de la comida de hermandad del día de
los mayores en las fiestas de agosto a la carniceria del concejal de Medio Ambiente.
El PP considera que, sin dudar de la alta calidad de los productos, no resulta ético que
el Consistorio se suministre i abastezca de los comercios y negocios de los propios
concejales del equipo de gobierno, máxime cuando existen al menos otras tres
carnicerias más en la ciudad.”
Tot açò que es diu es mentida, ja que el que es fa, és precisament el que es plantege
en l’article, es a dir, la carn d’eixe dia es compre en totes les carniceries del poble.
Es excessiu que s’arribe a eixe tipus d’al·lusions personals, i aquest intent de ferir la
dignitat d’una persona, no es admissible, ja que no sols s’ofèn a la persona
mencionada sinó que s’ofèn a tots, la seva família o nosaltres mateixos.
Quan en el mateix article es diu: “El día de los mayores es uno de los días señalados y
más esperados, sobre todo por parte del Partido Socialista y en especial por el
Alcalde, se dispara a cuotas inimaginables.” es un menyspreu intolerable a la festa de
la gent gran.
No es poden fer aquestes consideracions al respecte; si els molesta anar a aquesta
festa, no hi vagen. Si l’alcalde serveix plats igual que qualsevol altre regidor, entre els
que vostes també es troben, per què s’està fent aquest tipus d’apreciacions?. També
es diu: “Ofrecida de forma desinteresada (entre comillas)” que volen dir aquestes
declaracions, qué es vol, ridiculitzar aquest acte?.
En el mateix article ni tan siquiera s’encerte en quin es l’homenatge que es celebre, ja
que no es tracte de bodes de plata sinó d’or i no es va regalar una placa sinó un
diploma.
Si en aquest article el que es volia dir es que hi ha una qüestió oculta, si estan
insinuant prevaricació o tràfic d’influències, el millor es veure quina es la foto que
il·lustra aquesta revista, ja que es tracta de la persona més qüestionada en temes de
tràfic d’influències, corrupció, delictes sobre l’audiència pública de la tota la província.
Per lo que ens pareix una clara mostra de sarcasme.
El que demanem des d’ací es que el Partit Popular, en senyal de bona voluntat,
condene avui amb nosaltres aquesta publicació, demane públiques disculpes i
presenten les consegüents disculpes al regidor al·ludit.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per contestar a la intervenció del Sr. Blanch dient en
primer lloc que no hi ha cap tipus d’insult i en segon lloc, tampoc hi ha cap al·lusió
personal, sinó a un càrrec que porte inclòs possibles crítiques o lloances.
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Evidentment considerem que no es ètic que l’Ajuntament de Morella s’abasteixque
d’un negoci que són propietat dels seus propis regidors. Què pensaria l’equip de
govern d’aquest ajuntament, si estan aquest ajuntament governat pel Partit Popular es
realitzen nous uniformes per a la policia local o per als membres de la bridada i que
una part s’encarregara a una empresa d’un membre del Partit Popular, suposo que
considerarien que no es correcte o ètic.
Per altra part en aquest article pareix que es diu que es va comprar tota la carn en la
mateixa carniceria i no es així, com tampoc es veu cap insult en el titular.
En qualsevol cas aquesta és una publicació del Partit Popular i per això s’assumeix la
responsabilitat, sabent que es normal que a vosaltres no vos agrade el que es diu, ja
que principalment es parle de les coses que es consideren que no feu correctament.
Parlar també d’una qüestió tècnica. Dir que aquest tema s’haguere tingut que tractar
en un punt concret amb un informe o moció ja que no figurava en l’ordre del dia i el
punt de precs i preguntes és per a que els membres de l’oposició puguen preguntar a
l’alcalde i als regidors que tenen delegada alguna competència.
Per acabar tornar a dir que es considera que no s’està ni insultant ni ofenent a ningú
personalment, ja que no hi ha cap nom ni cognoms, sols es parla d’un càrrec.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que respecte al funcionament del Ple no hi ha que
posar-se exquisits ja que com tot el mon sap, sempre es conteste a totes les
preguntes que se plantegen encara que per llei no estic obligat a fer-ho, tal i com ho fa
Fabra. De lo que es tracte es de flexibilitzar el Ple per a que tot el mon puga opinar,
mai s’ha negat un torn de paraula a ningú encara que no li corresponguera.
Puntualitzar també que el torn de precs i preguntes pot ser utilitzat per qualsevol
membre de la corporació, del govern o de l’oposició.
El que hi ha que deixar clar es que el fons de la qüestió és que s’ha atemptat contra
honorabilitat d’un regidor d’aquest ajuntament que no es un càrrec, no es un ens
abstracte sinó que es una persona amb noms i cognoms.
Respecte a la distribució de les compres, des de que governa el Partit Socialista
sempre s’han repartit entre tots els negocis del poble, no com es feia abans.
Es evident que el Partit Popular té tot el dret de plantejar les seves propostes
polítiques, en aquesta revista o en un altre lloc, en les que evidentment no estem
d’acord, però no es pot caure en l’insult personal gratuït. L’oposició té un paper
fonamental que es fer crítica del que fa el govern i plantejar alternatives. Critica tota la
que es vulgue, però atacs personals mai.
Tornant a fer referència a l’article hi ha dos qüestions, en un primer lloc la
desqualificació, pitjor que insult per que el se intenta dir es que hi ha un regidor que
vol aprofitar-se del seu càrrec, i en segon lloc veure si el que se diu de la celebració
de la festa en sí, es o no veritat.
Per finalitzar pren la paraula el Sr. Blanch com a portaveu del grup més votat per dir
que una cosa es criticar i una altra es dir mentides, i este es un cas que requereix una
rectificació, sent lliures de fer-la o no.
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El Sr. Puig entén que no hi ha cap rectificació, que el Partit Popular segueix dient que
la carn del corder se compra a un regidor determinat, que el dia dels majors es un día
d’homenatge que se fa el Partit Socialista i que aquesta es una festa en la qual l’equip
de govern aprofite per beneficiar econòmicament a un dels seus membres.
Per tot açò, ens lamentem i ens donem per assabentats de l’actitud del Grup Popular.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i trenta-sis
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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