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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE NOVEMBRE 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 catorze de novembre 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 les actes de les sessions anteriors, 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 les actes de data 16-10-08 i 30-10-08.
Abans de tractar l’informe de l’alcaldia fer referència a que la regidora Na Sandra
Garcia arribarà un poc tard per raons personals.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.Abans de res significar la satisfacció de tots els membres de la Corporació per que
l’accident laboral que va sofrir el regidor En Jesús Ortí hage segut una qüestió lleu,
havent pogut ser molt greu. Afortunadament està bé i li desitgem que la recuperació
siga lo més prompta possible.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Començar fent referència a un dels grans temes que està tractant aquest ajuntament,
com es la qüestió de les infraestructures i carreteres i més concretament la N-232.
Respecte a aquesta carretera durant aquest últim mes s’han produït una sèrie
d’accions molt importants:
En primer lloc s’ha tret a informació pública el tram de La Torreta-Morella, per
un valor de 20,7 milions d’euros.
Durant tot aquest mes els veïns poden passar per informar-se i plantejar les
al·legacions que consideren oportunes, per a que durant el primer semestre de
l’any vivent es pugue traure a licitació.
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En segon lloc es va mantenir una reunió amb el Subdelegat del Govern i amb el
cap de la Demarcació de Carreteres per analitzar l’estat de tot el conjunt de la N232, ja que aquesta es una qüestió no sols important per Morella, sinó també per
tota la comarca de Els Ports i les comarques veïnes i per això es manté un
seguiment continu.
En aquesta reunió se va informar de com es troben els distints trams, destacant
que el tram de la Pobleta estarà finalitzat en uns 4 ó 5 mesos, s’han començat les
obres inicials del tram de Ràfels-La Pobleta i s’està finalitzant el projecte constructiu
del tram del Pont de la Bota – La Torreta.
Un altre tema important que es va tractar va ser la nova autovia A-68 que es troba
en l’estudi previ. En aquest se plantegen les dos possibles eixides a la costa,
insistint des de la nostra banda en que la sortida siga a través de la N-232.
Un altre tema important que hi ha que destacar es la finalització del Pla Estratègic de
Turisme que pròximament es presentarà tant a Conselleria com a Turespaña per
poder portar-lo endavant. També hi haurà una reunió del Consell de la Ciutat a partir
de la qual es tindran en compte les opinions dels ciutadans respecte al turisme.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Per part de la Policia Local, s’ha mantingut un dispositiu especial al Camí de la
Vega dels Llivis per tal d’evitar que els camions de gran tonatge circulen per el
mateix, evitant al màxim el seu deteriorament per aquestes infraccions.
Es va acudir a l’acte de commemoració dels 135 anys de Creu Roja a Castelló.
Aprofitem per felicitar-los.
Dintre de la Taula del Sénia i en el darrer plenari es va tractar la nova fase de
acondicionament de camins rurals i del pla d’execució de les vies a acondicionar
dins el nostre terme municipal.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Continuen a molt bon ritme les obres d’urbanització de la Porta Forcall, acurtantse considerablement el temps d’execució, i per tant causar menys molèsties als
veïns i al trànsit de la ciutat.
Es continua amb el treball constant de millora de l’accessibilitat en la nostra ciutat
amb la col·locació de baranes en la Costa Cofradia i en el velatori.
S’han fet reparacions rutinàries en Herbeset i Ortells.
L’empresa municipal CISE continua a molt bon ritme les obres referents als Plans
Provincials de Xiva, finalitzant-se dins d’aquest mes.
En l’Escola de Música, s’estan finalitzant les obres de millora de la insonorització
del local i reparació del sistema de climatització.
S’ha col·locat una nova canalització en el Camí de la Fontanella per a la recollida
d’aigües pluvials.
S’està recollint totes les ferramentes i altre material que hi havia en l’antic
escorxador per a l’inici immediat de les obres del Portal del Rei.
S’ha programat, per a tots els divendres, un servei tècnic d’atenció
personalitzada per a totes les persones interessades i afectades pel projecte de la
N-232 tram la Torreta-Morella Sur que ara mateix es troba en exposició.

ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.
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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.
S’està finalitzant el sistema de subministrament elèctric del sistema d’internet
basat en WIFI.
S’ha posat a punt tots els sistemes de calefacció dels edificis públics.
A causa de la nevada que va tenir lloc a finals d’octubre es va organitzar un
servei especial per a la recollida de branques dels arbres i neteja de tots els
carrers.
Reparació de la il·luminació en diversos carrers.

ÀREA DE TURISME
-

S’ha acabat el Pla Estratègic de Turisme.
S’ha assistit a la fira de Tots Sants de Cocentaina.
S’està treballant en els passos previs Pla d’Acció Comercial.

ÀREA DE PERSONAL
-

S’ha contractat una persona per mig del Salari Jove.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Reunió a la Casa dels Caragols amb el Conseller de Medi Ambient i la resta
d’alcaldes de la Comarca per parlar de diferents qüestions relatives a la política
autonòmica desenvolupada per la Conselleria en Els Ports, en especial, la qüestió
relativa a les compensacions mediambientals pels Plans eòlics i la delimitació de
les zones ZEPA.
S’han mantingut diverses converses dins del nou grup d’acció local candidat a
gestionar els fons Leader-Ruralter, per tal de millorar i modificar algunes parts del
pla de desenvolupament rural presentat a la Generalitat Valenciana.
S’ha arribat a un acord amb els municipis de la comarca per tal de distribuir les
compensacions mediambientals derivades de la instal·lació de Parcs Eòlics a la
Comarca, pendents per part de la Generalitat des de fa més de 3 anys.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Ha tingut lloc una reunió del Consell Agrari per tractar diversos temes del sector:
camins rurals, residus, el projecte Acuamed...
S’ha reparat el camí del Nogueral construint un pont, millorant considerablement
aquest camí i recuperant una zona amb un valor paisatgístic important.
ÀREA DE NOVES TECONOLOGIES
-

S’ha posat en marxa un nou sistema de missatges sms, similar al que ja
funcionava amb anterioritat, mitjançant un conveni subvencionat per la Taula del
Sénia.
S’està ultimant l’aplicatiu per posar en marxa la sol·licitud genèrica amb validació
electrònica en xarxa, per tal de que es puguen fer des de Internet, de conformitat a
l’ordenança que sobre Administració electrònica es va aprovar a l’ajuntament.
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ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha treballat amb Morell@jove amb la programació d’activitats juvenils per al
Nadal.
S’està programant el Jocambient 2009.
S’està iniciant l’estudi de l’avantprojecte de llei presentat per la Generalitat sobre
la Llei de Joventut valenciana, per a presentar millores i al·legacions.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

S’està portant a terme l’equipant el Centre de Dia.

ÀREA DE GENT GRAN
-

Organització per al 16 de novembre de la festa dels/es jubilats/des: canvi de
junta directiva, missa, dinar de germandat, teatre i presentació del Guió del Sexenni
del Gremi de la Gent Major.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Una veïna de Morella ha cedit a l’ajuntament un vestit de pastoreta del sexenni
amb una antiguitat de 70 anys.
S’ha col·laborat en l’exposició del Corte Inglés de Castelló amb l’aportació d’un
vestit de tornero.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Reunió preparatòria dels actes commemoratius de l’aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans que tindrà lloc el 10 de desembre.

ÀREA DE CULTURA
-

Campanya de cinema.
Concert de Tots Sants en memòria des difunts morellans.
Inauguració de l’exposició “Los rostros del mito”, en el marc dels últims de
Filipines, entre els quals es trobava un morellà. També es realitzaran una sèrie de
conferències al voltant d’aquest tema.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació en els consells escolars dels diferents centres educatius.

ÀREA DE FESTES
-

S’estan duent a terme els treballs de programació del calendari d’activitats i
festes per al 2009: Ortells, Xiva, La Pobleta, Herbeset, carnestoltes, Morella estiu.

Destacar també una qüestió molt important com es el fet de que a partir d’aquest mes
ja s’està donant un servei de recollida de basures diari.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/08.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 08/08 al vigent pressupost General Ordinari, en
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el que es proposa la concessió de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits al
pressupost del vigent exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 10 de
novembre de 2008 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 els
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 finalitat 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.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que encara que normalment en les
modificacions de crèdits el seu grup s’absté, en aquest cas es evident que el
professorat de l’Escola de Música té de cobrar, per lo que es votarà a favor.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol agrair l’actitud del Grup Popular per votar a favor
d’aquesta modificació de crèdits. Per altra banda lamentar la falta de sensibilitat
demostrada per la Generalitat Valenciana cap a la cultura i l’educació musical dels
nostres xiquets, ja que paulatinament les subvencions que es concedien a l’Escola de
Música s’han anat reduint i este any ja no sols això sinó que s’estan retardant en el
pagament, fet aquest que ocasiona no pocs problemes.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui espere que aquest retard en el pagament de la
subvenció siga sols un fet puntual, i tampoc s’està d’acord, tal i com ha dit el Sr.
Blanch, en que cada vegada la quantitat siga menor.
El Sr. Puig vol remarcar que el fet de que els ingressos de les subvencions no es
facen en un temps raonable genera un problema de tresoreria molt greu als
ajuntaments, fent que algunes vegades no es puge ser tot lo diligents que es voldria a
l’hora d’efectuar els pagaments, i sent al final els ciutadans els que ixen més
perjudicats.
En el transcurs d’aquest punt s’incorpora la regidora Na Sandra García Meseguer.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits en les partides que es
detallen, el resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris i/o Suplement de crèdits
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Suplement de crèdits
Partida
Denominació
45/42102
Traspaso Patronato de Música

Import
14.000,00

Crèdits extraordinaris
Partida
12/60021

Denominació
Equipamiento archivo municipal

Total proposta modificacions de crèdits

Import
14.033,78
28.033,78

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

21.016,89

b) Amb nous o majors ingressos

7.016,89

Partida
Import
75502

7.016,89

Denominació
Subv. C. Cultura Equip. Archivo municipal

Total finançament modificacions de crèdits

28.033,78

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.
4.- SOL·LICITUD CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE L’EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la Moció
sobre la cessió a l’ajuntament de l’edifici Colomer-Zurita que es com segueix:
“ MOCIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMER.- Des de la construcció de l’edifici Colomer-Zurita al segle XIX fins al mes de
novembre de l’any 2006 el referit edifici ha complit amb els fins educatius donant
cabuda a lo llarg dels anys als centres educatius de la ciutat de Morella.
SEGON.- Durant els anys s’han realitzat només tasques de manteniment sense que
cap institució pública realitzara inversions importants en el mateix, donat que no es té
clara la titularitat de la propietat de l’edifici. Aquesta situació jurídica de la propietat de
l’immoble no fa si no contribuir al seu deterioro.
TERCER.- En l’actualitat l’edifici presenta un greu estat de deteriorament que fa
verdaderament costosa la seva recuperació i que suposa un perill per als vianants dels
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carrers a les que tenen fatxada, amb caiguda de grans pedres a la via pública que
mantenen l’edifici acordonat per l’ajuntament fa més de dos anys, i amb greus
problemes de salubritat generats per la gran quantitat d’aus que han anidat durant
aquest temps en l’edifici des del trasllat de l’institut, deixant moltes deixalles al carrer i
agreujant l’estat de les façanes de l’antic col·legi. En els darrers temps, aquest
ajuntament ha tingut també que fer front a diversos actes de aplanament i vandalisme
dins l’edifici, fent continues crides a la comunitat educativa i fent intervencions per part
de l’àrea d’Obres i Serveis a les entrades per a impedir l’accés de menors i estranys a
l’immoble.
QUART.- En diversos plens, com el de 13 de juliol de 2006, el 12 de juliol de 2007, o
el de 10 de gener de 2008, s’ha posat de manifest aquesta situació de la seguretat i
lamentable estat de l’edifici per a que es posen en marxa les mesures necessàries per
tal de que no continuen els problemes de seguretat que per als nostres ciutadans
pateix l’edifici.
CINQUÉ.- Fa també més d’un any en que la Conselleria va anunciar una inversió de
més de 800.000 euros per a realitzar intervencions de consolidació de l’edifici que a
dia d’avui ni han començat, ni es té noticia del seu projecte o execució.
SISÉ.- En cap moment dels esmentats, s’ha obtingut resposta per part de les
institucions autonòmiques a aquest Consistori per tal de donar solució als greus
problemes plantejats, ni s’han posat els mitjans per resoldre’ls, demostrant una clara
falta de sensibilitat davant aquesta lamentable situació. El Consistori es veu obligat a
prendre cartes en l’assumpte per tal d’evitar que un dels edificis més emblemàtics de
la nostra ciutat caigue en l’oblit i el deteriorament inevitable per l’abandó de
l’administració autonòmica, que perd així l’oportunitat de posar en valor un dels
elements arquitectònics i patrimonials més importants de Morella. L’Ajuntament vol
dinamitzar i potenciar aquest local per a que puga servir per a la cultura i l’educació de
tots els seus ciutadans.
SETÉ.- Correspon al plenari de l’Ajuntament prendre decisions resolutives entorn a
l’actual situació, iniciant tots els tràmits necessaris per impulsar de forma efectiva la
rehabilitació de l’edifici Colomer-Zurita, i es convida a totes les forces polítiques i
societat civil en general per a que ens donen el suport necessari per tant d’aconseguirla.
Per tot l’exposat, es proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Iniciar els tràmits administratius i procedimentals pertinents que tinguen
cabuda en dret per a que l’ajuntament de Morella rehabilite l’edifici Colomer-Zurita,
delegant en la persona del seu alcalde, Joaquim Puig, per a que pugue portar-se a
terme aquesta amb la màxima celeritat.
SEGON.- Instar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a prendre les mesures
urgents de consolidació de l’edifici en aquells indrets que suposen perills objectius per
a la comunitat escolar, per als vianants i per les cases dels voltants, tal i com es va
comprometre en el seu moment, assumint les responsabilitats que per la falta de
manteniment i conservació del mateix s’han produït des de la desaparició de l’ús com
a institut.
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TERCER.- Remetre a la Generalitat i als grups parlamentaris aquest acord.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que la línea seguida en la moció es
bàsicament certa en quant a que la titularitat de l’edifici es de la Fundació ColomerZurita. Des del Partit Popular sempre s’ha pensat que la millor fórmula per gestionar
aquest edifici es reactivant la Fundació.
En aquest moment es considera que aquesta moció no es necessària, ja que el 29
d’abril es va reactivar el Patronat de la Fundació, els membres del qual són la
Secretaria Autonòmica de Cultura, el Secretari General de Centres Educatius, el
Subsecretari de Patrimoni de la Generalitat i el Director General de Règim Econòmic.
Aquest es el primer pas, tenint desprès que adaptar aquesta Fundació, ja que en
aquest moment ja no es tracta d’un centre educatiu, modificant els estatuts i ampliarlos a nivell cultural.
Com de moment la situació s’està arreglant, i ja hi ha una convocatòria del Patronat de
la Fundació per al proper dimarts per modificar els estatuts i ampliar els patrons,
incloent entre altres l’Ajuntament de Morella, per tot això no creiem necessari en
aquest moment la sol·licitud de cessió que es plantege en aquesta moció.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que la reactivació d’aquesta Fundació no es la
primera vegada que s’intente, ja que des d’aquest Ajuntament se va intentar en el seu
dia obtenint una resposta negativa per part de la Generalitat.
El que es lamentable es que l’Ajuntament de Morella no tinga cap noticia de la
reactivació d’aquesta Fundació, que no s’hagen contestat per part del Protectorat de
Fundacions, qui és en definitiva, el responsable. Aquesta fundació mai es va posar en
funcionament realment, i no s’han atès els requeriments fets des d’aquest Ajuntament
i més a més havent com hi ha un gran perill per als ciutadans.
Tot entenent i agraint les gestions que es facen per millorar aquesta situació,
l’Ajuntament de Morella té com objectiu fonamental que aquest projecte es porte
endavant. Aquest edifici s’ha de recuperar i s’ha de disposar de la capacitat per a
intervenir ja que si s’haguera pogut ja fa temps que s’haguera intervingut.
El tema fonamental es, que qui té que portar endavant aquest projecte i decidir som
els morellans. Som nosaltres els que més interessats estem, els demés si des del dia
29 d’abril fins ara no s’ha produït altra reunió, molt d’interès no tenen. Per això som
nosaltres els que tenim de decidir que fer i esperem que s’ofereixque aquesta
possibilitat amb la cessió i que amb la col·laboració de la Generalitat es puga portar
endavant.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la moció sobre la cessió a l’ajuntament de l’edifici
Colomer-Zurita de tal i com ve redactada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE PORTA DEL REI.- Coneix el Ple el projecte
de l’obra denominat “Rehabilitación del Portal del Rei i dels Estudis” redactat per
l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS
MIL EUROS (200.000 euros).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que la zona de la Porta del Rei era una de les
que més necessitava una rehabilitació, per lo que aquesta actuació es molt convenient
i més ara que es la zona d’accés a la nova zona esportiva.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte de l’obra denominat “Rehabilitación del Portal del Rei i
dels Estudis” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la
quantitat de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 euros).
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PLAVER.- Es dóna compte per part del regidor
de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés
Traver de la Moció del Plaver que es com segueix:
“MOCIÓ AJUDES PLAVER

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Morella presenta un dels termes municipals més extensos de la província de Castelló
amb 414 km2. La extensió del terme està formada pels nuclis urbans i per un gran
nombre de masos dispersos.
La ramaderia i agricultura continua sent un dels pilars fonamentals de la estructura
socio-econòmica de la població. Els masos i les instal·lacions agropecuaries que
constitueixen importants empreses del sector ramader, es troben disseminats per tot
el terme municipal.
L’energia elèctrica és un element bàsic fonamental per al manteniment de la xarxa
productiva del sector, la modernització de les instal·lacions i l’adequació al mercat de
treball del segle XXI. Tot i això, donat la gran dispersió dels masos, la inversió que ha
de realitzar el propietari de la finca per aconseguir l’energia elèctric és moltes voltes
inassolible econòmicament.
Les ajudes per a l’electrificació rural, PLAVER, finançades per fons de la Unió
Europea a través de la Generalitat i Diputació són totalment insuficients. Encara que
des d’Europa es té una visió clara de la política de la creació d’aquestes ajudes per
afavorir el desenvolupament de les zones d’interior, el Consell i la Diputació a l’hora
del repartiment no prioritzen les zones d’interior més aïllades on la necessitat
d’infraestructura elèctrica és més necessària i el seu cost menys assumible pels seus
habitants.
L’Ajuntament de Morella cada convocatòria anual sol·licita estes ajudes. El darrer
projecte presentat suposava un cost tan elevat que es va haver de presentar en dos
anualitats. La primera fase va rebre la subvenció, no obstant la segona part del
projecte, que es va presentar l’any passat, va ser denegada amb els conseqüents
entrebancs i perjudicis que açò va suposar per als propietaris dels masos afectats.
Enguany l’Ajuntament ha rebut l’ajuda, però com en d’altres convocatòries, la quantitat
concedida es irrisòria en comparació amb el cost que han d’assumir els propietaris.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Dirigir-se a la Diputació Provincial i la Conselleria de Infraestructures i
Transport per tal que augmenten la quantitat destinada per les ajudes PLAVER a
subvencionar la electrificació de les zones rurals.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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SEGON.- Demanar la priorització de les ajudes per a les zones més disperses, on el
cost és inassolible pels propietaris i la necessitat de la xarxa elèctrica es major donat
l’aïllament respecte als nuclis de població.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui està totalment d’acord amb aquesta moció. Un
dels problemes més greu que tenen les zones d’interior es el despoblament i sobre tot
en el cas dels masos, per lo que s’hauria de facilitar qualsevol intervenció que
augmente la qualitat de vida i comoditat d’aquests habitats, com es el cas de la llum
elèctrica.
A lo que li respon el Sr. Puig qui vol remarcar que a l’hora de concedir les subvencions
s’hauria de prioritzar el fet de que totes les zones habitades, com els masos, tinguen
llum per davant d’urbanitzacions i altres zones.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció del Plaver tal i com ve
redactada.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MILLORA GESTIÓ MAQUINARIA DIPUTACIÓ
REPARACIÓ DE CAMINS.- Es dóna compte per part del regidor de Desenvolupament
Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver de la Moció sobre
la millora en la gestió de la maquinaria de la Diputació per a la reparació de camins
que es com segueix:
“MOCIÓ MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS DE DIPUTACIÓ PER A LA
REPARACIÓ DE CAMINS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Morella presenta un dels termes municipals més extensos de la província de Castelló
amb 414 km2. El terme està format pel nucli urbà, les pedanies de Ortells, Xiva, La
Pobleta i Herbeset, i per un gran nombre de masos dispersos. Les vies agropecuaries
i els camins rurals conformen una xarxa de comunicació i vertebració necessària per al
manteniment dels masos, granges i demés explotacions agràries.
L’Ajuntament de Morella a través de les ajudes dels organismes provincials i
autonòmics deuria portar endavant la reparació dels camins rurals, no obstant
aquestes ajudes han estat inexistents en els darrers anys. La subvenció que publica
cada any la Generalitat amb l’objectiu d’ajudar als ajuntaments en la gestió dels
camins fa anys que no es concedeix a l’Ajuntament de Morella.
En aquest sentit, la Diputació disposa de personal i maquinaria per a la millora dels
camins rurals dels termes municipals de la província de Castelló, no obstant durant 12
anys aquests recursos tan sols han estat concedits a Morella en comptades ocasions i
en un curt termini de temps, que a més de la mala gestió i infraexplotació dels
recursos ha fet que no suposare cap millora substancial als camins.
Els recursos destinats per la Diputació per a dur a terme la reparació dels camins
podrien augmentar notablemente el nombre de camins arreglats. Si se optimitzare tant
la utilització de la maquinaria com del personal designat, se evitarien els
desplaçaments fins a Castelló en horari laboral, que juntament amb la falta de
personal fa que la maquinaria estigue sense treballar durant moltes hores i la quantitat

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-11-14 PLE ORDINARI

11

de camins arreglats comparat amb el que podria ser en una òptima utilització dels
recursos, disminuís de forma excessiva.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Dirigir-se a la Diputació Provincial per tal de millorar la gestió dels recursos
destinats a la reparació dels camins rurals de manera que s’optimitzen tant els
recursos humans com el rendiment de la maquinaria utilitzada a tal finalitat. L’objectiu
és aconseguir evitar temps innecessaris de desplaçament i l’aprofitament al màxim de
la maquinaria disponible.
SEGON.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Morella de participar en la gestió
dels recursos que ofereix la Diputació i demanar l’augment d’estos, tant pel que fa a
personal com a maquinària, per atendre adequadament les demandes dels
Ajuntaments del medi rural, on més nombre de pistes existeixen, com es el cas del
terme municipal de Morella.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que s’està d’acord en aquesta
moció. Però el tema dels camins, insistir en que per a que les subvencions es puguen
concedir s’han de demanar i aquest any en cap Ple s’han demanat ajudes a la
Generalitat.
A lo que li respon el Sr. Pallarés per informar al Sr. Sangüesa que aquest any si que
s’han demanat a l’igual que tots els anys i no ens les han concedides i també dir que
l’objectiu d’aquesta moció és per a que l’utilització de la maquinaria de la Diputació
siga més eficient i no se desaprofite.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que no es qüestionable si s’han o no demanat les
subvencions. Sí que s’han demanat, independentment de que hage segut aprovat pel
Ple o per un altre òrgan.
Les subvencions de camins s’han estat demanat des dels anys 90, i des de l’any 96 no
s’ha concedit cap any, sent totalment il·lògic tenint en compte que el nostre terme
municipal es un dels que més metros quadrats i número de camins té.
En qualsevol cas el que es plantege en aquesta moció es que la maquinària de la
Diputació es gestione més eficientment.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció sobre la millora en la gestió
de la maquinaria de la Diputació per a la reparació de camins tal i com se presenta.
8.- INFORME ACTUACIONS COL·LEGI MARE DE DÉU DE VALLIVANA.- Es dona
compte al Ple per part de la regidora de Ensenyament i Promoció Cultural Na Palmira
Mestre d’un informe sobre les actuacions en el col·legi Mare de Déu de Vallivana que
es com segueix:
“L’Ajuntament de Morella assumeix les seues competències, en quant a les tasques

de manteniment i millora del Ceip Mare de Déu de Vallivana, a més d’altres tasques
ordinàries com la neteja o el cost de les diferents despeses, com ara, llum, aigua o
calefacció, produïdes del funcionament diari.
Com a conseqüència de les característiques especials del centre, en quant a
arquitectura, són nombrosos els problemes estructurals que presenta l’edifici des de fa
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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ja temps. Això provoca un augment tant de les tasques de manteniment del centre,
com les despeses econòmiques associades al seu funcionament i millora.
L’Ajuntament de Morella, no rep una aportació econòmica específica, per tal de
solucionar la problemàtica “estructural” de l’edifici. Aquesta problemàtica hauria
d’ésser assumida per la Conselleria d’Educació, tal i com queda contemplat a
l’informe, presentat per la mateixa arquitecta co-autora de l’edifici: Pilar Pinós. On es
posa de manifest les mancances estructurals que presenta l’edifici, proposant com a
solució, una millora integral del mateix.
Tot i això, i aram de la passivitat mostrada per la Conselleria respecte aquest tema,
l’Ajuntament de Morella, amb els mitjans tècnics, econòmics i humans dels que
disposa, tracta de pal·liar, en bona mesura aquests dèficits, principalment, el problema
de les filtracions.
Des del començament d’aquesta legislatura, s’ha establert una relació directa entre la
regidoria d’obres i educació amb l’equip directiu del centre. El qual, trimestralment ens
fa arribar tot un seguit d’aspectes a reparar o millorar als períodes de vacances, amb
la finalitat de no interrompre l’activitat quotidiana d’aquest centre.
A continuació, expose un resum dels aspectes més rellevants duts a terme al centre
escolar.
1.

-

EXTERIORS
Col·locació d’una reixa de protecció entre l’IES i l’escola.
Alçada de la tanca del pati d’infantil a més de la col·locació d’una porta
d’accés.
Asfaltat de la porta d’entrada a infantil.
Col·locació d’un aparca-bicis, a petició del Consell Municipal dels Xiquets.
Construcció d’un hortet per a infantil i primer cicle de primària.

-

PINTURA
De la fusteria exterior.
De totes les aules de la planta inferior.

-

FONTANERIA
Reparació d’aixetes dels WC.
Reparació d’aixetes a la cuina.

-

FUSTERIA
Reforçament de les finestres més castigades de la sala d’estudi.
Canvi de vidres.

-

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Reparació de la pista poliesportiva.
Col·locació de les cistelles de bàsquet.

-

2.

3.

4.

5.

6.
-

CALEFACCIÓ
Coordinació del tècnic municipal amb els tècnics de Conselleria.
Neteja de la xemeneia, sala de calderes, filtres, dipòsits de sal i radiadors i
programació del temporitzador.
Col·locació d’un calentador a infantil.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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FILTRACIONS
Neteja de canaletes de la primera planta.
Pintat de la terrassa i canal de la primera planta.
Sellat de les claraboies (Amb aquestes mesures i amb el seguiment
periòdic que realitzem, el problema de les filtracions, està pràcticament
solventat).
ELECTRICITAT
Manteniment de la instal·lació elèctrica, reparació de bombetes i claus de
llum.
Properament, instal·lació del cablejat elèctric i telefònic de la sala
d’informàtica, a més de la col·locació dels diferents aparells, com ara, projector
o pantalla.
MANTENIMENT
Falcat d’armaris, reparació de picaports i panys.
Replegada de material dels magatzems.
A més d’altres petites actuacions i reparacions sol·licitades.

Podríem concloure aquets informe, destacant la tasca realitzada per les distintes
brigades i la coordinació amb l’equip directiu del centre, la qual cosa, facilita la ràpida
actuació i millora de l’edifici, evitant així un deterioro més greu, minimitzant dins de les
nostres possibilitats, la problemàtica estructural que presenta l’edifici.”
Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol manifestar la seva satisfacció per tot el que s’està
fent i proposar que se presenten mocions fins que es done solució a aquest problema.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
9.- CONVENI AMB BANCAIXA PER A L’ÚS EDIFICI OBRA SOCIAL.- Es dona
compte al Ple per part de la regidora de Ensenyament i Promoció Cultural Na Palmira
Mestre del conveni entre la Fundació Caja Castellón i l’Ajuntament de Morella per a la
cessió de l’immoble amb accés per el carrer Colomer, 4 de Morella.
La Fundació Caja Castellón es propietària de las tres plantes d’un immoble situat en
carrer Colomer, número 4 i estant l’Ajuntament de Morella interessat en que aquesta
Fundació li cedeixca l’ús complet de l’immoble referenciat ja que en aquest moment ja
es té concedida la cessió de la 2ª planta.
Es per això que en aquest conveni la Fundació Caja Castellón cedeix gratuïtament i en
precari l’ús de les tres plantes de l’immoble situat en C/ Colomer, nº 4 de Morella, a
l’Ajuntament de Morella qui assumeix totes les despeses de funcionament de
l’immoble i de la seva activitat en particular, realitzant totes les obres d’adequació que
exigeixque la normativa aplicable a l’activitat a la que es destinen les plantes de
l’immoble. Aquest conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys prorrogant-se
automàticament per períodes de dos anys.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de cessió de l’immoble sito en carrer Colomer, nº 4 entre
la Fundació Caja Castellón i l’Ajuntament de Morella tal i com ve redactat.
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SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit
conveni.
10.- INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MORELLA A LA FUNDACIÓ RAMON
LLULL.- Es dona compte al Ple per part de la regidora de Ensenyament i Promoció
Cultural Na Palmira Mestre de la moció per a la constitució d’una associació per a la
incorporació de l’Ajuntament de Morella a la Fundació Ramon Llull que es com
segueix:
“ En data 31 de març de 2008, davant el notari del Principat d’Andorra Isidre Bartumeu

Martínez, van comparèixer el M.I. Juli Minoves Triquell, Ministre Portaveu del Govern,
de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats del Principat d’Andorra
i l’Hble. Sr. Josep Bargalló Valls, director de l’Institut Ramon Llull per constituir una
fundació pública baix la denominació Fundació Ramon Llull.
Els estatuts de la Fundació Ramon Llull estableixen que les seves finalitats són les
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels
orígens fins avui, en totes les modalitats i mitjans d’expressió.
Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals
diversos que s’hi expressen.
Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració
amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que
comparteixen totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.
Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramon Llull que
siguen coincidents amb les finalitats de la Fundació.
Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per al seu
compliment efectiu.

Els estatuts de la fundació preveuen que siguen patrons designats els representants
de les Associacions que agrupen Corporacions Locals del territoris lingüístics del
català que tinguen objectius coincidents amb els de la Fundació i només mentre
aquelles Corporacions Locals no estiguen representades per organismes polítics de
rang superior que s’incorporen posteriorment a la Fundació com a patrons nats, en el
qual cas deixaran de ser patrons.
Donada la voluntat d’aquest consistori de promoure el desenvolupament global i la
projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s’hi
expressen, una voluntat que es coincident amb la de la Fundació Ramon Llull.
Per tot l’exposat, PROPOSE que pel Ple d’aquest Consistori es prenguen els següents
acords:
PRIMER.- Iniciar la tramitació corresponent perquè aquest Consistori constituexi una
Associació amb les corporacions locals del País Valencià que així ho acorden per a
integrar-se a la Fundació Ramon Llull.
SEGON.- Una vegada constituïda aquesta Associació, sol·licitar l’entrada dels seus
representats a la Fundació Ramon Llull com a patrons designats.”
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que sempre es bo formar part de
fundacions, mancomunitats i organitzacions que engloben municipis amb temes
comuns.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció per a la constitució d’una
associació per a la incorporació de l’Ajuntament de Morella a la Fundació Ramon Llull
tal i com ve redactada.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REPARTIMENT AJUDES ONGS.- Es dóna compte per
part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la reunió celebrada
el passat 24 d’octubre del Consell de Solidaritat en la qual es va aprovar la proposta
presentada per la Comissió de valoració segons les bases de la convocatòria de l’any
2008 d’ajudes a organitzacions no governamentals (ONG), decidint l’adjudicació
econòmica de 16.000 euros de la següent manera:
- Nuevo Amanecer del Salvador “AMADES”
- SMARA “Vacaciones en Paz”
- MEDICUS MUNDI
- CRUZ ROJA
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
- DELWENDE

4.500.800.2.500.1.500.3.200.3.500.-

Quedant-se fora per no complir amb les bases de la convocatòria:
-

Associació xiquets d’Ucrania.
Projecte Àfrica

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que totes les ajudes són poques per
aquestos casos d’extrema necessitat, i que sempre s’estarà d’acord en repartir
aquestes ajudes demanant que arriben als beneficiaris lo antes possible.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta del Consell de Solidaritat
tal i com se presenta.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social
Na Mª Luz Blasco Querol de la moció del dia internacional contra la violència de
gènere que es com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei integral contra la Violència de gènere complirà quatre anys de vigència. El
compromís adquirit pel govern socialista amb la ciutadania, les institucions, els distints
equips professionals i en especial, amb les víctimes d’esta violència, segueix vigent
més fort que mai.
El desplegament de la llei s’ha complit en gran part: s’ha dotat i es continuarà dotant
financerament, el nombre de denúncies ha crescut espectacularment, les
infraestructures que contempla la llei han segut posades en marxa majoritàriament, el
pla de sensibilització ha suposat un enorme avanç.
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Però l’èxit de les lleis com esta exigeixen, a més, un suport i voluntat social complet
sense fissures: les normes han d’emanar de la societat. Són els drets bàsics de la
ciutadania i per ella han de ser defesos.
Enguany hem de rendir el nostre més profund homenatge a aquells ciutadans i
ciutadanes que han anteposat inclús la seua integritat física a l’ajuda solidària a les
dones víctimes de la violència de gènere.
Aquells ciutadans i ciutadanes que sentint la terrible injustícia que suposa la violència
de gènere intenten canviar les mentalitats opressores i repressives dels maltractadors.
Uns tenen nom i cognoms: Daniel Oliver, una jove vida que es va truncar per defendre
una dona que estava sent maltractada a València. Jesús Neira que ha patit i està
patint un llarg procés de recuperació darrere d’una brutal agressió infligida per
defendre una dona agredida a Madrid.
D’altres i altres no coneixem els noms però sabem que estan entre nosaltres, lluitant
per a tornar la llibertat, la dignitat i la justícia a les dones víctimes de la violència de
gènere. La societat està canviant.
Per l’anteriorment exposat la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Morella
presenta al Ple municipal:
PRIMER.- Instar al Govern de la nació que s’ha de seguir aplicant la Llei Integral de
Mesures Urgents contra la Violència de Gènere i posar tots els mitjans per a continuar
sensibilitzant a la societat espanyola contra esta alifac.
SEGON.- Instar a col·laboració lleial de la Comunitat Valenciana i de l’Ajuntament de
Morella amb el Govern de la Nació perquè, en el marc de les seues competències
respectives, posen a disposició de les víctimes tots els recursos possibles, implantant
definitivament la xarxa integral d’assistència i suport a les dones víctimes de la
violència de gènere sense diferències en tot el territori espanyol.
TERCER.- Fomentar programes específics per abordar la situació de les dones en
situacions d’especial vulnerabilitat en este municipi.
QUART.- Lluitar perquè entre tota la ciutadania podem eradicar la violència de gènere
de la nostra societat”.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que tots som conscients del problema social que
suposa la violència de gènere fet que els mitjans de comunicació ens recorden
contínuament. La llei integral de violència de gènere complirà 4 anys de vigència però
segueixen havent-hi molts casos, encara que la societat cada vegada està més
sensibilitzada. Des de l’oposició ens revelem davant aquestes injustícies i donem el
nostre recolzament a totes les persones que les sofreixen.
Pren la paraula la Sra. Blasco per informar que al voltant d’aquest tema el proper dia
25 es realitzarà un acte en el qual es llegirà un manifest per part del Grup de Dones.
També es realitzarà una xerrada en el col·legi oferida per l’UJI per conscienciar a
l’alumnat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del dia internacional contra
la violència de gènere tal i com ve redactada.”
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13.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
14.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol que se li aclareixe l’estat de les obres
d’insonorització de l’Escola de Música.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol agrair el treball fet en el tema de la N-232 que
va endavant i demanar que es continue treballant en la qüestió del desdoblament i per
a que la A-68 tinga l’eixida per la N-232.
Per altra banda manifestar la preocupació del Partit Popular davant el retard d’un any
o dos en la construcció del Quarter de la Guàrdia Civil.
I per finalitzar fer dos precs: en primer lloc que les comissions prèvies als plens siguen
per la tarde i en segon lloc que el pròxim ple en el qual es tractaran el tema dels
pressuposts tinga una comissió més, prèvia a l’anterior al Ple per poder fer les
aportacions oportunes.
A lo que respon el Sr. Puig dient:
En primer lloc i responent al tema de la insonorització de l’Escola de Música, durant
aquest temps hi hagut un problema en la realització tècnica de l’obra. L’edifici on es
troba ubicat actualment es un lloc provisional, cedit per la promotora Improtint i que no
estava concebut amb les mesures de sonoritat necessàries per a l’ús que se li va
donar, considerant que la ubicació definitiva per aquesta Escola ha de ser el ColomerZurita. Es lamente els perjudicis que açò ha provocat tant a l’Escola de Música, a
l’Associació Mestre Candel com als veïns.
Continua el Sr. Puig dient que respecte tant a la N-232 el nostre compromís es
continuar el condicionament de la carretera, i per altra banda seguir insistint en el
tema de la A-68 encara les pressions que hi ha al seu voltant. L’opció de l’eixida per
Vinaròs està reflexada en l’estudi previ esperant que continue així.
Respecte al tema del Quarter de la Guàrdia Civil, evidentment hi ha un retard en la
construcció de tots els quarters previstos. S’ha presentat una esmena als pressuposts
per mig del Grup Socialista del Senat per a que es puga portar endavant. El projecte
està ja supervisat en espera de la partida pressupostària, esperant que puga ser
dintre del 2009.
Per finalitzar fer referència als dos precs. En primer lloc corroborar que les comissions
es tenen de celebrar per la vesprada a excepció de la d’obres que, per qüestions
tècniques té de celebrar-se el dijous al mig dia i en segon lloc s’està totalment d’acord
per a que per tractar el tema dels pressuposts, es puga fer una primera comissió
genèrica i una altra amb els pressuposts abans del Ple que possiblement es celebrarà
sobre el 29 ó 30 de desembre.
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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