2008-05-05 PLE ORDINARI

1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 5 DE MAIG 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
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint-i-dos
hores i trenta minuts, del dia cinc de maig 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 de avui i procedeix
seguidament a analitzar els distints punts de
l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit junt amb la
convocatòria copia de les actes de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots
els membres si hi ha alguna qüestió referent a les actes. No hi havent cap objecció es aprovada
per unanimitat l’acta de data 17-04-08.
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:
En primer lloc fer referència a que avui ha estat aprovada per unanimitat en les Corts
Valencianes una proposició no de llei al voltant de l’autovia d’Aragó al Mediterrani, on la voluntat
expressada per totes les comarques del nostre voltant es que siga a través de la N-232.
Es fa referència als informes que s’estan efectuant per part del Ministeri de Foment dins del
PEIT Pla d’Infraestructures que té una vigència fins als anys 20 i que el que planteja en estos
moments es una línia de alta capacitat que done eixida pel nord de la Comunitat a Aragó. Hi ha
plantejades tres vies, una per la zona de Tarragona, una per la part central i una altra per la N232, opció aquesta que es la que nosaltres pensem més raonable.
Aquesta proposició aprovada per les Corts Valencianes s’afegeix a la petició que en el cas
d’Aragó també ho ha fet la Diputació de Terol i la d’Ejea.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va mantenir un dispositiu especial de trànsit amb ocasió de la Rogativa d’aquest mateix
cap de setmana, per part de la Policia Local, en col·laboració amb la Guardia Civil, a la qual
agraïm que la Rogativa fos un acte lúdic sense incidents que mencionar.
El dia 18 d’abril es va acudir a l’Assemblea de la Taula del Sènia celebrada al municipi de
Santa Bàrbara on es van tractar diversos temes i projectes d’interès per al nostre municipi.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’està duent a bon ritme l’obra de la Plaça Tarrascons. Possiblement estarà acabada
abans del termini marcat de 3 mesos.
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Muntatge de divers mobiliari i instal·lacions de les cases rurals d’Ortells situades a les
antigues escoles.
Reparació d’un tram de clavegueram en Ortells.
S’està construint una nova caseta en la Piscina Municipal per a la persona que s’encarrega
del socorrisme, així com una nova ubicació de les dutxes.
S’està duent a terme l’obra en la Llècua, referent als Plans d’Infraestructures, col·locant un
nou sistema de clavegueram per a les cases de propietat municipal.

ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana i les sales de l’Ajuntament per a la
realització de diferents actes i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
Senyalització de diversos guals.
Reparació de diverses faroles i altres elements.
Condicionament del camí per on va transcórrer la Rogativa, així com tots els preparatius.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Continuació de l’obra de condicionament del talús del polígon industrial Les Casetes.
Es continua en la millora del sistema de reg de diverses zones verdes i jardins, millorant
les condicions de les plantes i disminuint el consum d’aigua.
Col·locació d’un ballat en la zona de l’abocador per minvar els problemes amb plàstics al
voltant de la carretera.

ÀREA DE TURISME
-

-

S’ha signat el conveni amb l’Associació “El Camí”, per a donar-li suport, junt a més
Ajuntaments de la Comarca per a dur a terme la posada en marxa d’una ruta senderista per
El País Valencià, Catalunya i les Illes per a mantenir i donar a conèixer la nostra llengua i la
nostra cultura.
S’ha exposat el diagnòstic previ del Pla Estratègic de Turisme als empresaris del sector.
El conjunt emmurallat de Morella ha quedat finalista en la categoria de patrimoni històricartístic, en la selecció de les 7 meravelles valencianes.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’han mantingut diverses reunions amb l’empresa Telefònica Mòbils per tal de donar una
cobertura mitjançant conveni a les poblacions de Xiva i Ortells.
S’han desbloquejat part dels impediments per tal de fer arribar la línia de banda ampla fins
a Morella per part de la companyia Telefònica.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECÒNOMICA
-

El Parc Solar continua en les obres d’execució previstes, continuant tancant-se noves
instal·lacions per a inversions particulars.

ÀREA DE CULTURA
-

Amb motiu de la celebració del dia internacional del llibre, exposició-venda de llibres
publicats per l’ajuntament i les diferents associacions i entitats culturals de la ciutat que han
publicat alguna cosa.
Presentació del llibre “Plantes del Port”, del grup de recerca científica de les Terres de
l’Ebre.
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Concert de la Rondalla, en la plaça de l’ajuntament com a cloenda de les activitats
relacionades amb la festivitat del dia del llibre.
Inauguració de l’exposició fotogràfica “El camino de Santiago”. A més, de la presentació i
posada en comú de les experiències viscudes del grup d’Alcanyís i el grup de Morella.
Xerrada “330 anys de fidelitat i compromís d’un poble” referent a les rogatives.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió amb el responsable d’un projecte educació, d’un IES de Benicarló, l’esmenta’t
projecte gira al voltant de la nostra ciutat.

ÀREA D’ESPORT
-

Reunió amb la directiva del Club Bàsquet Femení de Morella, per tal de col·laborar amb el
fi de temporada i el torneig aleví i benjamí que promou el mateix club.
Reunió amb el Club de Bàsquet Castelló per tal de poder fer un campus en el període
estival.
S’està preparant la Vilarreal-Morella-Vilarreal.

ÀREA DE FESTES
-

Es continua amb la planificació i organització, juntament amb la resta d’àrees, del calendari
d’activitats per a les festes d’Agost de Morella.
Ha tingut lloc, avui 5 de maig, una reunió de la Comissió de Festes, on hi ha representants
de diverses Associacions de Morella, per a tractar el calendari de les festes de Sant Roc.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha ofert una plaça de treball per al Casal Jove.
S’ha col·laborat en Morell@jove en la planificació de diverses activitats per a la primavera.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El passat dissabte 29 d’abril es va celebrar a Sorita una reunió de l’agenda 21 comarcal
per tal de continuar posant en comú temes que afecten a l’elaboració de la mateixa.

SOLIDARITAT
-

El dia 10 de maig a les 12 h. des de la plaça de l’ajuntament, eixida de la cadena solidaria
en el lema: enganxa’t a la solidaritat. Que recorrerà els principals carrers fins la plaça dels
estudis.
A les 13 h. en les sales gòtiques de l’ajuntament entrega de la Creu de Santa Llúcia a
Manolita Centelles.
A les 21:30 en la Residència San Juan Bautista: Sopar de Fam organitzat per Mans
Unides.
El dia 11 de maig a les 19 h. en el teatre municipal projecció de la pel·lícula: Buda va
explotar per vergonya.
Des del dia 12 fins al 19 de maig recollida de roba en l’ajuntament en horari d’oficina.

ÀREA DE GENT GRAN
-

El dia 23 d’abril reunió amb el Consell de la Gent Gran. En primer lloc es va donar
testimoni de la pèrdua del vice-president Ramon Vives i a continuació es van donar idees per
organitzar la setmana de la gent gran.

Finalment i per acabar fer referència a que el Consell de Ministres del 10 de desembre de 2004
va adoptar l’acord d’instituir el 27 de maig com a Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust i la
Prevenció dels Crims contra la Humanitat. La data elegida commemora el alliberament fa 60
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anys, ara 64 anys, del camp d’extermini d’Auschwitz, símbol com desgraciadament tants altres
(Mauthausen, Dachau, Buchenwald...) de la depravació i la ignomínia a que pot arribar l’ésser
humà.
En aquests camps d’extermini junt a la població jueva van sofrir i van morir més de 10.000
espanyols que, fugint de la Dictadura imposada després de la Guerra Civil, van ser capturats
per les tropes alemanyes quan vivien exiliats a França, entre aquest hi havia tres morellans,
Manuel Ferrer Gasulla, Manuel Bellés Beltran i Manuel Bonet Bonet.
Tal i com es va acordar en un Ple d’aquest Ajuntament cada any es feria referència a aquest
aniversari, per lo que es fa referència en aquest punt i per a que mai s’oblide el que va significar
aquell desgraciat moment de la història recent d’Europa.
3.- ACORD EXTRAJUDICIAL AMB EMPRESA EÒLICA.- Conegut per la Corporació la
instal·lació dels parcs eòlics Torre Miró I i II, per part de l’empresa Energías Renovables
Mediterráneas, S.A. (RENOMAR), així com les divergències entre l’Ajuntament i l’empresa
respecte a les liquidacions d’imposts i taxes per les llicències d’obres i d’activitat.
Conegut, així mateix, que aquestes divergències han portat a reclamacions en via contenciós
administrativa per part de RENOMAR contra les liquidacions, tant de les Taxes per concessió
de llicència urbanística com per l’ICIO i la taxa per tramitació de llicències d’activitat.
Conegut que amb data cinc de març de dos mil vuit, el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de
la Província de Castelló dicta sentència que estima els recursos interposats per RENOMAR,
contra les liquidacions complementàries de la Taxa per atorgament de Llicència Urbanística i
per l’ICIO del parc Torre Miró II.
Conegut que l’ajuntament en disconformitat amb aquesta sentència va apel·lar davant el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
S’informa a la Corporació que s’han produït negociacions amb l’empresa RENOMAR i es
proposa per a la seva aprovació al Ple i que serà executiu sempre i quant cadascun dels punts
referenciats es compleixquen per l’empresa RENOMAR.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquest es un bon acord. El que voldria saber
es si l’empresa RENOMAR tindria penalització en el cas d’incompliment.
A lo que li respon la Sra. Secretària dient que lo únic que podria incomplir seria les anualitats
2009 i 2010 de Pereroles ja que la resta, l’empresa ho ingressarà abans de que l’Ajuntament
renuncie, anul·le res o done la llicència d’activitat i aquest es un compromís que l’empresa va
prendre per escrit per lo que es natural que ho compleixque.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que aquesta es una qüestió que des del mateix moment en que
es van instal·lar els parcs eòlics s’ha estat reclamant i hi havia dos camins a seguir davant
aquesta situació, un era continuar amb el litigi judicial i l’altre arribar a un acord.
El camí de l’acord era el més raonable encara que en tot aquest procés ens haguera agradat
tenir un major suport de la Generalitat Valenciana per tal de que es quedaren més diners en la
nostra comarca.
En qualsevol cas s’ha fet el que s’ha pogut per defensar el interès general de Morella i de la
resta de pobles perquè pensem que ja que es ací on es situen els parcs té de ser ací també on
es quede una part important del benefici, encara que la part que es quede es molt menuda.
Avui en l’aprovació d’aquest acord es tanca una etapa, que no es tant important ja que açó es
un sol pago per ICIO i Llicència d’Activitat, sinó que lo important es el que fa referència als
ingressos que han de produir cada any per IBI i IAE. Respecte a aquest tema hi ha una
sentencia favorable de la Federació de Municipis Gallega, de la qual aquest ajuntament
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participa, que considera con Bens d’Interès de Característiques Especials els aerogeneradors,
fet que suposarà un ingressos importants.
En aquesta primera part la persistència ha donat resultat, i esperem que en la segona part ja
per la via legal es compte amb el suport tant des del punt de vista de Cadastre, com des del
punt de vista de Diputació com a gestor dels impostos i també de les normes que es puguen
elaborar tant de l’IAE com del desenvolupament de les BICES, per tal de garantir eixos
ingressos que ens pertanyen als pobles per la instal·lació d’aquestos parcs.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Encara que no es comparteixen els criteris de les sentències del Jutjat de lo
Contenciós Administratiu número 1 de Castelló sobre la liquidació de la Taxa per atorgament de
Llicència Urbanística i per l’ICIO, en virtut de l’acord al que s’ha arribat amb l’empresa,
l’Ajuntament renuncia a l’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
SEGON.- Confirmar les liquidacions de la Taxa per la tramitació de les Llicències d’Activitat i
d’Apertura dels parcs eòlics Torre Miró I i Torre Miró II, que ascendeixen respectivament a
308.197,43 € i 308.963,47 €. Aquestes quantitats seran abonades per l’empresa RENOMAR a
la recepció del present acord.
TERCER.- Confirmar a definitives les liquidacions provisionals següents practicades per aquest
Ajuntament l’import de les quals ha segut abonat prèviament per RENOMAR:
- Taxa llicència urbanística Torre Miró I:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i
Obres Torre Miró I:
- Taxa llicència urbanística Torre Miró II:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i
Obres Torre Miró II:

19.144,89 €
255.265,13 €
14.452,00 €
192.673,29 €

Així mateix, s’anul·la quedant sense efecte les liquidacions complementàries següents
practicades per l’Ajuntament de Morella.
- Taxa llicència urbanística Torre Miró I:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i
Obres Torre Miró I:
- Taxa llicència urbanística Torre Miró II:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i
Obres Torre Miró II:

25.974,37 €
346.324,95 €
25.775,90 €
343.678,67 €

En conseqüència, l’Ajuntament de Morella renuncia a practicar contra RENOMAR qualsevol
tipus de liquidació complementària pels conceptes anteriorment mencionats.
QUART.- L’empresa RENOMAR s’obliga al compliment de la seva aportació per al finançament
del Projecte del Monte de Pereroles d’acord i en els termes i terminis proposats per l’empresa
mitjançant carta a aquest Ajuntament de data 9-06-06, registre d’entrada número 1.208. Tenint
d’aportar a la recepció d’aquest acord les anualitats vençudes de 2006 per import de 71.781,00
€, anualitat 2007 per import de 116.000,00 € i la del 2008 per import de 146.301,20 €.
Quedant pendents d’ingressar en cada any les anualitats de 2009 i 2010 per uns imports de
245.324,06 € i 222.260,00 € respectivament.
En total per al Projecte del Monte de Pereroles l’empresa es compromet a aportar des
d’aquesta data fins a l’any 2010 la quantitat total de 801.662,25 €.
QUINT.- Amb independència de la nau de manteniment existent en Morella que pertany a
l’empresa SECTROL LEVANTE, RENOMAR ubicarà en aquet moment el Centre d’Operacions i
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Manteniment dels Parcs Eòlics de la zona nord de la comunitat en el Terme Municipal del
Morella.
SEXT.- En virtut d’aquestos acords, l’Ajuntament realitzarà la visita de comprovació als parcs
eòlics de Torre Miró I i Torre Miró II i atorgarà el vist i plau per a l’inici d’activitat procedint a
sobreseure i per lo tant a deixar sense efecte, els expedients incoats de Paralització d’Activitat i
Sancionador dels parcs eòlics Torre Miró I i II.
SÈPTIM.- Conforme a aquests acords transaccionals als que s’ha arribat amb RENOMAR,
s’acorda desistir i apartar-se de tots i cada un dels procediments ordinaris número 269/2007,
297/2007, 298/2007, 299/2007, 300/2007 i 301/2007, actualment en tràmit davant el Jutjat de lo
Contenciós Administratiu Número 1 de Castelló, facultant especialment al lletrat Don Fernando
Guinot Bachero, per a representar i defensar a aquest Ajuntament. En els ressenyats
procediments ja consta acreditada en aquells autos, per que les representacions i defenses
desistisca i s’aparte d’aquells procediments, en particular dels recursos d’apel·lació interposats
contra les sentències recaigudes en els procediments ordinaris 299/2007 i 300/2007.
OCTAU.- Aquest acord queda supeditat al compliment per part de RENOMAR de les clàusules
del mateix.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE MARÇ DE 2008.- Es
posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes de març de 2008, que es com
segueix:
MES MARÇ
Saldo a 29-02-08........................................................... ......... 89.638,69 €
Ingressos març................................................................
316.881,39 €
Total...............................................................................
406.520,08 €
Pagaments......................................................................
319.314,60 €
Existència a 31-03-08............................................................... 87.205,48 €
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes del mes de març de 2008 tal i com venen redactats.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 21 AL PGOU.- Es dóna compte per
part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient incoat per a la
Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 21 “Creación Registro Municipal de
Solares y edificios a rehabilitar”, redactada per En Vicente J. Garcia Nebot.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que ja en el seu moment es va estar d’acord
en la creació d’aquest registre però recalcar igual que es fa ver en el seu moment que no
s’abuse d’ell.
Assabentat el Ple per unanimitat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana
nº 21 “Creación Registro Municipal de Solares y edificios a rehabilitar” redactada per En
Vicente J. Garcia Nebot.
SEGON.- Remetre l’expedient a la Conselleria d’Obres Públiques per a la seva aprovació
definitiva.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ AMPLIACIÓ PLA EÒLIC.- Es dóna compte per part del
regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció al voltant de l’ampliació del Pla
Eòlic que es com següeix:
“ Moció ampliació Pla Eòlic i desenvolupament comarcal.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Recentment ens hem assabentat pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (Ordre 6 de març
de la Conselleria d’Infraestructures, DOCV de 31-3-08) d’una nova convocatòria per al
desenvolupament del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, la qual suposa una ampliació
d’aerogeneradors en les zones 1, 2 i 3, totes incloses en la nostra comarca, i, per cert, les
úniques que fins ara s’estan desenvolupant en el marc de l’esmentat pla. El mateix ocorreix
amb els anuncis de instal·lació de la zona 4, ubicada, entre altres al barranc dels Horts d’Ares,
zona d’especial valor mediambiental. A més del fet objectiu, que suposa, entre d’altres coses,
que el Pla Eòlic té dificultats de desenvolupar-se en altres zones i és la nostra comarca la que
ha de suportar una nova ampliació, el més greu és que els responsables municipals no hem
estat consultats ni avisats prèviament de la esmentada ampliació.
D’altra banda, fa poc més de dos mesos, en virtut d’una sentència del Tribunal de Justícia
Europeu, la Generalitat Valenciana proposava una ampliació de les Zones d’Especial Protecció
per a les aus (ZEPAS) que afectava de manera singular a la nostra comarca, i ho feia d’una
manera que entenem arbitrària, en funció precisament d’eixa futura ampliació dels parcs eòlics,
excloent de la zona zepa terrenys IBA (àrees importants per a les aus) i carregant la protecció
en les zones restants. Es a dir, pensant més en interessos econòmics privats que en interessos
ambientals i comunitaris; sense pensar que darrere de les taques al mapa hi ha interessos
municipals i drets particulars.
Tot açò es suma a una manifesta paralització en el desenvolupament del Parc Natural de la
Tinença, que ha vist com no es porten a terme les mesures previstes en el seu pla d’ordenació.
En resum, que el futur de la nostra comarca de Els Ports sembla que es decideix lluny del propi
territori i sense tindre en compte el seus agents i representants municipals, la qual cosa
entenem que va contra els més elementals principis de racionalitat i de respecte institucional,
més encara quan som una comarca amb grans mancances de serveis i infraestructures que fan
que, si no de dret, si de fet estem tractats com a ciutadans de segona.
Som partidaris de l’energia eòlica com a alternativa a altres fonts contaminants i no renovables.
Som partidaris de la protecció a la biodiversitat. No ens neguem a establir zones que donen
resposta a estes necessitats al sí de la nostra comarca, però no d’esta manera, sense un diàleg
previ que aborde de manera integral els problemes i possibilitats de la terra i els municipis que
els ciutadans democràticament ens han encarregat administrar.
Per tot l’exposat, elevem al Ple la present proposta d’
ACORD
PRIMER.- Es decrete per part de la Generalitat Valenciana la paralització de l’ampliació del Pla
Eòlic Valencià en la nostra Comarca.
SEGON.- Es sol·licita de la Generalitat la paralització de l’ampliació de les zones ZEPA en la
nostra comarca.
TERCER.- Manifestar el rebuig del Ple Municipal a la zona 4 del Pla Eòlic en solidaritat a lo
sol·licitat pel municipi de Ares, pel que suposa per a la preservació de entorns d’especial valor
ecològic que no es volen veure alterats.
QUART.- Demanem una reunió urgent amb el Molt Honorable President de la Generalitat, junt a
representants d’altres municipis afectats, per a tractar aquests temes, així com la situació
present i futura de la nostra comarca.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui diu que es tracta d’una moció correcta i que es comparteix
tot lo dit. Es recolzen les energies renovables, i es important que se potencien i que s’augmente
la cuota de producció d’energia , però el que està clar es que davant la nova instal·lació o la
creació d’una nova zona hi ha que parlar i comptar amb els ajuntaments implicats.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Pren la paraula el Sr. Puig dient que en aquests moments els terminis, per a que les empreses
presenten els projectes per aquesta ampliació, ja estan corrent.
La zona de Morella (zona 01) tindrà al voltant de 100 aerogeneadors més, no estem encontra
d’esta energia però es té de fer d’acord amb l’ajuntament.
No podem estar en la mateixa situació que fins ara on tot el que s’ha guanyat són beneficis que
ens pertanyien però que s’ha tingut que lluitar molt per obtenir-los.
Hi ha que traslladar al President de la Generalitat que el desenvolupament ha de ser compartit i
que les respostes industrials tenen de donar-se, oportunitat que fins ara s’ha perdut i esperem
que si el que es pretén es instal·lar nous aerogeneradors es face de una altra manera.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció ampliació Pla Eòlic tal i com ve
redactada.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI TRAGSA.- Es dóna compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver del
conveni a signar amb l’empresa de transformació agrària (TRAGSA).
Aquest es un conveni de col·laboració i cooperació en el qual es tracta de regular el règim
jurídic, econòmic i administratiu de TRAGSA i les seves filials en les seves relacions amb
l’Ajuntament de Morella, en la seva condició de mig propi i servei instrumental del citat
ajuntament, per a la realització d’actuacions encaminades al desenvolupament, millora i foment
de les infraestructures en el medi rural i natural en el terme municipal de Morella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que es una bona iniciativa signar un conveni amb
una empresa que tinga més capacitat per poder portar a terme determinats treballs.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Morella i
l’empresa de transformació agrària (TRAGSA) tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit conveni.
8.ENCÀRREC
EXECUCIÓ
EMPRESA
TRAGSA
OBRA
“RESTAURACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO AMURALLADO DE LA CIUDAD DE MORELLA”.- Es
dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals
En Rafael Pallarés Traver de l’encàrrec d’execució a l’empresa TRAGSA de la realització de
l’obra “Restauración medioambiental del Entorno Amurallado de la Ciudad de Morella”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda en virtut del conveni signat entre el Ministeri de Medi
Ambient per mig de l’empresa TRAGSA i l’Ajuntament de Morella aprovat en aquest mateix Ple,
encarregar a la referida empresa TRAGSA l’execució de l’obra “Restauración medioambiental
del Entorno Amurallado de la Ciudad de Morella” per un pressupost total de 298.282,40 euros
dels quals 119.878,38 seran aportats per l’Ajuntament de Morella.
9.- INFORME CURSOS JAUME I.- Es dóna compte per part de la regidora de Cultura,
Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de l’informe referent a la realització del Cursos
de la Jaume I.
Un any més la universitat Jaume I, llança, la proposta de formació durant la temporada estival.
Aquesta universitat confia un any més, en la seu de Morella per tal d’albergar part dels cursos
proposats. Consolidant-se com a seu de formació a l’estiu.
Morella acollirà 4 cursos de temàtica diversa:
-

Energies renovables. Present i futur.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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-

Mirades compromeses del documental contemporani
Tots dos cursos es duran a terme del 2 al 4 de juliol.

-

Emocions informatives: l’espectacle dels sentiments en la societat de la informació.
Aquest curs es realitzarà del 7 al 9 de juliol.
I l’últim dels cursos; La revolució del periodisme ciutadà, del 9 al 11 de juliol.

-

També volia fer referència a la tasca formativa, cultural i d’aproximació de les eines
telemàtiques a la societat morellana que és fa des de la Seu dels Ports de la UJI.
A nivell de cursos, aquest any durant el mes de juny es faran dos cursos relacionats en el món
de la hosteleria, a petició dels mateixos usuaris.
Pel que fa a la Universitat de Majors, dir que aquest any el nombre de matriculats s’ha vist
augmentat considerablement, fins el punt de tenir que fer dos grups, un en Vilafranca i l’altre en
Morella. Tot i això hi ha sessions conjuntes. Des d’ací felicitar i animar als nostres majors a
seguir estudiant.
També voldria fer menció de les diferents exposicions fotogràfiques i dels cicles de cinema, on
aquest any s’ha demanat un per als joves i un altre per la gent gran.
Per tant, poder dir que la seu dels Ports de la UJI apropa a la nostra gent la formació i la cultura
gràcies a la filosofia de tenir una Universitat Oberta.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS “SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
CENTRO DE DÍA”.- Coneix el Ple l’expedient incoat per a la contractació mitjançant concurs en
procediment obert de l’obra “Suministro equipamiento Centro de Dia”.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que el seu grup s’alegra de cada pas que
s’avance per arribar a la construcció del Centre de Dia encara que es lamentable que un
projecte tant importat com aquest hage estat tant de temps estancat.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que es possible que aquest projecte encara estigue més
temps estancat ja que hi ha que veure com es pot finançar.
L’Ajuntament de Morella fa un gran esforç per portar endavant aquest projecte, però el que es
vol es tenir garantit un contracte de la Generalitat, que es qui rep els fons del Ministeri en lo que
respecte a la Llei de Dependència, per concertar la gestió del centre abans de posar-se en
marxa. Si no es resol aquesta qüestió prèviament, es podria tenir un problema de gestió en el
futur.
Els passos s’estan donant, falta l’autorització definitiva per part de la Generalitat però el que es
vol es concertar-lo i veure quin tipus de gestió es el més adient.
Assabentat el Ple i atenent a la quantia del subministre d’acord amb allò que estableix la Llei de
Contractes del Sector Públic, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de condicions de clàusules administratives per a l’adjudicació
mitjançant procediment negociat sense publicitat de obra “Suministro equipamiento Centro de
Dia ”.
SEGON.- Enviar el referit plec de condicions a diferents empreses per a que presenten ofertes.
11.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que es
tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote la urgència
dels referit punt.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
MOCIÓ DIA D’EUROPA.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto
Blanch Marín de la moció dia d’Europa que es com següeix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMER.- Que la data del 9 de maig, consagrada com a Dia d’Europa, commemora la
promulgació de la Declaració Schuman, considerada la primera pedra de la construcció
europea.
SEGON.- Que el 9 de maig s’ha convertit en un símbol que, junt amb l’euro, la bandera i
l’himne, representa a l’entitat política en què s’ha convertit la Unió Europea.
TERCER.- Que el 9 de maig de 1950, París va ser escenari de la promulgació d’una declaració
política redactada per Jean Monnet i divulgada per Robert Schuman, ministre francès
d’Assumptes Exteriors, en la que es proposava la creació d’una autoritat supranacional europea
per a l’organització de la producció de carbó i acer, la CECA, el tractat fundacional de la qual va
assentar les basses del procés d’integració europea. La construcció europea es va iniciar per
tant aquell dia i, a fi de commemorar este esdeveniment de la nostra història comuna com a
europeus, els Caps d’Estat i de Govern, reunits en la Cimera de Milà de 1985, van decidir
proclamar el 9 de maig com a Dia d’Europa.
QUART.- Que les institucions de la Unió Europea han de mantindre’s a l’escolta i al servici dels
ciutadans, i els ciutadans, al mateix temps han de conservar la seua especificitat, els seus
hàbits i costums i el seu idioma; han de sentir-se “a casa” i poder circular amb plena llibertat per
esta pàtria europea.
CINQUÈ.- Que correspon a les administracions públiques i als líders d’opinió situar en primer
pla el tema europeu, evitar el distanciament de la idea d’Europa que puguen tindre els ciutadans
i fer visible el valor afegit de pertànyer a la Unió, perquè, en definitiva, s’identifiquen en este
projecte comú les expectatives dels ciutadans.
SISÉ.- Que va ser iniciativa de la Comissió Europea declarar el 2008 Any Europeu del Diàleg
Intercultural, ratificat en la Decisió 1983/2006 del Parlament i del Consell aprovada el 16 de
desembre del 2006, la qual cosa suposa una bona oportunitat per a sensibilitzar els ciutadans,
en especial als joves, sobre els reptes que implica l’acceptació del principi de la diversitat
cultural així com augmentar la consciència en els valors de solidaritat, respecte i comprensió
d’altres cultures.
SETÉ.- Que en este marc, les institucions de la Comunitat Valenciana han de desenrotllar un
important paper en el procés d’intregració europea, així com advocar per la construcció d’una
Europa dels ciutadans.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents
ACORDS
PRIMER.- Tenint en compte que el principal objectiu de la commemoració del Dia d’Europa és
acostar la realitat de la Unió Europea als ciutadans, acorda la seua adhesió a la proposta de la
FVMP d’impulsar la celebració d’actes institucionals, així com promoure entre els ciutadans de
la nostra comunitat el concepte de ciutadania europea i fomentar la seua participació.
SEGON.- Transmetre el present acord a les associacions i col·lectius ciutadans ubicats en el
municipi, perquè puguen dur a terme actes de celebració i commemoració.
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TERCER.- Remetre el present acord adoptat pel ple de l’Ajuntament a la presidenta de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la commemoració del Dia
d’Europa tal i com ve redactada.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula la Sra. Sangüesa qui vol fer un prec, es vol traslladar els comentaris dels
ciutadans d’Ortells per a que es mantinguen en millor estat els llavadors d’aquesta localitat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que en lo que respecte al tema del Parador de Turisme
es vol traslladar la informació de la que es disposa, comunicant que a finals del passat mes
d’abril ja es va remetre a València, des de la Direcció Territorial de Castelló l’informe favorable
al projecte del túnel, per a la seva aprovació definitiva.
Pren la paraula el Sr.Puig dient lo següent:
Respecte al tema dels llavadors d’Ortells, ja s’han realitzat treballs de millora arreglant una biga
que estava malament i el tema del funcionament d’aigua no tinc dades però pot contestar el
Regidor de l’àrea de serveis.
Pren la paraula el Sr. Ripollés qui comenta que s’han mantingut converses amb els veïns
d’Ortells, i ja s’han realitzat treballs de neteja i treballs per solucionar els problemes de l’aigua.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que respecte al tema del Parador si que hi ha una novetat
important que es que Ministeri ja ha tret a concurs al BOE la licitació de l’obra de
condicionament del llenç de la muralla, obra que obligava a fer la Conselleria de Cultura com a
element previ al permís definitiu del Parador.
Es una bona notícia que ja s’hage remès l’informe per part de la Conselleria i esperem que no
es perda més temps en burocràcia per què cada dia que passa es un dia perdut.
En aquest moment s’està pendent de l’aprovació definitiva del projecte general del Parador que
es urgent per què d’aquesta aprovació depèn el poder traure a licitació l’obra.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-tres 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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