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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 18 DE JUNY 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
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Jesús Ortí Adell

En la ciutat de Morella sent les disset hores, del
dia divuit de juny 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.

En primer lloc pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair la cooperació dels grups per poder
orientar el Ple d’acord amb les possibilitats de treball de tots.
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 05-05-08.
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:
Abans de començar amb l’informe d’alcaldia fer referència al condol per la mort de José
Segura, que va ser regidor d’aquest ajuntament des de l’any 1987 al 1991, i que va ser també
una persona implicada en altres qüestions socials com va ser l’Associació de la Tercera Edat o
anteriorment en el Centre d’Iniciatives Turístiques.
Va ser una persona activa, que va treballar per Morella que va fer tot el que pensava que podia
fer pel seu poble.
Deixar constància en aquest ple, el primer després de la seva mort, de la nostra consideració i
fer arribar a la seva família el nostre suport i la nostra condolença així com el nostre
reconeixement a la seva tasca i el seu esforç per Morella. Va ser un Morellà convençut, que va
estimar intensament al seu poble i que va fer allò que va poder pel seu poble.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

-

La Policia Local ha realitzat diverses actuacions en matèria de danys, destacant la
realitzada com a conseqüència dels desperfectes ocasionats al Santuari el dia de la
Rogativa a Vallivana. Fer referència que quan s’està trencant qualsevol cosa, s’està
atemptant contra un bé comú i també s’està alterant la convivència. Per part de
l’Administració de Vallivana i els distints representants es prendran les mesures oportunes.
Es va acudir a la reunió de la Taula del Sénia celebrada a Traiguera per planificar les
properes activitats.
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El 2 de juny es va assistir a la inauguració de la placa commemorativa del 800 aniversari
del naixement Jaume I, iniciativa presa per la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies. Es tracta de posar de manifest que més enllà del caràcter cultural i la implantació
de la llengua que va portar a totes les terres valencianes, Jaume I també va ser un impulsor
d’obres públiques molt importants, entre elles l’emmurallament de Morella.
En la reunió del 3 de juny amb el Delegat del Govern Valencià a Castelló, Joaquim Borràs,
celebrada a Ares es va posar de manifest la falta del projecte de vertebració comarcal de la
Generalitat i es va demanar una major coherència i coordinació entre les Conselleries a tot
allò que afecta a les nostres comarques.
Es va acudir a conèixer els adjudicataris dels projectes, en fase de redacció, previstos per
la Conselleria d’obres Públiques sobre les carreteres CV-12 i CV-15 a la Casa dels Caragols
de Castelló, coneixent en quins termes es produirà.
El 14 de juny es va acudir a la reunió de la comissió d’Hisenda de la Mancomunitat del
Maestrazgo, on es va plantejar la possible reforma de la mateixa i es va posar patent la
nostra oposició de que Morella deixe de ser la capital administrativa.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’han començat les obres a l’exterior del pavelló de festes per adequar-lo com a nou
recinte firal.
Reparació del camí d’accés al cementeri d’Ortells, facilitant amés el treballs per substituir
el transformador elèctric i millorar el subministrament a la població.
Millora de l’accés del consultori mèdic d’Ortells amb la col·laboració de diverses baranes i
reparacions.
S’ha finalitzat l’obra de la Llècua, referent al Pla d’Infraestructures.
S’ha finalitzat l’obra d’accés de “La Costa del Matadero” referent al Pla d’Accessos.
S’està millorant la canalització de l’enllumenat del Barri de la Puritat.
El Síndic d’Obres va anar a la reunió del Pla Zonal de Residus a Benicarló el dimecres 6
de maig, per a tractar el tema dels residus inerts i treballar en la búsqueda de solucions.
S’han mantingut diverses reunions, per part del regidor de Serveis i el Síndic d’Obres, amb
l’empresa Traimed, adjudicatària del servei de residus inerts de la zona nord de la província,
per a desbloquejar i posar en marxa, en el menor temps possible, l’abocador d’inerts i el
centre de recepció.

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.
Senyalització de diversos guals.
Reparació de diverses faroles.
Manteniment general en l’alberg de Pereroles.
S’ha condicionat la piscina municipal, estant oberta al públic des de l’1 de Juny.
Manteniment periòdic de l’aparcament cobert de l’Albereda.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECÒNOMICA
-

El Parc Solar continua en les obres d’execució previstes, continuant tancant-se noves
instal·lacions per a inversions particulars, que van signar el dia 22 de maig les seues
primeres societats, per donar participació als ciutadans en aquest model de gestió
energètica.

ÀREA DE TURISME
-

S’ha firmat un conveni de col·laboració en pràctiques amb la Universitat de València pel
qual s’oferta una plaça per a un estudiant de la diplomatura en turisme per a la nostra
oficina.
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El passat 31 de maig es van inaugurar els “Apartaments de turisme rural Bergantes”, en
l’antiga casa de la mestra d’Ortells.
S’ha mantingut una reunió de seguiment i execució del Pla Estratègic de Turisme amb la
comissió de promoció del Patronat de Turisme.
S’ha sol·licitat una subvenció per a la promoció institucional per mig de la qual podriem
finançar part dels fullets i publicacions institucionals.
S’han rebut a l’ajuntament diversos grups i associacions interessats en el nostre patrimoni
turístic i cultural, dels que podem destacar:
Associacions de veïns de València i d’Alboraia.
L’Associació “Ángeles Guardianes” de motoristes de la policia, amb els quals es va
acordar fer de la concentració un acte institucional que tindrà lloc una vegada a l’any
per primavera.
Un grup de l’UGT de València.
L’Associació de sordo-muds de Sabadell, que ens han fet arribar una carta mostrant
el seu agraïment a la regidora de turisme.
La delegació turística de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, està realitzant unes
jornades a Castelló, amb uns 15 alumnes de diverses nacionalitats i han triat Morella per a
fer una visita que els servirà d’exemple per als seus cursos el proper divendres 20 de juny.
Ens han ofert una reunió per a poder intercanviar ideals sobre el turisme i parlar de la gestió
que s’està portant al nostre poble.

ÀREA DE PERSONAL
-

Ens han aprovat les subvencions de salari EZOINT i EMCORP per a reforçar el personal
de cultura, turisme i la brigada durant els mesos d’estiu.
El passat dilluns dia 16 de juny, va començar les pràctiques en l’àrea de cultura i turisme
una alumna els tallers d’ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sènia.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

-

-

El passat dia 16 de maig es va signar a la Universitat Jaume I de Castelló el conveni marc
Interlocal per a la modernització dels municipis, on estan adherits 14 ajuntaments de la
província i que esperem que sigue un bon revulsiu per a donar impuls a les xarxes de
caràcter públic.
Els membres de Interlocal han tingut ja dues reunions: Amb Luis Prieto, subdirector al
Ministeri d’Industria, i amb David Cierco, director General de Modernització, per tal d’exposar
els projectes integrats al Pla Avanza. A la reunió es va proposar que la zona Interlocal fos
objecte d’experiències pilot en matèria de Noves Tecnologies.
S’han mantingut per part dels Regidors de les àrees corresponents i l’empresa Telefònica
Mòbils les reunions pertinents per tal de fer arribar a les poblacions de Xiva i Ortells la
cobertura de mòbil pràcticament inexistent, sobretot a Xiva.
Els treballs d’alimentació elèctrica de la xarxa wi-fi continuen el seu camí, sent realitzats
per la nostra brigada municipal.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Va tenir lloc una reunió del Consell Agrari per a tractar entre altres el tema del nou espai
firal i l’obra de l’escorxador.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
S’ha finalitzat l’obra de condicionament del talús del Polígon Industrial les Casetes.
Tractament amb herbicida de murs en diverses zones de Morella, Ortells, Xiva i la Pobleta
per a l’època estival.

ÀREA DE CULTURA
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Acte cultural per donar major esplendor als 650 anys de Corpus, com ara el concert
d’orgue a càrrec de Toni Ortí, publicació opuscle textos del Capítol i de Carlos Sangüesa i
una conferència de Josep Alanyà “El corpus de Morella i la custòdia d’Isabel II”.
Celebració del dia internacional dels museus, amb la posada en la pàgina web municipal
d’una nova galeria de fotos no identificades de l’Arxiu Pascual.
Facilitats als majorals de Sant Antoni 2009, fotografies de l’Arxiu Pascual per a una
publicació relacionada amb la festa.
Atenció als tècnics de la Torre d’en Besora per vore opcions de restauració de torres.
Tasques o col·laboracions de difusió, com ara: programa “De punto o punto” de la cadena
Punto Ràdio (museus, monuments, gastronomia...)

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Curs de doctorat sobre criminologia, de la Xarxa Lluís Vives.
Acte fi de curs de 2n de Batxillerat, que va tindre lloc al teatre municipal.
Sessions de la universitat per a majors.
Escola de música canvi d’ubicació per les obres de millora del local
Una nova edició de la revista de l’Escola Infantil Municipal.
Atenció i lliurament d’informació als IES d’Aldaia, que retre un homenatge a Casimiro
Ripollés, i al IES Ramón Cid de Benicarló, que van confeccionar material didàctic dels
museus de la ciutat.
Lliurament premis 25 d’abril (col·legi primària) 24 edició.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

-

El 29 de maig en Les Sales Gòtiques de l’Ajuntament de Morella va tindre lloc la jornada:
Aspectes pràctics de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència organitzada per la Unió de Llauradors en col·laboració amb la
Regidoria d’Assumptes socials de l’Ajuntament de Morella. A la inauguració, van estar, entre
altres, el Sr. Antonio Lorenzo, subdelegat del Govern d’Espanya en la província de Castelló i
l’Exma. Sra. Dª Emilia Caballero, Síndica de la Comunidad Valenciana. Esta jornada estava
dirigida a treballadors i treballadores socials dels serveis municipals d’atenció a la
dependència i va comptar amb l’assistència d’uns/es trenta professionals de tota la
Comunidad Valenciana.
El 30 de maig reunió amb l’Assemblea Local de la Creu Roja.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Els dies 24 i 25 de maig es van organitzar els actes de la processó del Corpus Christi.

ÀREA DE GENT GRAN
-

El dia 26 de maig va finalitzar el curs de la Universitat per a majors.
El 3 de juny va tindre lloc una reunió amb el Consell de la Gent Gran per tal d’ultimar les
Jornades de la Gent Major.
Organització de la Setmana de la Gent Major que va tindre lloc del 7 al 15 de juny. Entre
els diversos actes caben destacar la Rogativa de la Gent Gran, conferències, cine, teatre,
etc.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Obertura d’un compte corrent en Bancaixa amb l’objecte de col·laborar amb Creu Roja a
recaptar fons per a pal·liar el desastre natural en Birmània.
Publicació de les bases del 0,7% per a la presentació per les O.N.G. de projectes de
cooperació amb el tercer món.

ÀREA DE FESTES
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S’han mantingut vàries reunions amb diverses associacions i col·lectius per preparar i
organitzar diferents activitats i la programació de festes.
S’està treballant en la preparació de les festes, amés de les de Morella, de La Pobleta,
Xiva, Ortells i Herbeset.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha contractat a una persona com a nou monitor del Casal Jove segons l’oferta de treball
que es va oferir el mes passat.
S’està treballant amb Morell@jove en la realització del calendari d’activitats per a l’estiu i
festes.
Col·locació d’un nou futbolí en el Casal Jove.

ÀREA D’ESPORT
-

62 Gran premi Vila-Real/Morella/Vila-Real.
III torneig de bàsquet Ciutat de Morella.
Revisió i signatura del conveni amb el Club Bàsquet Femení Morella, aprofitant per a
felicitar-los en els seus resultats i seguint recolzant-los.
Posada en marxa de diferents cursos aquàtics en la piscina del centre lúdic i esportiu
Jaume I. Per a gent gran, per a gent no tan gran i per a xiquets de 4 fins 24 mesos.
Reunions amb el Motor Club Morella, per la col·laboració amb la celebració d’una proba del
Campionat Nacional d’Espanya.
Reunions amb els organitzadors del campionat de futbol sala Ciutat de Morella, que aquest
any ja es podrà celebrar en el nou poliesportiu.
Reunions amb els responsables del SEAL ESPORT que organitzen un campus de futbol
entre Morella i Forcall.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El passat dissabte 14 de maig es va celebrar a la Pobla de Benifassar una reunió de
l’agenda 21 comarcal per tal de continuar posant en comú temes que afecten a l’elaboració
de la mateixa.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS RENOVACIÓ OPERACIÓ DE
TRESORERIA.- Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de l’adaptació realitzada
conforme a la nova Llei de Contractes del Sector Públic del plec de condicions per a realitzar la
renovació d’una operació de tresoreria.
El criteris de valoració són els que ja es van aprovar per aquest Ple que són els següents:
-

Haver concorregut i ofertat condicions en operacions sol·licitades per l’Ajuntament,
durant els 3 anys anteriors. Valoració: 0,25 punts per cada una amb un màxim d’1 punt.
Relació institucional de l’Entitat amb l’Ajuntament; així com la participació en sol·licituds
realitzades pel propi Ajuntament o per d’altres col·lectius de la localitat. Valoració: fins a 4
punts.
Obra social per mig d’actuacions estables. Valoració: fins a 2 punts.
Relació financera de l’Ajuntament amb l’Entitat. Valoració global des diferents serveis
financers facilitats per l’Entitat (gestió de nòmines, transferències, remuneració de saldos,
gestió de rebuts, etc ...). Valoració: fins a 1 punt.
Oferta econòmica (despeses financeres o interessos). Valoració: fins a 3 punts.

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que no hi ha res a debatre ja que es té d’adaptar
la normativa a la nova Llei de Contractes; entenent que es mantenen les mateixes bases i els
mateixos criteris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el plec de condicions tal i com ve redactat i que
regirà a partir d’ara en la contractació d’operacions de tresoreria i préstecs d’aquest ajuntament
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sempre que per les seves característiques puga realitzar-se mitjançant adjudicació negociada
sense publicitat.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS D’ABRIL I MAIG DE
2008.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mesos d’abril i maig de
2008, que es com segueix:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-08........................................................... ......... 87.205,48 €
Ingressos abril.................................................................
861.372,93 €
Total...............................................................................
948.578,41 €
Pagaments......................................................................
723.504,59 €
Existència a 30-04-08............................................................... 225.073,82 €
MES MAIG
Saldo a 30-04-08........................................................... ......... 225.073,82 €
Ingressos abril.................................................................
1.575.688,00 €
Total...............................................................................
1.800.761,82 €
Pagaments......................................................................
634.195,44 €
Existència a 31-05-08.....................................................
1.166.566,38 €
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui després de revisar els comptes es congratula de que les
existències finals hagen augmentat considerablement; en el mes d’abril degut a la liquidació de
la recaptació de vehicles i en el mes de maig per la liquidació pendent d’ingressar per part de
RENOMAR.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes del mesos d’abril i de maig de 2008 tal i com venen redactats.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CARRETERA XIVA.- Es dóna compte per part del
regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la Moció de la Carretera
de Xiva que es com segueix:
“ MOCIÓ CARRETERA XIVA
Durant la present legislatura, aquest Plenari de la ciutat de Morella, ha vist com s’han presentat
fins a tres mocions referents a la necessitat de millora i condicionament de la carretera de Xiva.
Amb tots aquests mesos hem comprovat com les sol·licituds i demandes que s’han transmès, a
l’Administració responsable d’aquest vial, com és la Diputació de Castelló, no han segut ateses i
amés tampoc contestades les simples informacions demanades. Tot aquest “calvari” demostra
una falta de respecte per part de la Diputació provincial, cada cop més intens, cap a les
institucions municipals, com és l’Ajuntament de Morella, i sobre tot als veïns més directament
afectats sobre la situació de la CV-117, com són els ciutadans de Xiva.
Com tots i totes som coneixedors, la carretera de Xiva es troba en unes condicions cada cop
més defectuoses, per dir-ho d’una forma suau. En cadascuna de les mocions presentades, s’ha
posat de manifest la necessitat de la seua millora i inclús es va annexar, en diverses ocasions,
un informe fotogràfic sobre les seues deficiències.
En la Comissió de Cooperació de la Diputació, celebrada el dia 27 de febrer de 2008, es veritat,
que fruït de les nombroses demandes per part de l’Ajuntament, per unanimitat de tots els grups
representats en el Plenari, vam veure com es plasmava una partida de 100.000 € referent a
“Sanejament de brandons i pavimentació en la ctra. CV-117 a Xiva de Morella” dins del
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programa provincial de “Conservació i manteniment de les carreteres dependents de la
Diputació en la zona nord de la xarxa viària provincial”.
Després d’anys sense cap tipus d’inversió, aquesta era una bona notícia, tot i que insuficient per
corregir el rumb portat per la Diputació de Castelló durant tants anys.
Fruit del interès de l’equip de govern en la reparació d’aquest vial, en el Ple ordinari posterior a
aquesta concessió pressupostària, es va demanar informació sobre el pla de treball i les
actuacions exactes que s’anaven a realitzar amb aquets 100.000 €. La resposta a hora d’avui,
ha segut el silenci, però la situació no acaba ací.
Al cap d’unes poques setmanes hi havia un camió i varis operaris treballant en el vial. Ingenus
de nosaltres, vam pensar que l’actuació, referent als 100.000 euros, s’estava fent d’una manera
urgent com tocava i que per fi, es començava a veure una xicoteta llum a la fi del túnel. La
sorpresa i la indignació, dels veïns de Xiva i de l’equip de govern, arribava quan per sorpresa,
aquests camions al cap de menys d’una setmana ja no estaven treballant.
Immediatament, ens vam ficar amb contacte amb els serveis tècnics de la Diputació, tant de
Carreteres com de Cooperació, a l’igual que per mitjà del Grup Socialista a la Diputació, a
través del Diputat Comarcal, per demanar informació sobre quins treballs s’havien realitzat i
quan s’anava a fer, al menys, l’actuació esmentada anteriorment dels 100.000 €. Cap
responsable d’aquests departaments va mostrar interès per aquest tema i la informació
demanada (la qual en part ja es va demanar en una de les mocions presentades) no ha segut
tramesa a aquest Ajuntament. En definitiva ni s’ha fet, al menys, l’actuació prevista ni s’ha
contestat a cap de les sol·licituds, simplement d’informació, demanades per l’Ajuntament de
Morella.
Per tot lo exposat es proposa l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Exigir a la Diputació de Castelló, que en caràcter d’urgència, inste, a l’empresa
adjudicatària de les obres referents a la “Conservació i manteniment de les carreteres de la
zona nord de la xarxa viària provincial” en la carretera de Xiva (LUBASA SAU), a que inicie les
obres de sanejament de brandons i pavimentació, i que aquesta obra es realitze amb la inversió
íntegra dels 100.000 €.
SEGON.- Exigir a la Diputació de Castelló, una vegada més, la informació sobre el pla de treball
i les solucions plantejades per a la carretera CV-117, tant en el present més proper, referents al
manteniment plantejat, com per possibles obres que aprofundixquen en la solució vertadera de
les deficiències de la carretera a Xiva, plenament necessàries.
TERCER.- Exigir, una vegada més, a la Diputació de Castelló explicacions pel silenci que ha
imperat durant tant de temps en aquest tema, sense contestar les mocions de l’Ajuntament i
tampoc la recollida de signatures dels propis veïns de Xiva.
QUART.- Transmetre totes les demandes, sol·licitud d’informació, actuacions en aquest procés i
situació de la carretera a Xiva, a la Sindicatura de Greuges per a que emeta un informe referent
a la situació d’aquesta carretera i del tracte rebut de l’Ajuntament de Morella i els veïns de Xiva,
per part de la Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta el seu acord amb la necessitat de la millora
d’aquesta carretera per lo que segueixen recolzant aquesta moció com ja es va fer en el seu
dia.
Fer referència a una reunió de partit que va tenir lloc amb el Vicepresident de la Diputació, en la
qual es va comprometre a respondre a totes les mocions referents a aquest tema i també a
estudiar la possibilitat de millorar aquesta carretera.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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També dir que com a Grup Polític s’insistirà en demanar solucions per aquest problema.
A lo que li respon el Sr. Ripollés agraint el recolzament demostrat i recalcar la necessitat de fer
efectiva tant la demanda d’informació com la inversió adjudicada.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció Carretera Xiva tal i com ve redactada.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADQUISICIÓ TERRENYS ORTELLS (al costat del depòsit
d’aigua) .- Coneix el Ple que el depòsit d’aigua que abasteix a la població d’Ortells es troba
ubicat en una parcel·la propietat de En Joaquim Ramia Molinos qui en el seu moment va donar
autorització verbal per a la seva construcció.
Coneix el Ple la necessitat de l’adquisició dels terrenys corresponents a la parcel·la 417 del
polígon 75 del cadastre municipal de rústica, propietat de En Joaquin Ramia Molinos, on es
troba ubicat el depòsit d’aigua d’Ortells.
Coneix així mateix la valoració realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal En David Ramón
Cotino, de la parcel·la a adquirir, la qual ascendeix a la quantitat de 2.300,00 €.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adquirir la finca rústica corresponent a la parcel·la 417 del polígon 75 per la quantitat
de DOS MIL TRES-CENTS EUROS (2.300,00 €).
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a signar quants documents
siguen necessaris per a l’adquisició dels terrenys.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ N-232.- Es dóna compte per part del Sr. Alcalde de
proposar que aquest punt quedarà damunt de la taula per a que siga consensuat amb els altres
ajuntaments implicats.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’EMPRESA CENTRAL
DE RESIDUOS ALIMENTARIOS S.L..- Es dóna compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Morella i l’Empresa “Central de Residuos
Alimentarios S.L. (CENRESA)”.
Es tracta d’un conveni de col·laboració pel qual l’empresa CENRESA, dedicada entre altres
activitats a la recollida, transport i magatzematge de residus d’oli de fregir procedent dels
establiments dels sector de la restauració per al seu posterior reciclatge en l’obtenció de
combustible Bio-Diesel, es compromet a recollir tots els residus d’olis de fregir generats en tot el
terme municipal de Morella.
El present conveni de col·laboració generarà una quota anual de 1000 € + IVA i tindrà una
duració de 4 anys.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Morella i
l’empresa Central de Residuos Alimentarios S.L. (CENRESA) tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit conveni.
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9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MANCOMUNITAT TURÍSTICA DEL MAESTRAZGO.Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la Moció
Macomunitat Turística del Maestrazgo que es com segueix:
“MOCIÓN SOBRE LA MANCOMUNIDAD TURÍSTICA DEL MAESTRAZGO.
La Mancomunidad Turística del Maestrazgo celebró su sesión constitutiva en Morella el Dia 8
de mayo de 1972, en virtud del Decreto 1337/1971, de 3 de junio del Ministerio de la
Gobernación, por el que se aprueba la constitución de la Mancomunidad y los estatutos que han
de regirla.
Durante los 37 años de vida de esta Mancomunidad, la ciudad de Morella ha ejercido la
capitalidad y ha sido la sede administrativa de la misma tal y como establece el artículo 2º de
los Estatutos. Esta capitalidad y sede no se fijó caprichosamente ya que la ciudad de Morella
está situada en el centro geográfico del territorio de los 55 municipios de las Provincias de
Castellón y Teruel que forman la mancomunidad.
El Pleno de este Ayuntamiento del día 14 de febrero del presente año se pronunció en defensa
de la capitalidad administrativa de Morella ante los rumores de su traslado a las capitales de
provincia, Castellón de la Plana o Teruel.
El pasado día 12 de junio tuvo lugar en el palacio Provincial de Teruel una reunión de la
Comisión de Hacienda de la Mancomunidad para examinar el estado de cuentas y además se
trató la modificación de estatutos para adaptarlos a la nueva legislación, al tiempo que se
cambia la sede administrativa arrebatándosela a Morella para trasladarla 3 años a Castellón y 3
años a Teruel.
El Ayuntamiento de Morella está de acuerdo en la modernización y dinamización de la
mancomunidad, en la ubicación de la gerencia y gestión de la promoción turística en el territorio
de la mancomunidad, y por lo cual apoyará cualquier modificación estatutaria que acerque las
decisiones a los municipios integrantes de la misma.
Pero nunca podrá estar de acuerdo con el intento de marginación de nuestra ciudad sin causa
justificada sacando la capitalidad administrativa de nuestra ciudad y del territorio de la
mancomunidad y alejando por tanto las decisiones de los municipios que la integran.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Morella no aprobará una modificación estatutaria que suponga
la perdida de la capitalidad administrativa a la ciudad de Morella.
Por lo expuesto se propone el Pleno la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Instar a los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Teruel, la convocatoria
del Pleno para la constitución de la entidad que no se ha producido después de las elecciones,
entidad que puede ser útil para la promoción turística de las comarcas del sur de Aragón y el
norte de la Comunidad Valenciana.
SEGUNDO.- Manifestar a los presidentes de las diputaciones de Castellón y Teruel que la sede
de la Mancomunidad del Maestrazgo está en Morella y que este Ayuntamiento no aprobará
ninguna modificación estatutaria que arrebate a Morella la capitalidad administrativa.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Morella apoyará cualquier iniciativa que modernice y acerque
las decisiones de la Mancomunidad Turística del Maestrazgo a la realidad de los municipios y
refuerce el papel de los Ayuntamientos y de los empresarios de las comarcas integrantes de la
misma.”
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Pren la paraula el Sr. Blanch per a remarcar que; s’està d’acord amb dinamitzar el paper de la
Mancomunitat amb la realització d’un estudi concret dels problemes que té la Mancomunitat i
veure en virtud dels objectius que es marquen, quines són les reformes que s’han de fer. Si això
implique una reforma estatutària s’estarà d’acord.
Al final de la reunió del dia 12 de juny, referida anteriorment, l’únic motiu per al qual es requerie
la modificació estatutària era per al canvi en la seu administrativa, punt aquest en el qual no
s’està d’acord.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que estan d’acord amb aquesta moció ja que
reflexa l’assumpte tal i com es. Des del Grup Popular es pensa que es un error i que no s’ha de
permetre que es lleve la capitalitat de la Mancomunitat de la ciutat de Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol agrair el recolzament demostrat i vol remarcar que tal i com
s’ha dit es necessari dinamitzar la Mancomunitat. S’ha d’aconseguir que el territori estigue molt
més present, que s’implique més a l’empresariat i que la gerència siga única. Es una
Mancomunitat que té suficients recursos per portar endavant moltes accions.
El que no es pot permetre es perdre la capitalitat, ja que es tracta d’un símbol real de la
Mancomunitat. En el seu dia quan es va iniciar aquesta per part de En Angel Alloza aquest va
considerar que Morella era el símbol turístic de tota la zona.
No es raonable que es vulga donar la impressió que la inactivitat d’aquestos anys siga degut a
la capitalitat administrativa de la Mancomunitat, quan des de d’ací, per part de totes les
persones implicades en la gestió administrativa sempre s’ha fet el que s’havia de fer.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció Mancomunitat Turística del
Maestrazgo tal i com ve redactada.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP POPULAR PARADOR DE TURISME.- Es dóna
compte per part del regidor En Guillermo Sangüesa Teruel de la Moció del Grup Popular
respecte al Parador de Turisme que es com segueix:
“ MOCIÓN PARADOR DE TURISMO
PRIMERO.- Como en reiteradas ocasiones se ha manifestado en este Pleno, la construcción
del futuro Parador de Turismo es, junto a la mejora y acondicionamiento de la N-232 y la
construcción del Cuartel de la Guardia Civil, los proyectos de mayor relevancia para el futuro
inmediato de nuestra ciudad.
SEGUNDO.- Resulta un hecho objetivo e incontestable que, a día de hoy, las obras del túnel de
acceso y las obras de ejecución del futuro Parador no han dado comienzo.
TERCERO.- Teniendo en cuenta que a finales de octubre de 2007, en el Ayuntamiento de
Morella se celebró una reunión entre representantes de Turespaña, de la Conselleria de Cultura
y del propio Ayuntamiento, en la que, se coordinaron y solucionaron aquellos aspectos técnicos
y administrativos referentes a la construcción del túnel de acceso al Parador, cuya autorización,
finalmente fue concedida por la Conselleria de Cultura el pasado 12 de mayo de 2008.
CUARTO.- En la citada reunión celebrada en este mismo Consistorio, se acordó que, una vez
solventado el asunto del túnel de acceso al Parador, se celebraría una nueva reunión a fin de
coordinar aquellos aspectos técnicos del proyecto de ejecución del Parador de Morella,
debiendo realizarse, la citada reunión, en un lugar intermedio entre Madrid y Morella,
barajándose como posibles lugares de encuentro, los Paradores de Cuenca o Alarcón.
QUINTO.- Considerando que el Ayuntamiento de Morella es el primer interesado en que la
construcción del futuro Parador sea una realidad, y como quiera que, dicha infraestructura,
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supondrá un salto de calidad en la actividad turística, de la cual, todos saldremos beneficiados
tanto residentes, como visitantes, como la propia ciudad.
SEXTO.- Desde el convencimiento en que la atribución de culpas y responsabilidades no
conduce a ningún lugar e, igualmente, no supone agilizar y adelantar la construcción del
Parador,
El Grupo Municipal del Partido Popular, propone al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Que por el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento se tome la iniciativa en la
construcción del futuro Parador, para lo cual, siempre contará con el apoyo del grupo municipal
popular.
SEGUNDO.- Que de inmediato, tal y como se acordó en la pasada reunión celebrada en este
Ayuntamiento a finales de octubre 2007, se convoque a las partes implicadas en la construcción
del Parador, esto es, Turespaña, Conselleria de Cultura y el propio Ayuntamiento, a una reunión
en el Parador Nacional de Cuenca, a fin de analizar y solventar todas aquellas cuestiones que
afecten al proyecto de ejecución del Parador Nacional de Turismo de Morella.”
Pren la paraula la Sra. García qui vol valorar la iniciativa del Grup Popular de portar una moció
sobre aquest assumpte al Ple i suposa que es pot arribar a un consens.
Es voldria analitzar dos punts: en primer lloc en el punt segon on se diu que no s’han començat
les obres, es un poc dur de cara a l’equip de govern per que l’Ajuntament ha treballat sempre
per fer possible l’inici de les obres i es per part de Conselleria des d’on s’ha tardat dos anys en
donar la llicència; encara que es un fet indiscutible que les obres no estan començades.
Després en els acords que es prenen en el punt primer no s’està totalment d’acord per lo que
se propose un canvi quedant amb la següent redacció: “El Ple municipal insta al Govern
Municipal a continuar impulsant les gestions per donar la màxima celeritat al projecte del
Parador”.
Respecte al segon punt, per no concretar el lloc de reunió la proposta seria: “D’acord amb les
converses d’octubre de 2007 s’insta a Conselleria i a Turespaña per a que junt amb l’Alcalde de
Morella es reuneixquen i així tractar totes les qüestions que afecten al projecte global i es done
la llicència definitiva a la resta del projecte”.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que s’està d’acord proposant que aquests dos acords
es refundeixquen en un sol acord dient que per part de l’Ajuntament de Morella en una voluntat
de continuar impulsant el Parador se faculte al Sr. Alcalde per a que convoque a les parts a una
reunió per solventar totes les qüestions.
Pren la paraula el Sr. Puig per comunicar que avui mateix s’ha produït la reunió del Consell
Valencià de Turisme, del que en formo part, i s’ha parlat amb la Conselleria de Turisme que
està totalment d’acord amb el projecte. La reunió que se plantege ha de ser al més alt nivell, es
tractaria de reunir al director de Turespaña Antoni Bernabé en el qual s’ha parlat i està totalment
d’acord, la Consellera de Turisme que també està d’acord en acudir a aquesta reunió i encara
que no s’ha parlat amb la Conselleria de Cultura es suposa que també estarà d’acord. Per lo
tant la reunió té de ser entre els màxims responsables per a que defineixquen clarament la
situació i per a instar als arquitectes per a que a curt termini es posen d’acord.
Vist que l’obra del llenç de la muralla s’adjudicarà en quinze dies podria ser possible que abans
de finals d’any començaren les obres del túnel.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera oportú afegir la coletilla “al más alto nivel” per a la
reunió sol·licitada.
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També dir que pareix que s’està en el camí correcte per que Diputació ha publicat en el Butlletí
Oficinal de la Província que prorrogava quatre anys més la cessió a favor de l’Estat per a la
construcció del Parador.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifesta que efectivament s’està en el camí correcte i que no es
pot perdre més temps, ja que aquest Parador suposarà directament un pas de qualitat en la
nostra oferta turística així com la creació de més de 100 llocs de treball directes i 200 indirectes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció del Parador de Turisme amb el
següent acord:
El Ple Municipal insta al Govern Municipal per a continuar impulsant les gestions per a donar la
màxima celeritat al projecte del Parador. Per lo tant, d’acord amb les converses mantingudes en
octubre de 2007 es promogue una reunió al més alt nivell entre Turespaña, Conselleria de
Turisme, Conselleria de Cultura i Ajuntament de Morella.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL
“PROGRAMAS DE JUVENTUD 2008”.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme,
Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de les bases publicades per l’Excma Diputació
Provincial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 65 de data 27 de maig del 2008, per la qual
es regeixen la concessió de subvencions a entitats juvenils per a realització de programes de
joventut corresponent a l’exercici 2008.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma Diputació Provincial una subvenció per a la realització de
“Programas de Juventud 2008” dintre de la convocatòria de subvencions per programes de
joventut per l’any 2008.
SEGON.- Comprometre’s a incloure en el Pressupost General de l’Ajuntament l’import dels cost
de la citada activitat, assumint la part del mateix no subvencionada per la Excma. Diputació
Provincial.
TERCER.- Facultar a al Sr, Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a subscriure la corresponent
petició.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL
“PUBLICACIONES CULTURALES 2008”.- Es dóna compte per part de la regidora de Cultura,
Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de les bases publicades per l’Excma Diputació
Provincial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 65 de data 27 de maig del 2008, per la qual
es regeixen la concessió de subvencions a entitats públiques per a publicacions culturals per
l’any 2008.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma Diputació Provincial una subvenció per a la realització de
“Publicaciones Culturales 2008” dintre de la convocatòria de subvencions per a publicacions
culturals per l’any 2008.
SEGON.- Comprometre’s a incloure en el Pressupost General de l’Ajuntament l’import dels cost
de la citada activitat, assumint la part del mateix no subvencionada per la Excma. Diputació
Provincial.
TERCER.- Facultar a al Sr, Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a subscriure la corresponent
petició.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SAMU.- Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la Moció sobre la SAMU que es com segueix:
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“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La primera setmana de juny l’ajuntament de Morella rebia una carta de l’Agència Valenciana de
Salut on es comunicava la denegació de la petició del consistori morellà d’incrementar els
actuals recursos d’unitats SAMU i SVB.
Segons la Direcció General d’Assistència Sanitària des de febrer de 1998 està en funcionament
la unitat SAMU amb seu compartida en Morella-Sant Mateu per atendre les necessitats
d’atenció urgent de la població de l’àrea i d’aquelles que dispose el CICU-CS, a més des de
març de 2003, segons la comunicació de Conselleria, s’ha complementat el servei de l’àrea de
salut amb una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i assenyala que les especials característiques
orogràfiques i climatològiques de la zona van ser determinants a l’hora d’establir una base
compartida amb la finalitat d’assegurar la major disponibilitat del servei a la població de la zona.
Aquest plantejament es erroni, ja que ambdues unitats SAMU i l’actual SVB es troben
permanentment a Sant Mateu, i com bé exposa Conselleria, la orografia i climatologia de la
zona son molt adverses, no obstant es totalment insuficient la disponibilitat de la unitat SAMU
tan sols a Sant Mateu tant per a Morella com per a les demés poblacions de Els Ports. Així com
es insuficient la dotació de personal sanitari del Centre de Salut de Morella per als mesos
d’estiu quant la població de la localitat es duplica, no obstant en la darrera setmana la
Conselleria de Sanitat ha realitzat l’adjudicació de les places de reforçament de l’equipament
mèdic, on a Morella no li correspon ninguna d’aquestes places de reforç per als mesos d’estiu.
La Agència Valenciana de Salut considera que la base de les unitats SAMU tan sols té interès
des d’un punt de vista logístic (canvis de torn de personal, almacen i suministrament de
material, etc), donat que la gestió i coordinació de dites unitats la realitza de manera exclusiva el
Centre de Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) de la província de Castelló.
La Conselleria de Sanitat explica que el Servei d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) es un servei
extrahospitalari especialitzat en l’atenció a les urgències vitals o emergències i catàstrofes que
atén als pacient crítics “in situ”, es a dir, allí on ocorre la urgència vital, bé en el domicili del
pacient, en la via pública, etc., estabilitzant-lo en la unitat de cures intensives mòbils fins el
centre sanitari més adequat. Per tant, es totalment impossible l’acompliment dels objectius que
es pretenen amb la instal·lació d’aquest recurs sanitari fora de la comarca de Els Ports.
Per tot lo exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Manifestar a la Direcció General d’Assistència Sanitària la nostra disconformitat amb
la decisió adoptada per la Conselleria de Sanitat de no considerar necessari l’augment dels
actuals recursos d’unitats SAMU i SVB en la comarca de Els Ports.
SEGON.- Demanar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana la creació d’una
unitat SAMU a Morella per atendre les necessitats de la població de Els Ports en quan a
emergències sanitàries i aconseguir la real adequació dels recursos a les necessitats de
manera òptima.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquesta es la reivindicació de sempre i que
es considera necessari. Es tracta d’un tema que es podria enllaçar amb la qüestió de
l’helisuperfície sanitària.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció de la SAMU tal i com ve redactada.
14.- INFORME DE LA SÍNDIC DE GREUGES AL VOLTANT DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de
l’informe de la Síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana en relació a la Llei 39/2006 de
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14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció de les persones en situació de
dependència de la Comunitat Valenciana.
En aquest informe la Síndica de Greuges manifesta la seva inquietud i la seva preocupació per
la demora en la posada en funcionament de la Llei de Dependència en la nostra comunitat.
El primer cas que va arribar a la Síndica en forma de queixa va ser a l’octubre de 2007, després
d’haver-se demanat explicacions a la Conselleria de Benestar Social i no haver obtingut cap
resposta.
Actualment s’han presentat 688 queixes individuals relatives a la tardança en resoldre les
sol·licituds d’ajuda a la dependència que en alguns casos es de més de 12 mesos.
Les conclusions que es poden extraure són:
-

Es necessari un major desenvolupament legislatiu tant a nivell estatal com autonòmic
per a implantar, impulsar, i consolidar el Servei Valencià d’Atenció a la Dependència.
Una major clarificació de les titulacions concretes per al personal que realitza les
valoracions i els programes individuals.
Un mètode més adequat de selecció dels valoradors.
No s’ha contat de manera formal ni informal amb la col·laboració de les entitats
representatives de les persones amb discapacitat.

Respecte a les prestacions encara no existeix un catàleg de recursos, en l’actualitat s’ofereixen
places en centres de la tercera edat, de disminuïts i prestacions al cuidador, quedant per
desenvolupar la teleassistència, el servei d’ajuda a domicili i la figura de l’assistent personal.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que no es admissible que passe mig any per
contestar una sol·licitud i pensem que lo coherent es que s’agilitze la llei adherint-nos a les
vostres queixes.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
15.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
16.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol en primer lloc com a grup municipal manifestar el nostre
condol a la família de José Segura qui va formar part del nostre grup polític i molt especialment
a la seva filla Eva qui seguint els passos del seu pare va formar part també d’aquest grup
polític.
En segon lloc animar a Ximo Puig en el seu camí cap a la Secretaria General del Partit
Socialista del País Valencià, ja que sempre es important que en els llocs de responsabilitat hi
hage gent de Morella en la que poder comptar.
Seguidament respecte a l’estat del col·legi de primària es proposa que totes les tasques de
manteniment que corresponguen a l’ajuntament es realitzen en aquest moment en que s’ha
acabat el curs. També es proposa que es realitze per part dels tècnics municipals i de cara a
l’any que bé, s’elaborare un pla fixant i valorant les qüestions que depenen de l’ajuntament i les
que depenen de Conselleria.
A lo que respon el Sr. Puig dient que les tasques de manteniment s’estan fent permanentment i
també s’aprofitarà l’estiu per fer algunes actuacions concretes.
Pel que fa a l’estat estructural de l’edifici, actuació que no pot abordar l’Ajuntament, ja fa varios
anys que hi ha un informe realitzat pels serveis tècnics de la Generalitat i per un perit
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conjuntament amb l’arquitecta Carmen Pinós fent una doble proposta entre 600 i 800.000 euros
per arreglar l’estructura de l’edifici relacionada amb el problema de les xorreres i cobertes.
També es pot tornar a insistir al Director General En Alejandro Mañares per a que atengue
aquesta qüestió que es prioritària.
Agrair al portaveu del Grup Popular les seves paraules d’ànim remarcant que la participació es
un element fonamental dintre de la política i per tant tota persona que participa dintre de la
política defensant les idees en les que creu es important. I el que està clar que estiga on estiga
sempre defensaré els interessos de Morella.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les divuit hores i quinze minuts, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el
que com a Secretària certifique.
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