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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
13 DE JULIOL DE 2006
=================================================================
ASSISTENTS

Secretària:
Na Pilar García Cerdán

ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Diego Ibáñez Grau

Excusa l’assistència:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Cristobal M. Milián Traver

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
tretze de juliol de dos mil sis, a les vint-idos hores i trenta minuts, les persones
que s'esmenten al marge.

Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la ciutat de Morella, a l'objecte de
procedir a la celebració de la sessió ordinària corresponent a aquest dia.
1.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
OBRES
·

Han acabat les obres d’adaptació del poliesportiu per a saló multiusos. En
aquest moment s’està acabant de pintar.

·

Millora pavimentació dels carrers Zaporta, Sant Francesc, Confraria, Mare de
Déu del Roser, Costa del Roser, Aljub i Porta Sant Mateu i s’està executant el
carrer Sant Julià. La resta del poble en els llocs on es trobe el paviment
deteriorat, es feran arreglos més superficials.

·

S’han iniciat les obres per a la consolidació del mur de la carretera Castelló i
la millora de l’entorn urbà de la zona. Aquesta fase estarà acabada a finals de
juliol per poder obrir la via a l’accés de vehicles i posteriorment s’acabarà
l’obra.

·

S’han iniciat els treballs arqueològics necessaris per al començament de les
obres de construcció del nou poliesportiu.

·

La remodelació de la plaça de bous també està molt avançada.

·

S’ha iniciat la construcció d’una nova fase de nínxols al cementeri de Morella.

·

S’ha fet un lloc de càrrega d’aigua de secció important al parc de bombers al
polígon.
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·

S'han fet reparacions importants a la vorera de la Puritat i a les escales
d’accés des del camí del cementeri a la Puritat.

·

A Xiva s’han acabat les obres de condicionament del carrer Major 1ª fase
amb una nova pavimentació. S’ha tornat un portell al camí del Roser i s’ha fet
una nova arqueta a la xarxa d’aigua potable.

·

A la Pobleta obres de millora de la depuradora d’aigües residuals. S’ha
instal.lat una barana de protecció al carrer exterior, i s’ha tornat un gran portell
que s’havia fet al mur de l’antic cementeri.

·

Instal.lació de baranes al carrer Castell per accés al pati de l’institut de
secundària i a les cases afectades per al rebaix de carrer que es va fer.

·

S’han fet i reparat varies arquetes de les xarxes d’infraestructures soterrades
a l’Hort del Baró, Hostal Nou i polígon industrial.

·

S’ha intervingut a diferents murs i portells fets al pàrking de l’Alameda i la
costa d’accés a Sant Francesc.

·

S’han fet reparacions a l’adoquinat de diferents carrers com la plaça Colon,
Costa del Trinquet i carrer del Sol.

·

I també s’han fet reparacions al paviment del carrer i aceres a la Costa Sant
Joan, carrer de la Mare de Déu, la Mosqueta, carrer Entimoneda i davant dels
edificis de Bancaixa i la Casa Ciurana.

SERVEIS
·
Es va fer una reunió amb el President de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre i s’ha avançat molt en el tema de la construcció d’un pou per garantir l’aigua
a Morella. Ja han estat els tècnics de la Confederació i responsables de l’execució
del pou per triar els llocs més adequats per a fer aquesta nova infraestructura vital
per a la nostra població.
·

Al projecte de nou enllumenat ornamental dels carrers s’han executat durant
aquest període els carrers Hospital, Mare de Déu de Vallivana, Guimerà, Solí,
Entimoneda, Trinquet i el Pilar.

·

A Xiva s’ha ampliat la xarxa de l’enllumenat públic als carrers de les eres,
s’ha canviat una connexió elèctrica de l’enllumenat públic que va arrancar un
camió i s’ha instal.lat un relé fotoelèctric per a la connexió automàtica de
l’enllumenat públic del camí del Roser.

·

Al polígon industrial s’han fet varies reparacions de l’enllumenat públic.

·

S’ha fet una neteja d’herba dels cementeris de Morella i Ortells.

·

També s’ha fet una neteja de les herbes a la façana principal de l’església
amb una màquina elevadora
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MEDI AMBIENT
·

En aplicació del conveni entre la Conselleria de Territori i Habitatge s’han fet
diferents intervencions al refugi de Pereroles per a poder ser utilitzat ja aquest
estiu amb la legalització del mateix.

·

S’està portant a terme una campanya de millora de diferents espais verds
com ara la plantació als espais deixats per la rotonda d’entrada al polígon
industrial, on a més a més h’ha reparat tota la infraestructura per al reg per
goteig, també s’està millorant la planta a diferents llocs de l’Alameda com ara
la glorieta de les Corts o la zona ajardinada amb teixos.

·

S’ha fet una neteja i posada en valor del par botànic d’Ortells.

·

S’està netejant de les herbes diferents àrees de Morella com l’Alameda,
Santa Llúcia, La Puritat o la costa dels Tancats.

·

S’han encarregat els treballs pel condicionament d’un tram del camí de la
rogativa que anirà des de la Torreta a la carretera de Vallibona passant per la
Massiana i el Coll, volem agrari tant las propietaris com als ramaders que han
col.laborat per a poder dur a terme aquesta intervenció. Agrair també a la
Conselleria de Medi Ambient per el tram de Carretera de Vallivana i Pont la
Bota.

·

A Xiva s’ha fet una neteja de runes a l’espai on es situen els contenidors de
les escombraries.
AGRICULTURA

·

Ja han acabat la construcció del dipòsit de la Pedrera i la bassa de la Torre
Gargallo fets pel Ministeri d’Agricultura per pal.liar la sequera.

·

La Diputació ens ha comunicat que per a finals de juliol disposarem d’un
equip de maquinària per a millora de pistes durant deu dies.
CULTURA

·

El diumenge 3 de juny va tindre lloc la Inauguració de l’ampliació del Museu
Temps de dinosaures a la Capella de l’esglèsia de Sant Miquel, amb la
col.laboració dels Amics de la Paleongologia. A l’acte va assistir més de 150
persones.

·

El 5 de juny va tindre lloc l’inauguració de la Casa de la Música al complexe
del Tint. La Casa de la Música albergarà l’Escola de Música, l’Associació
Musical Mestre Candel, els Gaiteros de Morella i la Rondalla.

·

El diumenge 21 i 28 van tindre lloc les pel.lícules que van tancar el cicle de
cinema de l’hivern: Volver de Almodovar i Tirant lo Blanch.

·

El 3 de juny també va tindre lloc l’opertura de la Piscina Municipal.
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·

El diumenge 11 de juny es va celebrar una “Roda Coral” organitzada per la
Federació Catalana d’Entitats Corals i pel Morellà Jose Ignacio Medina d ela
Coral de Roquetes. En aquest acte van participar unes deu corals catalanes.
L’ajuntament va col.laborar en l’organització de l’acte.

·

El 14 de juny es van donar els premis del XXII Concurs 25 d’abril al Col.legi
Verge de Vallivana. A la entrega dels premis va assistir la regidora de cultura, i
l’ajuntament fa molts d’anys que col.labora amb la edició de la revista del 25
d’abril.

·

El dissabte 17 de juny es va celebrar el “150 Aniversari de la Colonia de
Morellans Absents”, durant tot el dissabte es van celebrar diferents actes per a
celebrar l’Aniversari, destacant acte cívic d’entrega de la Medalla d’Or a la
Colonia i la inauguració d’una placa commemorativa al Portal de Sant Mateu.

·

També va tindre lloc l’arrivada de Cotxes Antics Vinarós-Morella, que van
estar exposats a la Plaça dels Estudis. La entrega dels trofeus va córrer a
càrrec de l’Alcalde de Vinarós i la regidora de cultura de Morella.

·

El divendres 23 de juny va tindre lloc al poliesportiu “Festival Fi de Curs” del
Col.legi Verge de Vallivana. Felicitar a l’organització del Festival i en especial a
Isabel Bernat. L’ajuntament va col.laborar amb el muntatge del poliesportiu i
l’edició de fullets i cartells.

·

El cap de setmana del 24 de juny va tindre lloc la “Festa del Barri de Sant
Joan” l’ajuntament ha col.laborat com tots els anys amb el muntatge
d’escenari, deixant taules i cadires, una subvenció per als actes.

·

El diumenge 25 de juny les “Bolilleres de Morella” van organitzar la “2ª
Trobada de Puntaires”, la trobada va tindre lloc a la Plaça Colon, van assistir
unes 500 dones. L’ajuntament va col.laborat amb l’organització de l’acte.

·

El 27 de juny va tindre lloc l’arrivada de “Cotxes de l’antic Motor Club de
Castelló”, els cotxes van estar exposats a l’alameda.

·

El divendres 7 de juliol va començar un cicle de concerts anomenat
“Divendres d’Estiu”. Cada divendres fins al 11 d’agost tindrà lloc un concert a
diferents espais de la ciutat com el carrer Blasc d’Alagó, la Plaça Colon, la
Plaça de l’Ajuntament...

·

Visita a Peñarroya Pueblo Nuevo (Córdoba) reunió sobre les Jornades de
mineria que porten el nom de Morella.

·

Durant estos últims mesos han tingut lloc diferents reunions del Comité
Organitzador del Sexenni i de la Fundació Sexennis per acabar d’organitzar el
Sexenni.
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TURISME
·

Continuant amb la promoció de la Ciutat de Morella i del 52 Sexenni, el 25 de
maig va tindre lloc al Centre Cultural la Beneficència a Valencia. A l’acte de
presentació del Sexenni van assistir més de 300 persones. L’acte va estar
organitzat pel Patronat Municipal de Turisme, l’associació d’empresaris i la
Fundació Sexennis.

·

El dimarts 27 de juny es va fer l’última presentació del Sexenni a la Ciutat de
Barcelona. L’acte va tindre lloc al Palau de la Virreina, agrair la presencia del
regidor de cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i que ens cediren el local per
a poder realitzar l’acte.

·

El 14 de juny recollida al Teatre Principal de Castelló el Premi Onda Cero per
la Promoció del Sexenni.

·
·

S’ha adjudicat el túnel d’accés del Parador.
S’ha adjudicat l’elaboració del projecte d’execució, el projecte d’activitat i
l’estudi de seguretat i salud del Parador.
SOLIDARITAT

·

El dia 6 de juny es va realitzar la campanya de recollida de roba com tots els
anys per a la gent necessitada destinada a la Fundació Tots Units de Villareal.

·

El dia 23 de juny es va celebrar reunió per a elegir els nous integrants de
l’associació de lluita contra el càncer de Morella, es va acordar per majoria la
següent distribució de càrrecs directius.
President: Alberto García Salvador
Vicepresident: Ismael Gasulla Asensio
Secretària: Mª Angeles Tosca Flores
Vocals: Araceli Mestre Meseguer
Nieves Teruel Ferrer
Cloria Tena Monfort
Mª Luz Blasco Querol
·
Aquest mes a quedat obert el plaç per a totes les ONGS que desitgen
rebre ajudes de l’ajuntament del 0,7%, es poden enviar els projectes fins meitat
d’agost.
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BENESTAR SOCIAL
·

S’informe que els equips socials de l’ajuntament estan actuant en diferents
casos que van sorgint.
TRADICIONS

·

Dia 18 de juny es va organitzar la processó del Corpus.

·

S’està ultimant la dança dels Torneros .

·

S’està col.laborant amb els Alets del Sexenni per a organitzar retaules i
processons.
GOVERNACIÓ

·

Reunions amb la Guardia Civil per tal d’acordar el dispositiu policial pel
Sexenni, en temes de seguretat i trànsit.

·

S’estan establint tots els mecanismes per a que es pugue desenvolupar en la
major normalitat temes com l’estacionament, servei d’autobusos i accessos.
ÀREA TIC'S

·
·
·

Inauguració nova pàgina web.
Incorporació dintre de la pàgina web d’una secció de masos de Morella
realitzada per César Sebastià. Es preveu editar un llibre.
S’ha possat en marxa la versió de la pàgina web en anglés.

HISENDA
·

Es dona compte del expedient de la modificació de crèdit nº 04/06 al vigent
pressupost general ordinari segons el següent detall:
1er. Generar crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s'especifiquen a continuació:
Partida

Denominació

44/13010

Salario y S. Social Revalorización
Espacios Públicos Urbanos

45/13013

Import

14.024,48

Salario y S. Social Apoyo a Actividades
Culturales y Festivas
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Salario y S. Social Al estiu ens divertim
aprenent

45/13015

1.725,28

Salario y S. Social Organización fiestas
del Sexenni

Total modificació de crèdit

4.674,96
24.682,29

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturaleza no tributària
següents:

Partida

45508

Denominació

Subv. Servef Revalorización Espacios
Públicos urbanos

45509

4.257,57

Subv. Servef Al estiu ens divertim
aprenent

45511

14.024,48

Subv. Servef Apoyo actividades culturales
y festivas

45510

Import

1.725,28

Subv. Servef Organización fiestas
Sexenni

Total financiació modificacions de crèdits

4.674,96

24.682,29

·
Es dona compte per Resolució de l’Alcaldia de la pressa de possessió com a
Policia Local de Hermini Montañés Benet.
ESPORTS
·
·

S’ha iniciat com tots els estius el campionat de fútbol sala.
Es va celebrar el segon torneig de bàsquet femení a Morella amb la
participació dels equips locals i tres dels millors equips de la província.
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·

Ja ha finalitzat el curs de les escoles esportives i es va a preparar l’oferta pel
curs proper.

·

Un any més s’ha col.laborat a les jornades de handbol per a xiquets
celebrades al poliesportiu organitzades pel club Balonmano Castelló.
GENT GRAN

·

La setmana del 25 de juny al 2 de juliol, es va realitzar la tercera setmana de
la Gent Gran, enguany fem notar les conferències portades a terme per
especialistes sobre temes que importen a la gent gran.

·

Salvador Cabedo, director acadèmic de la Universitat per a Majors, ens ha
parlat de la tolerància i els valors de la gent gran.

·

Pili Escuder com a coordinadora de la universitat per a Majors, una
conferència interessant: caminem junts.

·

El Sr. Beningo Cifuentes delegat del ministeri de treball, ens va posar al dia,
dissertant sobre la llei de dependència.

·

Altres activitats han sigut el taller d’internet, sainets i cinema.
EDUCACIÓ

·

Escola municipal infantil: durant el mes de juny ha estat oberta la inscripció
per als alumnes de l’Escola Infantil Municipal. Actualment són 29 els alumnes
inscrits. Fem notar que alguns alumnes s’incorporaran durant el curs. Encara
s’admeten noves inscripcions. Aquest any l’Escola Infantil Municipal es
totalment gratuïta.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2005.- Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Ordinari de l’any 2005, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se'ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
l'Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulgen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-05...................................... 380.821,91 euros
Ingressos pendents a 31-12-05...................................... 1.435.576,16 euros
Total ............................................................................. 1.816.398,07 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-05 ........................... 1.800.352,66 euros
Romanent de Tresoreria total ........................................
16.045,41 euros
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PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Existència en caixa a 31-12-05 ……………….. .......... 21.891,38 uros
Ingressos pendents a 31-12-05 …………....…….........
0,00 euros
Total ………………………………………................. .21.891,38 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-05 ……......... ........ 15.348,62 euros
Romanent de Tresoreria total …………..….................. .. 6.542,76 euros
FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-05...................................... 4.887,35 euros
Ingressos pendents a 31-12-05 .....................................
0,00 euros
Total ............................................................................. 4.887,35 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-05............................
0,00 euros
Romanent de Tresoreria total ........................................ 4.887,35 euros
PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Existència en caixa a 31-12-05 ..............................
13.590,55 euros
Ingressos pendents a 31-12-05 ..................................... 13.817,46 euros
Total.............................................................................. 27.408,01 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-05............................
165,26 euros
Romanent de Tresoreria total ........................................ 27.242,75 euros

CISE, SPE,S.A.
Total accionista........................................................................
0,00 euros
Total immobilitzat........................................................... 623.755,04 euros
Total gastos distr. varis exercicis.....................................
0,00 euros
Total actiu circulant........................................................ 912.323,45 euros
TOTAL ACTIU ....................................................... 1.536.078,49 euros
Total fondos propios...................................................... 828.969,91 euros
Total ingresos a distr. Varios ejercicios........................... 264.050,01 euros
Total provisiones para riesgos y gastos...........................
0,00 euros
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Total acreedores a largo plazo........................................
0,00 euros
Total acreedores a corto plazo....................................... 443.058,57 euros
TOTAL PASIU............................................................. 1.536.078,49 euros

AIGÜES DE MORELLA, S. A.
Total inmovilizado.......................................................... 138.428,10 euros
Total actiu circulantes..................................................... 136.394,37 euros
TOTAL ACTIU............................................................ 274.822,47 euros
Fondos propis............................................................... 159.958,93 euros
Fondo de reversió (nota 8)............................................. 33.850,10 euros
Total acreedors a llarg plaç............................................ 2.329,14 euros
Total pasiu circulant....................................................... 78.684,30 euros
TOTAL PASIU............................................................. 274.822,47 euros
Assabentat el Ple es aprovada el Compte General del Pressupost Ordinari del 2005
per cinc vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS D’ABRIL I
MAIG 2006.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels
mesos de abril i maig del 2006, que son com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-06................................................................... 236.378,50 €
Ingressos abril.......................................................................... 203.724,48 €
Total........................................................................................ 440.102,98 €
Pagaments............................................................................... 211.213,33 €
Existència a 30-04-06.............................................................. 228.889,65 €
MES MAIG
Saldo a 31-04-06.................................................................... 228.889,65 €
Ingressos maig......................................................................... 472.789,84 €
Total........................................................................................ 701.679,49 €
Pagaments............................................................................... 458.582,29 €
Existència a 31-05-06.............................................................. 243.097,20 €
Assabentat el Ple per cinc vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de abril i maig del 2006 tal i com
venen redactats.
4.- EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ PROPIETAT ERMITA PURITAT.- Considerant que
per providència de l’alcaldia de data 10 de juliol de 2006, s’ha instruït expedient relatiu
a la proposta d’investigació de bens, d’ofici, de la Ermita de la Puritat.
Considerant els articles 45 i següents del Reglament de Benes de les Entitats Locals,
el Ple d’aquesta Corporació per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Incoar expedient d’investigació de la titularitat de l’Ermita de la Puritat que
presuntament pertanyen a la Corporació Local.
SEGON.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de quinze
dies. El termini d’al·legacions serà d’un mes, contat des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Obrir el període de proba per a que es presenten els elements probatoris
que s’estimen oportuns, una vegada acabe el període de al·legacions; notificant-se als
efectes per a que puguen presentar-se les proves que consideren convenients.
5.- EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ PROPIETAT ERMITA SANTA LLÚCIA.Considerant que per providència de l’alcaldia de data 10 de juliol de 2006, s’ha instruït
expedient relatiu a la proposta d’investigació de bens, d’ofici, de l’Ermita de Santa
Llúcia.
Considerant els articles 45 i següents del Reglament de Benes de les Entitats Locals,
el Ple d’aquesta Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Incoar expedient d’investigació de la titularitat de l’Ermita de Santa Llúcia
que presuntament pertanyen a la Corporació Local.
SEGON.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de quinze
dies. El termini d’al·legacions serà d’un mes, contat des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Obrir el període de proba per a que es presenten els elements probatoris
que s’estimen oportuns, una vegada acabe el període de al·legacions; notificant-se als
efectes per a que puguen presentar-se les proves que consideren convenients.
6.- EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ PROPIETAT INMOBLE CARRERÓ HOSPITAL.Considerant que per providència de l’alcaldia de data 10 de juliol de 2006, s’ha instruït
expedient relatiu a la proposta d’investigació de bens, d’ofici, de l’immoble situat al
carreró Hospital, nº 11.
Considerant els articles 45 i següents del Reglament de Benes de les Entitats Locals,
el Ple d’aquesta Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Incoar expedient d’investigació de la titularitat de l’immoble situat al carreró
Hospital, nº 11 que presuntament pertanyen a la Corporació Local.
SEGON.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de quinze
dies. El termini d’al·legacions serà d’un mes, contat des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Obrir el període de proba per a que es presenten els elements probatoris
que s’estimen oportuns, una vegada acabe el període de al·legacions; notificant-se als
efectes per a que puguen presentar-se les proves que consideren convenients.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2006-07-13 PLE ORDINARI

12

7.- EXPEDIENT CESSIÓ SOLAR GUARDIA CIVIL.- Conegut pel Ple l’expedient
relatiu a la cessió gratuïta del bé immoble “parcela de 3.600 metros cuadrados situada
en el Barrio Hostal Nou de este término municipal”.
Conegut que en sessió plenària de data 11 de maig de 2006, es va acordar la cessió
d’aquest bé immoble a la Direcció General de la Guardia Civil per a la construcció d’un
Cuartel.
Conegut que es va sometre a informació pública per un plaç de vint dies hàbils sense
que es presentare reclamació alguna.
Conegut l’ofici remès per la Direcció General de la Guardia Civil en el qual sol.liciten la
documentació establerta en els articles 109 i 110 del R.D. 1372/1986 de 13 de juny del
Reglament de Bens de les Entitats Locals.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Que l’acord pres en la sessió plenària de 11 de maig de 2006, devenge en
definitiu i per lo tant siga efectuada la cessió gratuïta del bé immoble “parcela de 3.600
metros cuadrados situada en el Barrio Hostal Nou de este término municipal”, a la
Direcció General de la Guardia Civil per a la construcció d’un Cuartel, en les
condicions reflexades en el citat acord.
SEGON.- Remetre la documentació sol.licitada per la Direcció General de la Guardia
Civil per a que procedeixca a l’acceptació del referit bé.
8.- EXPEDIENT CESSIÓ SOLAR POLISPORTIU.- Vist l’informe de Secretaria en
relació amb la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vistos els certificats de l’Inventari de Bens Municipal i del Registre de la Propietat.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en relació amb les característiques del
bé inmoble a cedir i la seva valoració i la seva inclusió en algun plà d’ordenació.
Vist l’informe d’Intervenció en relació amb el valor que supose dels recursos ordinaris
del Pressupost el valor del bé immoble.
Vist l’acord d’aprovació inicial de l’expedient i el període de informació pública durant
el qual no es va presentar cap al.legació.
Vist l’informe de la Comissió d’Administració i Hisenda i l’informe de Secretaria, de
conformitat amb el que disposa l’article 110.1 del Real Decret 1372/1986, de 13 de
juny, del Reglament de Bens de les Entitats Locals, el Ple, a proposta de la Comissió
Informativa de 13-07-06, adoptà en virtut de l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, per unanimitat, el següent acord:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a l’empresa CISE SPE S.A. un solar urbà situat junt a la
Piscina Municipal, que linde al Nord amb la parcel.la urbana 4908104 propietat de
l'Ajuntament de Morella i parcel.la rústica 52 del polígon 65 propietat de Dolores Prats
Blasco i al Sur amb la resta del solar propietat de l'Ajuntament i parcel.la rústica 53
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polígon 65 propietat de Tomás Boix Sebastián, la superfície del qual es de 10.514,82
m2., qualificat com a bé patrimonial, propietat de l’Ajuntament de Morella, per a la
construcció d’un poliesportiu.
SEGON.- Determinar la reversió automàtica al patrimoni d’aquest Ajuntament del bé
cedit gratuïtament, si no es destinat a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, i
deixe de ser-ho en tot cas posteriorment en el transcurs de 30 anys.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a que subscriga totes les
actuacions que es deriven de l’expedient, entre elles la signatura de l’Escriptura
pública de cessió del bé.
QUART.- Donar compte a l’Organ de la Comunitat Autònoma, que tinga conferida la
competència, de la cessió mitjançant la remissió de l’expedient d’acord amb l’article
109.2 del Reglament de Bens de les Entitats Locals, de l’expedient
QUINT.- Anotar la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Bens a l’efecte
d’actualitzar-lo, una vegada finalitzada la mateixa.
SEXT.- Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat per a que
efectue els oportuns asientos registrals segons la Legislació hipotecaria.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL.LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS PER A L’ANY 2007 A MORELLA.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Serveis de
competència municipal i de carreteres per a l'any 2007, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 44 de 13 d'abril del 2006.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Urbanización Plaza Tarrascons”
redactat per l'Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de
SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS
( 71.472,20 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l'obra “Urbanización Plaza Tarrascons” redactat
per l'Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de SETANTAUN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS ( 71.472,20
euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2007 amb l'obra “Urbanización Plaza Tarrascons”, amb el finançament
següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

61.750,00 euros
9.722,20 euros
71.472,20 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2007 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
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assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra “
Urbanización Plaza Tarrascons”
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra a l’Arquitecte En Lucas Castellet Artero
Director d’Execució de l’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut a En Delfin Ferrer
Gasulla.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL.LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES
I SERVEIS PER A L’ANY 2007 A ORTELLS.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Serveis de
competència municipal i de carreteres per a l'any 2007, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 44 de 13 d'abril del 2006.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Adecuación entorno acceso CV-14
fase 4ª en Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l'obra “Adecuación entorno acceso CV-14
fase 4ª en Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2007 amb l'obra “Adecuación entorno acceso CV-14 fase 4ª en Ortells”,
amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2007 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra “
Adecuación entorno acceso CV-14 fase 4ª en Ortells”
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL.LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES
I SERVEIS PER A L’ANY 2007 A XIVA DE MORELLA.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Serveis de
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competència municipal i de carreteres per a l'any 2007, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 44 de 13 d'abril del 2006.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Pavimentación calle Barrinol de
Xiva de Morella” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l'obra “Pavimentación calle Barrinol de Xiva
de Morella” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix
a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2007 amb l'obra “Pavimentación calle Barrinol de Xiva de Morella”, amb el
finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2007 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
“Pavimentación calle Barrinol de Xiva de Morella”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL.LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES
I SERVEIS PER A L’ANY 2007 A LA POBLA D’ALCOLEA.- Coneix el Ple les bases
de la convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i
Serveis de competència municipal i de carreteres per a l'any 2007, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 44 de 13 d'abril del 2006.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Acondicionamiento cementerio 3ª
fase en la Puebla de Alcolea” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio
Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l'obra “Acondicionamiento cementerio 3ª
fase en la Puebla de Alcolea” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio
Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros).
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SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2007 amb l'obra “Acondicionamiento cementerio 3ª fase en la Puebla de
Alcolea”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2007 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra “
Acondicionamiento cementerio 3ª fse en la Puebla de Alcolea”
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
13.-. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS POYS 2005
“URBANIZACIÓN C/ SAN NICOLÁS, 2ª FASE”.- Coneix el Ple l'expediente incoat
per a la contractació mitjançant concurs en procediment obert de l'obra "Urbanización
C/ San Nicolás, 2ª fase".
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Urbanización C/ San Nicolás, 2ª fase ”inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2006
(POYS), disposant la exposició al públic durant el plaç de 8 dies en el Butlletí Oficial
de la Província.
SEGON.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Urbanización C/ San
Nicolás, 2ª fase” inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2006 (POYS), en relació amb
el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del Pressupost
General Ordinari de l'any 2006.
14.- EXPEDIENT ESTABLIMENT SERVATGE DE PAS A FAVOR DE ELECTRA DEL
MAESTRAZGO.- Coneix el Ple l’expedient incoat per a l’establiment de un servatge
de pas a favor de la companyia elèctrica Electra del Maestrazgo S.A., subministradora
d’energia elèctrica de la zona. Aquest servatge es situa des del transformador del
Col.legi Públic Verge de Vallivana fins la tanca d’aquest col.legi amb l’institut. El
servatge discorrerà per el que serà la zanja d’acometida elèctrica del citat institut.

Conegut que aquest servatge de pas ha sigut sol.licitat per l’empresa elèctrica Electra
del Maestrazgo S.A. per poder realitzar els treballs de manteniment en la línia elèctrica
i transformador que donarà servei al nou IES.
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Conegut l’informe emès pel tècnic municipal En Lucas Castell Artero que obra en
l’expedient, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Concedir servatge de pas a favor de Electra del Maestrazgo S.A. des del
transformador del Col.legi Públic Verge de Vallivana fins el tancat d’aquest col.legi
amb l’institut. El servatge de pas discorrerà per el que serà la zanja d’acometida
elèctrica per al citat institut i tindrà 1 metro d’ample.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura de quants
documents públics i privats siguen necessaris per a l’execució d’aquest acord.
15.- MOCIÓ ALCALDIA SOBRE PETICIÓ AJUDA HOSTATGERIA VALLIVANA.- Es
dona compte per part del Sr. Blanch de la Moció de Alcaldia sobre petició d’ajuda per
a l’Hostatgeria de Vallivana que es com següeix:
“En els darreres anys l’Administració de Vallivana ha fet un notable esforç per
mantenir i millorar el Santuari de la Marededèu i les dependències annexes. Això ha
estat possible gràcies a la dedicació de l’administrador i al suport econòmic dels
morellans.
Aixina i tot, fan falta accions importants per tal de rehabilitar tot el conjunt d’edificis
que ja fa molts d’anys es troben en franca decadència. L’ajuntament està treballant
per trobar una solució financera per potenciar un espai arquitectònic de gran valor
sentimental per a tots enmig d’un indret ecològic com els monts de Vallivana.
Dins del projecte Vallivana que inclourà tot el conjunt, l’any 2005 es va presentar per
part de l’ajuntament una petició de subvenció a la Conselleria d’Economia per tal de
finançar un projecte concret de rehabilitació i posada en valor de la hostatgeria amb
una inversió vora 600.000 euros. La petició es formulava atenent els criteris de
desenvolupament local plantejats en l’ordre publicada en el diari oficial i ateses totes
les disposicions allí incloses. Malauradament el govern valencià va desestimar la
petició per falta de consignació pressupostària.
Este any, la junta de govern va decidir de nou formular la citada petició dins del plaç
corresponent. Fins avui no hem tingut cap noticia.
Cal posar en consideració que l’Ajuntament de Morella mai no ha tingut accés als
citats fons europeus gestionats per la Generalitat Valenciana, destinats al
desenvolupament de zones com la nostra i no com altres més desenvolupades.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pose de manifest el mal estat en el que es troben les
edificacions que estan a l’altre costat de la carretera i serie important parlar amb els
propietaris
Pren la paraula el Sr. Puig qui explique que l’edifici que es dels propietaris es l’Hostal
que es està en bon estat ja que l’Administració de Vallivana va arreglar fa poc la
teulada i que el Cuartel es propietat municipal si que es trobe en mal estat, però en
este moment es pot fer es començar per lo que més directament afecte al Santuari. El
que se està plantejant un projecte global de tot l’entorn i hi ha que fer-ho per fases, el
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que si es pot fer per part de l’arquitecte es revisar si hi ha perill i se prengen les
mesures oportunes.
Es per això que el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Demanar a la Conselleria d’Economia i Hisenda que atengue la petició de
subvenció per al projecte de rehabilitació de la Hospederia de Valliavana presentada
per la Junta de Govern Local.
SEGON.- Que es done compte a la Conselleria d’Economia i Hisenda i als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes.”
16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA FESTES I DEL 52 SEXENNI.- Es dona
compte per part de la regidora de Cultura del programa de festes des del dissabte 5
fins al 29 d’agost que inclou les activitats de tots els anys així com les activitats del 52
Sexenni. També es tracta la programació d’octubre.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta l’interés com afecten els canvis i si hi ha
confirmat l’assistència d’autoritats.
A lo que li respon la Sra. Pérez dient que dintre de la Fundació Sexennis i havent-se
parlat amb la família del marquesat es va acordar que el dia de la marquesa pasare al
dia de l’Ajuntament i del Clero i que el dilluns pasare a ocupar-lo el Dia de la Gent
Grant.
Pren la paraula el Sr. Puig qui pose de manifest que tot el tema de protocol se
confirmarà en una reunió abans de festes, el dissabte i el diumenge te d’anar tota la
corporació la resta de dies segons el que determinen els gremis. La gent que ha
confirmat en aquest moment son el President de la Generalitat i el Ministre
d’Administracions Públiques que formen part del comité d’honor.
La Sra. Pérez confirme que s’estan acabant de repartir les invitacions.
Pren la paraula el Sr. Ibañez que pregunte si estaran a temps els programes de
festes.
A lo que li respon la Sra. Pérez que el programa de festes s’ha aprovat en aquest ple i
que la setmana pròxima es portarà a impremta esperant que per a l’1 d’agost estigue
preparat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el programa de festes i del 52
Sexenni.
17.- MOCIÓ ALCALDIA REHABILITACIÓ ERMITA PURITAT, ESGLÉSIA ORTELLS I
ESGLÉSIA SANT JOAN.- Es dona compte per part del Regidor Sr. Blanch de la Moció
de l’Alcaldia sobre la rehabilitació de l’Ermita de la Puritat, Església d’Ortells i Església
de Sant Joan que es com segueix:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’església d’Ortells, la ermita de la Puritat i l’església de Sant Joan són tres edificis
emblemàtics que compten amb valor patrimonial i sobretot formen part de la nostra
vida ciutadana.
En diverses ocasions este Ajuntament s’ha adreçat a les institucions corresponents
per tal de reinvidicar la seua restauració. Ningú que no siga un demagog, sap que hi
ha sempre limitacions pressupostàries i no tot es port fer inmediatament. Per això,
l’Ajuntament ha demanat que s’actuara per fases, amb cooperació però no ha hi hagut
resposta.
Ara ha sorgit una bona oportunitat d’una decisió per nosaltres errònia perquè les
compensacions del pla eòlic haurien de ser directament als pobles i no a la
Generalitat.
El Pla Eòlic, però, contempla una sèrie de compensacions a través de la Conselleria
de Cultura. Es a dir, la empresa Renomar finançarà a través de la direcció general de
patrimoni, actuacions en el patrimoni de cada zona eòlica.
En este sentit cal fer dos consideracions:
1.- El terme municipal de Morella és la zona 1 completament per la qual cosa han de
fer-se efectives en el nostre terme les aportacions de la empresa a la Conselleria de
Cultura.
2.- Pareix d’absoluta coherència democràtica que siguen els pobles qui decideixen les
prioritats d’inversió.
De cap manera podriem entendre que no s’actuara d’acord amb eixes dos
consideracions.
És per això que es proposa al Ple la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament de Morella inste a la direcció general de patrimoni a que amb els
diners rebuts per les anomenades compensacions culturals que pague la
companyia explotadora del Pla eòlic, s’actue en la ermita de la Puritat,
l’església d’Ortells i l’església de Sant Joan.
2. L’acord es remetrà al citat organisme.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que hi ha dos actuacions que son
l’actuació en l’església Ortells i l’actuació en l’església de Sant Joan que està incloses
dintre del conveni signat entre la Conselleria, Diputació i Bisbats. En lo que respecte a
l’actuació en l’església d’Ortells Està contractat el projecte i el projecte arqueològic
obra i en breu començarà l’obra. Respecte a l’actuació en l’església de Sant Joan,
tambè inclosa dintre del conveni, es realitzarà per fases per ser molt voluminosa. Per
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tant no te sentit que aquestes obres estinguen incloses en aquesta Moció ja que estan
inclosos en un conveni ja signat.
En el cas de la Puritat estem d’acord en que es prenguen les mesures oportunes ja
que es troba en estat ruinos.
Respecte a les ajudes del Pla Eòlic hi ha una sèrie de mesures compensatòries que
tenen que venir, encara que no hi ha encara convocatòria i per aquesta línia es podrie
demanar la restauració de la Puritat i alguna fase de Sant Joan.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que respecte al tema de l’església d’Ortells i Sant
Joan si es fa des de la Generalitat i la Diputació dintre d’eixe conveni no hi ha cap
problema, encara que lo raonable serie que l’ajuntament estiguere informat. D’aquesta
manera hi hauran diners disponibles per a altres actuacions, proposant que se
destinen a la Puritat i a l’edifici Colomer Zurita, però sobre tot en els recursos que van
directament per a la recuperació patrimonial, no en els diners provinents del canon
que son per a altres inversions. En aquesta Comunitat es en la que es més difícil que
els diners dels Parcs Eòlics retornen als Ajuntaments.
Per lo tant es propose traure de la Moció les actuacions referents a l’esglesia d’Ortells
i l’església de Sant Joan i incloure l’Edifici Colomer Zurita.
Assabentat per el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Instar a la Direcció General de Patrimoni a que amb els fons rebuts per les
anomenades compensacions culturals que pague la companyia explotadora del Pla
eòlic, s’actue en la ermita de la Puritat i en l’Edifici Colomer Zurita.
SEGON.- Remetre aquest acord al citat organisme.
18.- MOCIÓ PARTIT POPULAR SOBRE ERMITA PURITAT.- Es dona compte per
part de la Sra. Ripolles de la Moció del Partit Popular sobre l’Ermita de la Puritat que
es com segueix:
“MOCIÓN
CONSIDERANDO la ruïnosa situación en que se encuentra la ermita de la”Puritat”.
CONSIDERANDO que su estado actual supone un peligro para las personas y bienes,
por su dañada estructura y por que al carecer de puerta, las personas pueden acceder
al interior sin ningún problema.
CONSIDERANDO que tras consultar en el catastro, registro de la propiedad y al
propio ayuntamiento, se nos ha informado de que tal ermita carece de propietario.
Elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Morella las siguientes,
PROPUESTAS DE ACUERDO
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PRIMERO .- Que en el caso de que la ermita tenga propietario legal, se inste al mismo
para que, de forma urgente, proceda a tomar las medidas de seguridad necesarias y
inicie las acciones oportunas para su rehabilitación.
SEGUNDO.- Que sea el propio Ayuntamiento de Morella, en el caso de no existir
ningún titular del inmueble, el que asuma toda la responsabilidad sobre el mismo.
Iniciando los trámites necesarios para, en breve, conseguir la titularidad legal de la
ermita de la “Puritat”, patrimonio de todos los morellanos y morellanas, procediendo a
su posterior reconstrucción y puesta en valor.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui diu que es urgent fer un vallat de la porta per el tema
de la seguretat.
A lo que respon el Sr. Puig dient que es va fer d’acord amb el col.legi d’arquitectes
tècnics la recuperació del laberint i que no hi ha cap inconvenient en assumir la part
de la moció que fa referència al tema de la seguretat, ja que la resta de la moció ja
s’aprovat en altres punts.
Pels motius abans exposats el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del Partit
Popular reduïda a la necessitat d’instal.lar un vallat per a evitar possibles accidents.
19.- MOCIÓ GRUP SOCIALISTA SITUACIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Es dona
compte per part del Sr. Blanch de la Moció del Grup Socialista sobre la situació de
l’Edifici Colomer Zurita que es com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 13 de gener de 2006 la policia local va rebre una telefonada alertant de la
caiguda d’una pedra de la façana lateral de l’edifici Colomer-Zurita, fet que va
provocar la intervenció d’aquest cos i del de bombers. L’ajuntament va comunicar
aquest incident a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, com a usuària de
l’edifici, en data 24 de gener.
El 3 de febrer va caure una altra pedra, amb la consegüent intervenció de la policia
local per acordonar la zona. L’ajuntament també va comunicar l’incident a la
Conselleria, donat que hi té instal.lat l’Institut de Secundària, en data 21 de febrer.
Amb data 14 de març, els serveis tècnics de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència van emetre un informe en el qual es posaven de manifest distintes patologies
de distinta gravetat de l’edifici Colomer-Zurita que fins i tot recomanen accions de
protecció a tots els carrers que envolten l’edifici. Aquest informe ha estat comunicat a
altres usuaris de l’edifici.
En data 11 d’abril, l’ajuntament es va dirigir a la Conselleria instant a consolidar
l’edifici, atesa la situació de perill. Han passat ja tres mesos des d’aquest últim escrit i
la Conselleria encara no ha fet cap tipus d’actuació amb la incertesa que això
representa.
PROPOSTA D’ACORD
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1. 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.
2. Remetre a la Conselleria i als grups parlamentaris este acord.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció del Grup Socialista sobre la
situació de l’Edifici Colomer Zurita tal i com ve redactada.
20.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap punt a tractar.
21.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents qüestions:
–

Com es trobe la situació del vertedero d’inerts.

–

Paviment del Carrer Zaporta i Carrer Cofradia.

–

Prec d’incloure un expedient d’investigació per al pont del Moli la Font.

Pren la paraula el Sr. Ibáñez qui planteja la següent qüestió:
–
Conflicte personal amb l’agent de policia nº 3, per una denúncia de trànsit i una
falta de respecte. Es pregunte si en el cas de ser un altra persona com ara el Sr.
Alcalde el policia haguere actuat igual i apuntar que hi ha altres queixes de gent que
no sap com queixar-se.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
–
Respecte al tema del conflicte amb l’agent de policia, dir que la gent que te
alguna queixa ve a estes oficines a presentar les seves reclamacions. En este cas
concret crec que no es oportú fer la reclamació, però el que si que es tracta d’una
falta de respecte tant per a l’agent de policia com a mi concretament es el comentari
de si es tracte a tot el mon igual, ja que la llei es igual per a tots, tant sols fa 10 dies
que he pagat una multa, com qualsevol altra persona. En aquest moment no hi ha cap
tipus de queixa directa sobre el comportament del citat agent Es ferà l’investigació
oportuna, i si ha comés algun error es prendrà les mesures oportunes després de
contrastar la seva versió.
El mecanisme es: queixa a l’ajuntament, investigació, resolució expedient obert
i decisió lo més justa.
–

Respecte al tema del vertedero d’inerts fa tres anys que es va aprovar el
Pla Zonal de Residuos d’inerts de la zona 1, l’ajuntament previament va fer dos
accions per controlar l’abocament, primer es va adquirir un solar davant del
Centre d’Inseminació i després es va adquirir un solar davant de Maina. Passat
estos tres anys i estan adjudicat el tema de recollida i tractament de residus
inerts segueix sense posar-se en funcionament.
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S’ha parlat amb els Agents que han posat les denúncies, al Capità i a l’Alferez
i se’ls ha explicat que no es compleix la legalitat però no es pot complir ja que
l’empresa que te adjudicada la prestació del servei no ho ha posat en
funcionament.
–

En el tema de l’estat del paviment del carrer Zaporta i del carrer Cofradia, cal dir
que el director de l’obra que es l’engiyner municipal va considerar que no s’havie
fet segons les seves indicacions, per lo que s’ha tornat a fer.

–

Pel que fa al tema del pont del Molí la Font, es troba en una situació lamentable i
no hi ha cap tipus d’incovenient en obrir un expedient d’investigació sobre aquest.

Vist la conveniència d’iniciar l’expedient d’investigació, es vota l’urgència d’aquest punt
que es apreciada per unanimitat.
EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ PROPIETAT PONT MOLÍ LA FONT.- Considerant
que per votació d’urgència en aquest Ple s’instrueix expedient relatiu a la proposta
d’investigació de bens, d’ofici, del Pont del Molí la Font..
Considerant els articles 45 i següents del Reglament de Benes de les Entitats Locals,
el Ple d’aquesta Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Incoar expedient d’investigació de la titularitat del Pont del Molí la Font que
presuntament pertanyen a la Corporació Local.
SEGON.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de quinze
dies. El termini d’al·legacions serà d’un mes, contat des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Obrir el període de proba per a que es presenten els elements probatoris
que s’estimen oportuns, una vegada acabe el període de al·legacions; notificant-se als
efectes per a que puguen presentar-se les proves que consideren convenients.

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-itres 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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