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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
06 DE SETEMBRE 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 Josep Manel Bordás Antolí

Excusa l’assistència:
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el sis
de setembre de dos mil sis, a les vint
hores, 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.Per fer balanç del que ha ocorregut durant aquests dos mesos de gestió municipal el
més important a destacar es la celebració del 52 Sexenni.
La valoració del desenvolupament d’aquest 1er. Sexenni del segle es molt positiva,
amb una participació massiva, ben organitzat i amb una projecció exterior molt
important, tot gràcies als morellans i morellanes i als amics de Morella que han ajudat
a la promoció de la ciutat.
L’Ajuntament de Morella vol agrair en primer lloc l’esforç dels morellans, el treball ben
fet, la convicció en el compliment del vot sexennal. Un reconeixement a les persones
que amb la seua dedicació han adornat de bellesa les carrers. Les flors han estat una
vegada més la cara millor de Morella. Gràcies a tots el que han participat activament
en eixa meravellosa realitat.
També felicitació i reconeixement als gremis, als seus alets i a les danses i quadres
bíblics que han fet del Retaule un espai folklòric únic. Els xiquets, els joves, les reines
han estat dignes representants d’uns gremis actius en la execució d’unes festes
extraordinàries.
En relació als aspectes organitzatius vull destacar i agrair la col.laboració de la
Guardia Civil en la seguretat i l’ordenació del trànsit, així com el treball de la Policia
Local.
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Aquest ha estat el Sexenni de més gran repercussió mediàtica. Hem d’agrair la
dedicació dels mitjans de comunicació que han portat el Sexenni arreu Espanya i el
món. La retransmissió a través d’internet dels moments claus del Sexenni ha significat
l’aproximació del Sexenni als morellans que no han pogut estar i també arribar fins
l’altra part del món.
Agraïment també a les autoritats institucionals i a les personalitats religioses o
culturals que ens han volgut acompanyar. Morella ha estat acollidora i agraïm molt el
suport de tantes persones que representant institucions han participat en el primer
Sexenni del segle.
La Fundació Sexennis de Morella no pot sinó agrair la col.laboració de les empreses
que han donat suport econòmic per la el.laboració de publicacions i les activitats que
al voltant del Sexenni s’han desenvolupat.
Agraïment, finalment, a tots els visitants que han volgut participar, pel seu respecte i
complicitat.
Les conclusions desprès d’un mes on s’han realitzat més de tres-cents actes, i s’han
realitzat amb una gran participació, sense gairebé cap incidència, des del respecte i la
convivència, no poden ser més positives.
Morella ha demostrat la seva capacitat d’iniciativa, d’organització i de promoció.
Açò forma part d’una cultura comuna que donarà fruits a mig i llarg termini. Morella
jugue a llarg no a curt, això es determinat per un projecte de progrés i benestar.
Lluny de ser un final és el principi d’un nou cicle sexennal i sobre tot és la palanca
d’eixida per eixa Morella que compta amb importants oportunitats de futur.
El primer Sexenni del segle ens ajude a consolidar un projecte de progrés i benestar
per als morellans.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:

GOVERNACIÓ
·
El dispositiu de la Guardia Civil durant el Sexenni va ser coordinat per part de la
Comandància de Vinaròs, els seus oficials i l’Ajuntament de Morella, permetent que
molts d’efectius de la Benemèrita pogueren desenvolupar les seues tasques en la
gestió del trànsit a la nostra ciutat durant els dies del Novenari. L’èxit dels dispositius
de restricció dels accessos a les zones on estaven els visitants i l’absència d’incidents
destacables de seguretat i trànsit s’han traduït en nombroses felicitacions per lo be
que van anar eixos dies i han segut reflexats en els informes remesos a la Direcció
General d’Interior tant per part de l’Ajuntament com de la Guardia Civil, per tal de
preveure els nous dispositius que amb ocasió del 53 Sexenni tindran quer preparar-se
d’ací 6 anys.
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·

La previsió de l’àrea de Governació per a les zones d’estacionament durant el
Sexenni han segut moltes i han segut més que suficients per donar cabuda a la
gran quantitat de vehicles que han arribat a la nostra ciutat a gaudir de les festes.
Tenim que manifestar el nostre agraïment a tota la gent que ha cedit els seus
terrenys de forma desinteressada, facilitant que aquesta dificultat del trànsit hage
segut tot un èxit d’organització.

·

El servei d’autobusos (4 autobusos donant servei continu), gestionat per
l’empresa CISE i donat per l’empresa Mediterràneo va permetre l’ordenada
afluència de gent des de les zones d’estacionament de l’Hostal Nou fins a Morella i
la seva tornada al pàrquing durant la major part dels dies sexennals. Aquest servei
va ser reforçat durant els dos caps de setmana (8 autobusos rodant) per tal de
donar un major servei a tota la gent que va arribar a la ciutat, que va oscil.lar entre
les 15.000 i 20.000 persones diàries durant les festes.

·

La gent que va venir a Morella va estar atesa amb una infraestructura adequada.
Es van preparar mapes indicant a la gent la seua ubicació en el pàrquing i les
zones visitables en el Sexenni, així com per on passarien els Retaules i
Processons. També se’ls va obsequiar amb una publicació especial de
Mediterraneo de 100.000 exemplars de tirada.

·

Per a la gent de Morella es van fer
Un per a indicar a la gent els
d’estacionament durant el Sexenni
estiguere informada en tot moment
problemes.

·

Altre dels fulls, el decàleg del Romer, va ser distribuït massivament a la gent que
va participar en la romeria, fent-los consideracions importants en matèria de trànsit
i seguretat per poder fer una rogativa segura.

·

Ací hi ha que destacar de manera important l’èxit que suposa que en la pujada
de la Mare de Déu la gent de Morella es comportara a l’altura de les
circumstàncies i donara una vegada més exemple de civisme en la matèria de la
cera i parafina dels ciris, en una concentració molt gran de gent que anava ben
preparada amb els ciris alternatius, demostrant gran respecte per a que ningú es
fera mal amb la cera i així no s’han repetit anterior incidents desagradables. A tots
els participants el nostre agraïment i reconeixement.

·

El reforç amb 3 agents més de la Policia Local ha esdevingut també un augment
en seguretat i control del trànsit i de la seguretat a la nostra ciutat. Ha permès que
la Policia Local estigue present les 24 hores del dia donant servei a la ciutadania
als carrers i que en els dies de màxima afluència es puguera comptar amb una
major efectivitat de les funcions desenvolupades. Aquest reforç es mantindrà fins
el pont del 12 d’octubre, moment en que encara hi ha gran afluència de visitants a
la nostra ciutat.

·

Amb la Creu Roja es va signar un conveni de col.laboració per tal de que
intervingueren els seus voluntaris en l’atenció sanitària dels visitants durant el
Sexenni, de manera que pogueren fer un recolzament davant l’absència de
reforços sanitaris per part de la Conselleria de Sanitat. Hi ha que agrair la vinguda

diversos
horaris
que va
de com

fulls informatius en tamany quartilla.
de restriccions horàries i zones
permetre que eixos dies la gent
podia accedir al casc urbà sense
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de nombrosos voluntaris de tota la província per a poder donar aquest servei i
destacar l’absència d’incidències remarcables durant els dies del Sexenni.
OBRES
·
Van acabar les obres del Pla de millora del paviment als carrers Zaporta, Sant
Francesc, Confraria, Mare de Déu del Roser, Costa del Roser, Aljub, Porta Sant
Mateu i un tram del carrer Sant Julià.
·

Es van acabar les obres de remodelació de la plaça de bous, i es van fer
algunes obres complementàries no incloses al projecte com la pavimentació del
carreró exterior, les escales d'accés, pintar la infermeria i reparar les portes dels
torils.

·

Les obres per a la consolidació del mur de la carretera Castelló i la millora de
l'entorn urbà de la zona van continuar fins l'agost on s'havia arribat a l'acord de
parar per facilitar l'accessibilitat de cara a totes les festes del mes d'agost.

·

S'han iniciat les obres de construcció del nou poliesportiu, al mateix temps que
continuen els treballs arqueològics a la zona.

·

Han finalitzat les obres de construcció d'una nova fase de nínxols al cementeri
de Morella.

·

A Ortells s'han iniciat les obres del Pla de millora de l'entorn davant de l'antiga
carretera corresponents a la segona fase.

·

A Herbeset s'han fet obres d'impermeabilització de la teulada i construcció d'un
banc de pedra a la Casa de la Mestra.

·

Es va fer una menuda intervenció al paviment del carrer Porta Forcall per
millorar la adherència.

·

Intervenció al bar dels serveis públics de Sant Miquel, preparar parets i pintarles, reparació canonada d'aigua i rejuntat de la terrassa exterior.

·

Instal·lació d'una tanca perimetral de protecció de la façana del edifici Colomer –
Zurita al carrer Castell.

·

A Ortells s'ha iniciat el muntatge d'una barana de protecció del pont sobre el
barranc de la Hijuela.

·

Al carrer Marquesa Fuente el Sol s'està fent la reparació de la canonada
d'aigües residuals d'una casa.

SERVEIS
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·
Han començat les obres per a la prospecció i posterior posada en funcionament
d'un pou d'aigua a la zona del Colomer. L'obra l'executa directament la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre i té una profunditat aproximada de 1.100 metres.
·

Ha finalitzat la fase programada del projecte de nou enllumenat ornamental on a
més dels carrers Hospital, Mare de Déu de Vallivana, Guimerà, Solí, Entimoneda,
Trinquet i el Pilar, s'ha fet el carrer Juan Giner i el portal dels Estudis.

·

S'han fet un gran nombre d'intervencions de muntatge per a les festes: primer tot
el muntatge de barreres per al recinte de bous i els “encierros”, i després per als
actes festius del Sexenni escenaris per actuacions, el propi pavelló de festes, al
edifici Colomer – Zurita per a la celebració dels vins d'honor taules, cadires,
plantes i ornamentació. Tota la infraestructura de cablejat per poder fer
retransmissions en directe, també la instal·lació de megafonia pels carrers, etc. La
col·locació de tanques als diferents llocs on es produïen actes multitudinaris com
l'entrà de la Mare de Déu o l'eixida dels retaules.

·

També s'ha fet el muntatge necessari per poder aplicar el dispositiu especial de
trànsit de senyals i tanques a diferents llocs.

·

L'adequació de diferents espais per possibilitar l'aparcament de la manera més
confortable possible.

·

Amb motiu de les festes s'han habilitat diferents dispositius de neteja com els
dies de bous que cada dia en acabar “l'encierro” s'encetava una neteja de tot el
recinte de bous, o els diferents torns de neteja de papereres durant els dies del
Sexenni per evitar la sobresaturació de les mateixes.

·

També la recollida de residus ha sofert les modificacions necessàries com
desplaçar els contenidors del carrer Colomer per no estar davall dels tapissos fets
pels veïns del carrer, o la posada en funcionament d'un camió més menut que
poguera passar pels carrers engalanats sense trencar cap dels ornaments dels
carrers. Servei de tots els dies.

·

També s'ha fet la tasca necessària perquè es pogueren connectar les diferents
instal·lacions de llum dels diferents carrers per als dies del Sexenni.

·

A la plaça de la Font s'ha instal·lat una nova farola d'enllumenat públic.

·

S'han col·locat noves papereres als nous carrers del Tint, i s'ha fet una barana
de protecció així com la reparació del mur de pedra.

·

Instal·lació de bancs i jardineres a Sant Miquel, reparació i pintar la resta de
bancs a Sant Miquel, davant ajuntament i Plaça Colon.

·

S'ha reparat la barana del carrer Entimoneda , Plaça la Font i Costa Borràs.
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MEDI AMBIENT
·

Han finalitzat les tasques de millora d'enjardinament a diferents llocs de la
població, destacant la posada en funcionament del sistema de reg por goteig a la
zona de les rotondes del polígon, la substitució i posterior posada en funcionament
del reg per goteig a tota l'Alameda, condicionament amb grava i jardineres de
l'accés principal del pavelló de festes.

·

S'ha fet la neteja de tot el camí de dalt de l'Alameda amb la reparació de tots els
bancs de fusta.

·

S'ha fet una poda de les savines del passeig de l'Alameda i del jardinet de la
Mosqueta.

·

S'ha fet una plantà de jardins i arbres a les zones esmentades de les rotondes
del polígon, l'Alameda la glorieta de les Corts, jardineres de l'Alameda, a la
jardinera de la porta de la Plaça de bous, a la Costa Sant Joan, al Portal de la
Nevera, al jardí del carrer Juan Giner, replantació de xiprers i plataners del pàrking
de l'Alameda i a les jardineres de Sant Miquel.

·

S'ha fet una neteja d'esbarzers a la antiga carretera d'Ortells molt utilitzada com
zona de passeig.

·

S'acabat el condicionament del tram de camí entre la Torreta i la carretera de
Vallibona per permetre el pas de la Rogativa sense haver d'anar per la carretera.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
·
Demà es presentarà al públic la iniciativa municipal de crear una empresa per a
la promoció de energies alternatives a Morella, per tal d’aprofitar un recurs natural tant
important com es el sòl de la nostra ciutat, per a que es puguen aprofitar a la nostra
ciutat els seus beneficis, en un ambiciós projecte de Parc Fotovoltaic en el que es
donarà participació a la ciutadania.
·

Les obres del Poliesportiu porten bona marxa, amb les oportunes excavacions
arqueològiques, a partir de les quals es procedirà a alçar la cimentació del que
serà un dels edificis més importants per a l’oci i esplaiament de la nostra
ciutadania.

·

Este any han estat treballant 18 joves aprofitant part de fons europeus i part fons
municipals, recolzant serveis municipals com la brigada, comunicació i altres. Sent
molt positiu pel desenvolupament del Sexenni.

NOVES TECNOLOGIES
·
La pàgina web de l’Ajuntament de Morella, ha tingut el màxim de visites durant
els dies del Sexenni. Va arribar en els dies del Sexenni a tenir una afluència entre
1200 i 1500 persones al dia, que centraven el seu interès sobretot en els actes del dia
i en informació sobre el Sexenni de Morella.
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Les més de 1000 persones que van veure en directe des de tot el món les
retransmissions de TV dels actes centrals del Sexenni demostren que Morella té
una projecció internacional evident i que les noves tecnologies son una vegada
més un gran mitjà per difondre la nostra cultura i el nostre patrimoni arreu del món.
·

L’apertura de noves seccions, com les relatives al Sexenni, amb videos i
melodies explicatives incloses, la Processó General i la ràdio a través de la web,
han segut les seccions que continuen encara passats uns dies del Novenari sent el
centre d’atenció de molts d’internautes, i on es continua treballant amb iniciatives
que com “El Sexenni de les fotos” es confie pugue acabar amb la gran exposició
fotogràfica del que ha segut el més fotografiat dels Sexennis viscuts.

·

Dins la web també es trobava la secció de l’Àrea de Comunicació del Sexenni,
on gran nombre de mitjans van poder ser acreditats i es va poder facilitar la feina
dels periodistes en el Sexenni amb major projecció mediàtica, al haver-se pogut
comptar amb dos treballadores del Gabinet de Premsa i una voluntària que van
poder donar un servei i infraestructura clarament satisfactòria als mitjans de
comunicació que varen voler informar sobre les més importants de les nostres
festes.

AGRICULTURA
·
S'han iniciat els treballs de millora de la pista del Moll, les màquines estaran
treballant 10 dies i previsiblement després s'actuarà a la carretera vella de Forcall.
·

S'ha estat reunit amb la Junta de la Fira per preparar l'edició d'enguany, i es
posa a disposició de la Fira tot el recinte necessari per a la celebració de la
mateixa.

·

Reunions amb la Societat Carns de Morella per tal de parlar del tema de
l’escorxador, esperant que aquest any entre en el seu pas definitiu.

TURISME
·
Signat conveni amb Turespaña per al desenvolupament del pas soterrani
d’accés al Parador.
·

Reforç de personal en l´oficina de turisme i museus de Morella durant el mes
d´agost.

·

Col.locació de serveis portàtils a la zona de pàrquing

·

Promoció durant un mes a Alcampo de presència del Sexenni.

·

Edició 100.000 exemplars
l’aparcament i en altres llocs.

del

periòdic

Mediterràneo,
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EDUCACIÓ
·

Escola municipal infantil: este any ha arribat a la total gratuïtat. El dia 4 de
setembre s’ha iniciat el curs. La quantitat d’alumnes matriculats és de 29. Els
alumnes de 2 a 3 anys són 16 i 13 majors d’un any. Actualment assenteixen a
classe uns 12 alumnes, durant el curs s’incorporaran la resta, cal advertir que els
alumnes ha de tindre una certa autonomia.

·

Assenyalar que aquest any es renova la campanya de suport a les famílies en
l’adquisició dels llibres de text, sent del 30% subvenció a la factura i 45% al
reciclatge.

GENT GRAN
·
El dia 13 d’agost es va celebrar el dia de la Gent Gran, amb una gran
participació a tots els actes. 17 matrimonis van rebre la felicitació de l’Alcaldia amb
motiu de les seves noces d’or. Cal remarcar la col.laboració des del Consell de la
Joventut.
·

Gremi de la gent gran: Per primera vegada la gent gran ha tingut el seu dia en el
Novenari de les festes del Sexenni, recolzat per l’Alcaldia. El nombre de socis ha
estat sobre uns 570, la participació va ser nombrosa en tots els actes. Pensem
que el establir un dia en el novenari és un agraïment a aquelles persones que han
transmès a les generacions futures el sentit del Vot fet pels justícia i Jurats de
Morella.

CULTURA
·

Han estat més de 300 actes.

·

Durant tot el mes d´agost s´han realitzat diferents activitats culturals, lúdiques i
festives

·

Durant tots els divendres del mes de juliol va hi haver una serie de concerts al
aire lliure anomenats “divendres d´estiu”, per amenitzar els diferents espais de la
ciutat.

·

Del 1 al 7 d´agost va tindre lloc la XXIV edició del “Festival de Música” dirigit per
Ricardo Miravet. Destacant el concert final. Rèquiem de N. Jommelli.

·

L´Ajuntament ha col.laborat amb morell@jove i el consell de la joventut en el
muntatge d´infraestructures i algunes activitats.

·

Les Festes de Sant Roc: destacant el pregó fet pel morellà Joan Rallo, les
diferents activitat taurines al carrer blasc d´alagó i plaça de bous, el dia de la gent
menuda amb una gran participació de xiquets i xiquetes amb la col.laboració del
AMPA, el dia de la gent gran amb gran participació de la gent i la presentació del
llibre “Masías y costumbres en la Dena dels Llivis” de la morellana Francisca Julián
Querol.
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·

El dissabte 12 d´agost es va celebrar el “Dia de la Corona d´Aragó”, amb tota una
serie d´activitats culturals relacionades amb dit territori. Passacarrer del “Ball dels
locos d´Olleria”, presentació del Dvd “Morella i la Corona d´Aragó” dels alumnes de
2º d´ESO, jotes, actuació de moros i cristians, correfoc i concert “Morella al cor de
la Corona d´Aragó” amb l´actuació de Joaquin Carbonell, Paco Muñoz, la Carrau i
la Gossa Sorda.

·

Del 14 al 16 va tindre lloc “L´agost cultural” amb tota una serie d´activitats:
Conferències com la “Significació històrica del General Cabrera”, presentacions
dels llibres “Historia de Morella” de Francesc Oliet i “Cuaderno del Castillo de
Morella” presentats per Josep Alanyà i Julià Pastor.

·

Representació de l´obra teatral “El cura endemoniado” representat pel grup d
´actors de Mirambell, Monolegs de Gabino Diego, concert del Pare Jony,
inauguració de l´exposició “Morella Vista pels seus fotògrafs”...i altres activitats.

·

17 al 29 d´agost va tindre lloc el 52 Sexenni, amb totes les activitats culturals,
religioses corresponens: Enrada de les Colònies, Rogativa,Muntada de carrers,
Entrada de la Mare de Déu, Processó, Rosari. I el novenari organitzat cada dia
per un gremi amb les misses, retaules, actuacions musicals.

·

Agrair a la ONCE l’edició de 5 milions d’exemplars del cupó dedicat al Sexenni de
Morella.

·

Sellat en Correus durant tot el mes, estampant l’image de Morella.

·

Dia de difuns amb missa, i final de festes amb una truita monumental i castell de
focs.

·

Des de l´àrea de protocol organització de la assistència dels invitats i del protocol
del Sexenni

·

Agrair a tots els gremis i els carrers el seu treball per a que tinguerem unes
bones festes.

·

Agrair la presencia de totes les autoritats que nos van acompanyar els dies del
Sexenni.

TRADICIONS
·
Al principi del mes d’agost, es van mantenir varies reunions amb els
organitzadors de l’entrada de la Mare de Dèu, processó general i retaules. En la
reunió es va proposar l’incorporació de gent més jove per a preparar el relleu. Des de
l’ajuntament domen les gràcies per la bona organització de tots els actes.
·

Reunió amb els gegants i cabuts per organitzar les eixides proposant
l’uniformitat dels vestits, sent tot un èxit.

·

Organització dels personatges bíblics als que se’ls ha comprat albarques per a
que no utilitzen esportives.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Es va pintar l’Ermita del Hostal Nou.

·

Organització de la rogativa. Esmorzars, menjar,s aigua de la pujada ... Els
menjars es van pujar del restaurant El Prigó de Catí per que els restaurants de
Morella no podient fer-ho.

·

Donar les gràcies a tots els romers i participants en la processó i rosari per la no
utilització de les haches de cera.

·

Donar les gràcies a tots els participants de la processó general i entrada de la
Mare de Déu.

ESPORTS
·
En matèria esportiva el més important com ja s'ha dit és l'inici de les obres del
nou poliesportiu, i la proposta que es porta aquest Ple per adequar una piscina
coberta i millorar l'actual recinte de la piscina.
·

També destacar el final del campionat de futbol sala de Morella, que com tots els
estius ha estat un gran èxit de públic i participació.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE JUNY DE
2006.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria del mes de
juny de 2006, que son com segueixen:
MES JUNY
Saldo a 31-05-06.................................................................... 243.097,20 €
Ingressos juny.......................................................................... 496.345,72 €
Total........................................................................................ 739.442,92 €
Pagaments............................................................................... 520.846,89 €
Existència a 30-06-06.............................................................. 218.596,03 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de juny del 2006 tal i com venen
redactats.
3.- SOL.LICITUD PLA D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.- Donat compte de les
bases per a la formació i gestió del Pla d’Instal.lacions Esportives 2007-2012,
aprovades per la Diputació de Castelló, i concretament, en quant al seu procediment
d’elaboració del Pla antes citat, lo establert en el número 8 en quant a petició
d’inclusió d’obres en els Plans i Programes Provincials.
Atesa la necessitat d’incloure en el Pla d’Instal.lacions Esportives 2007-2012 de l’obra
que seguidament es relaciona, conforme a la prioritat assenyalada en la Norma
Quarta de les Bases antes citades.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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El Ple per unanimitat acorda sol.licitar a la Diputació de Castelló, l’inclusió en el Pla
d’Instal.lacions Esportives 2007-2012, amb caràcter vinculant, l’obra que a continuació
es rel.laciona, a la que s’acompanya la corresponent documentació tècnica subscrita
per el tècnic competent.
Nom de l’obra “Cubrición y climatización de piscina municipal” per un import de DOS
MILIONS D’EUROS (2.000.000,00).
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta per la financiació.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que seria finançat amb un 33% per part de la
Generalitat Valenciana, un 33% per part de la Diputació Provincial i l’altre 33% per
part de l’Ajuntament. Es tracta una inversió molt important que sumada al nou
poliesportiu quedarà un espai molt interessant tant per la gent que viu ací com per a la
gent que ens visite, podent-se plantejar activitats que fins ara no es podien realitzar i
millorant així la qualitat de vida.
Es tracta d’un projecte que des del punt de vista de l’edificabilitat, esta no augmentarà
i que l’adequació a l’entorn serà millor que el que hi ha actualment.
El Sr. Medina pregunta si la piscina s’executarà en 4 anys o en 1 any.
El Pla d’infraestructures es te d’aprovar per totes les institucions, després signar el
conveni i traure a concurs. En estos moments no saben com seran les anualitats.
4.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRES POYS 2006 “URBANIZACIÓN CALLE SAN
NICOLAS, 2ª FASE”.- Coneix el Ple l'acta d'apertura de proposicions del concurs per
a l'adjudicació de l'obra "Urbanización Calle San Nicolás, 2ª fase", presentant-se una
proposició:
Nº 1.- ROMAR EMPRESA CONSTRUCTORA DE LEVANTE S.L. oferint la quantitat
de NORANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS (92.846,27.-) IVA INCLÒS, per realitzar l’obra mencionada oferint a més a
més unes millores econòmiques de CINC MIL EUROS (5.000 euros) per millores i
obres complementàries i un menor termini d’execució que seria de DOS MESOS.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant el procediment obert en la
modalitat de concurs de l'obra "Urbanización Calle San Nicolás, 2ª fase", se examina
la proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de ROMAR EMPRESA
CONSTRUCTORA DE LEVANTE S.L. conforme l'acta redactada a tal efecte i als
informes emesos pels Tècnics, i en harmonia amb la proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra "Urbanización
Calle San Nicolás, 2ª fase" a ROMAR EMPRESA CONSTRUCTORA DE LEVANTE
S.L. per la quantitat de NORANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (92.846,27.-), oferint a més a més unes millores
econòmiques de CINC MIL EUROS (5.000 euros) per a millores i obres
complementàries i un menor termini d’execució que seria de DOS MESOS.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies la present
resolució d'adjudicació del contracte i se le requereixca per a que dins dels quinze dies
comptats des del següent al que se li notifique l'adjudicació, presente la documentació
acreditativa de haver constituït la fiança definitiva i se'l cite per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del termini de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació de l'adjudicació.
QUART.- Que es publique l'adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el
termini de quaranta-vuit dies comptats des de la data d'adjudicació del contracte.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS PLAVER 2006.Coneix el Ple el projecte “PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA
TENSIÓN A 20 KV DESDE EL APOYO Nº 20-BIS DE LA LÍNEA MORELLA-XERT
HASTA EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE EN MAS DE PALOS
NOU Y DERIVACIÓN A MAS DE CANALETA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MORELLA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KV EN EL MAS
DE PERERA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KV EN EL
MAS DE PALOS NOU, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KVA
EN EL MAS DE CANALETA” inclòs dins del PLAVER 2006”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de condicions corresponent per al concurs urgent de l'obra
“PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN A 20 KV DESDE
EL APOYO Nº 20-BIS DE LA LÍNEA MORELLA-XERT HASTA EL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE EN MAS DE PALOS NOU Y DERIVACIÓN A MAS
DE CANALETA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORELLA, CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KV EN EL MAS DE PERERA, CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KV EN EL MAS DE PALOS NOU,
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KVA EN EL MAS DE
CANALETA” inclòs dins del PLAVER 2006”.
SEGON.- Convocar concurs urgent per a l'adjudicació de l'obra “PROYECTO DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN A 20 KV DESDE EL APOYO Nº 20BIS DE LA LÍNEA MORELLA-XERT HASTA EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE EN MAS DE PALOS NOU Y DERIVACIÓN A MAS DE CANALETA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORELLA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE DE 50 KV EN EL MAS DE PERERA, CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KV EN EL MAS DE PALOS NOU,
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE DE 50 KVA EN EL MAS DE
CANALETA” inclòs dins del PLAVER 2006” que ascendeix a la quantitat de CENT
TRENTA-SET MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS (137.396,97.- ) en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a
la partida 51/21001 del Pressupost General Ordinari de l'any 2006.
6.- MOCIÓ ALCALDIA CONCESSIÓ MEDALLA DEL CONSELL DE LA VILA A LA
FIRA.- Es done compte al Ple per part del regidor Sr. Blanch de la Moció d’Alcaldia
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sobre la concessió de la Medalla del Consell de la Vila a la Associació Firal Els Ports
que es com segueix:
“Moció d’Alcaldia
El Ple de l’Ajuntament de Morella, reunit en sessió extraordinària el dia 6 de setembre
de 2006, a proposta de l’Alcaldia i
Atès que la Fira de Morella és el més clar exponent de la tradició comercial de la
ciutat, i que el comerç és un dels factors que expliquen l’esplendor medieval de
Morella,
Atès que la Fira ha procurat la millora de la nostra ramaderia per tal d’obtenir
productes càrnics de qualitat,
Atès que es compleixen tres quarts de mil.leni des que el rei Jaume I, des de
Saragossa, concedirà per a sempre, al Consell de la Vila i a tots els morellans, el dret
de celebrar Fira,
Atès allò que disposa l’article 12 del Reglament d’Honors i Distincions que assenyala
al seu apartat a) “En cas de les empreses, entitats o col.lectius es tracta de la major
distinció que ofereix l’Ajuntament. Es podrà premiar aquelles, la trajectòria de les
quals, hage destacat de forma extraordinària per qualitats o per serveis prestats a
Morella”,
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- D’acord amb allò que estableix el Reglament Municipal d’Honors i
Distincions, es concedeix la Medalla del Consell de la Vila a l’Associació Firal “Els
Ports”, entitat organitzadora de la Fira de Morella.
SEGON.- La distinció serà lliurada el proper dia 9 de setembre, dissabte de Fira, a les
11:30 hores a la Sala de Justícia.
7.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap punt a tractar.
8.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula la Sra. Ripollés qui fa el següents precs i preguntes:
-

Prega que per al pròxim sexenni es confeccione una guia de protòcol.
Pregunta els actes o activitats que hi hauran el proper 8 de setembre dia de
la Mare de Dèu.

Pren la paraula el Sr. Medina qui plantege les següents preguntes:
-

Com es trobe el procés d’elaboració del Pla Especial de Morella i de
l’aqüeducte.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Quin criteri d’elaboració es va seguir en la confecció del programa de festes
ja que no estave la salutació del president de la Diputació

Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
Respecte a la guia de protocol del sexenni crec que serie bo i així ho proposaré
a la Fundació Sexennis que es face un avaluació d’aquest sexenni, per aprofitar tot el
que ja s’ha aprés en aquests sexennis. Que hi hague un memorandum per veure el
que hi ha que millorar. Estarie be incloure el protocol dels retaules.
-

Respecte al dia de la Mare de Dèu este any es festiu, en l’aspecte religiós
es el final del novanari, des de la perspectiva municipal hi ha una conferència
de Josep Alanyà sobre el 750 aniversari de la Fira.

-

Després hi hauran a banda de la fira, activitats taurines, concurs de
retalladores, concurs d’emboladors, concurs de tir al plat organitzat per
l’associació de caçadors.

-

En el tema de l’estat del Pla Especial de l’aqüeducte, la novetat es la
comunicació de l’ampliació a 20 mesos l’elaboració del citat Pla.

-

Pel que fa al Pla dels voltants de Morella i homologació del Pla General,
s’està elaborant i s’està tenint reunions entre els tècnics de la Conselleria de
Cultura i els tècnics municipals per a poder arribar a un acord previ per poder
agilitzar després els tràmits.

-

En el tema del programa de festes aquest any els criteris van ser: màximes
autoritats, presidents de les institucions (president Generalitat, president Corts,
president Govern), ministre d’administracions públiques , autoritat eclesiàstica ,
autoritat educativa universitat.
Es evident que podrien haver hi hagut altres personalitats, com el delegat del
govern, subdelegat del govern que no han estat en el saluda així com el
president de la Diputació.
Han sigut convidats tots els diputats autonòmics valencians, diputats nacionals,
senadors nacionals, diputats provincials.

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