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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 19 D’ABRIL DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària accidental
Gema Ripollés Querol

Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia dinou d’abril de dos mil dotze, es
reuneixen les persones que se relacionen
al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia 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, és aprovada per unanimitat l’acta de data 09-02-2012.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I SERVEIS
-

Finalitzades les obres de la Plaça Colon Hort del Baró, ja s’ha obert al trànsit tal
com estava previst.
S’han fet diversos treballs de millora i neteja en la zona del Povet i el sender
pròxim al paratge.
S’està treballant en l’organització de totes les infraestructures necessàries per al
53 Sexenni.
S’han iniciat els treballs de la nova piscina d’Ortells, aprofitant també per fer
altres millores en la població.
S’estan realitzant els treballs de reparació de les instal·lacions de clavegueram
d’un tram de la Costa la Presó, on es produïen diversos problemes en algunes
cases.
S’han refet diversos murs de pedra de la zona de l’Albereda i el col·legi de
primària.
S’han fet diverses millores i reparacions en C/ Pare Ramón Querol, plaça de
bous...
S’han reparat la canalització d’aigües pluvials de l’ermita del cementeri.
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S’ha contactat en l’empresa que va fabricar les senyals de les torres i muralla per
a que solucione i es face càrrec (a l’estar en garantia) dels problemes de
deteriorament que presenten algunes.
Preparació i muntatge d’escenaris i de l’Espai Firal per a les festes del concert de
primavera i gremi de la joventut.
S’han preparat les instal·lacions del centre lúdic i esportiu Jaume I per al
campionat de tennis.
S’han organitzat torns especials de neteja per als dies de Setmana Santa.
S’han realitzat els diferents manteniments de castell, casa Ciurana, teatre i
museus.
Es van decretar els serveis mínims per al dia de vaga general.

ÀREA DE HISENDA
-

S’ha remés tota la documentació del Pla d’Ajust aprovat en l’últim plenari.
S’ha creat un apartat especial en la web municipal sobre el procediment de
pagaments a proveïdors, ja que el dia 22 d’abril acaba el primer termini per
presentar el consentiment dels proveïdors d’inclusió en el pla.
S’han remés noves cartes a totes les Conselleries amb pagaments pendents
referents a diverses inversions i pagaments de salaris.
S’ha fet efectiu un nou contracte de lloguer d’impressores per abaratir despeses
en este aspecte.
S’ha preparat el procediment per fer la regulació de les comunicacions i
notificacions als membres de la corporació per mitjans electrònics, i estalviar així
paper.
ÀREA DE CULTURA
-

-

Durant els dies festius de Setmana Santa s’han organitzat diferents activitats
culturals organitzades des d’esta àrea:
Inauguració de l’exposició “Afganistán posible” de Rubén Guillem, de la
qual podrem gaudir fins el proper dia 22 d’abril.
Es va projectar el documental “Los ojos de Ariana” amb un col·loqui al final
del mateix, aquest documental està produït també per Rubén Guillem. En la
projecció vam comptar amb la presència del director Ricardo Macià.
Visita guiada a càrrec de Pepita Milián sobre llegendes de Morella.
S’han reforçat els serveis de l’àrea per donar la màxima cobertura a tots els
visitants que ens han visitat durant la Setmana Santa.
S’ha ampliat l’horari dels museus de Morella, com es ve fent habitualment amb
l’arribada de la primavera.
Des d’aquesta àrea s’està treballant en l’organització de les diferents activitats
que acompanyaran al 53 Sexenni.
S’ha participat en la primera reunió d’alets convocada de manera conjunta pel
nou administrador i l’ajuntament, eixint d’esta un primer grup de treball.
S’ha col·laborat amb el Gremi de Professions, Indústria i Transport en
l’organització de la xerrada “El Carro Triomfant”.
Cinema municipal amb pel·lícules de recent estrena.
S’ha assistit a la inauguració del fragment del retaule de Sant Llorenç en la
Basílica.

ÀREA D’EDUCACIÓ
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Participació en els diferents Consells Escolars, col·legi, institut i escola llar.
Es va habilitar un horari especial en el Club per tal d’ajudar a conciliar la vida
laboral amb les vacances que tenien els xiquets amb motiu de la Setmana Santa.

ÀREA D’ESPORTS
-

S’ha organitzat un campionat local de tennis indoor al centre lúdic i esportiu
Jaume I els dies de Setmana Santa, en la que van participar 16 joves del poble.
S’ha mantingut una reunió en membres del “Club pati Vila-Real” per a la
realització d’un Campus el proper mes de juliol.
S’han encetat converses per a organitzar una nova edició de la “Marxa BTT
Morella” a disputar-se el proper estiu.
ÀREA DE FESTES
-

S’estan fent reunions per l’organització del 53 Sexenni.
El passat 5 d’abril es va celebrar el “II concert de primavera” que va ser un nou
èxit del model de col·laboració públic privat.
S’ha col·laborat en el gremi de la joventut per a la festa del dissabte de pasqua.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Es van mantenir reunions amb l’Associació de les Vestes per a col·laborar en les
processons de Setmana Santa.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Dinamització del casal Jove a través d’activitats i ampliació del seu horari durant
els dies de Setmana Santa.
S’està treballant en la reactivació del Consell de la Joventut.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Coordinació del dispositiu de trànsit i aparcament per a Setmana Santa. Hi ha
que destacar que no s’han registrat incidències i que van aplegar més vehicles
enguany que en la Setmana Santa del passat any.
Assistència del regidor de governació a una reunió amb el Consorci Provincial de
Bombers.
ÀREA DE TURISME I COMERÇ
-

S’està treballant en la promoció del Sexenni interaccionant amb altres oficines de
turisme de comarques veïnes per que des d’elles s’invite a la gent a visitar-nos en
les properes festes sexennals. S’ha fet ja la trobada amb oficines d’Aragó, tenint un
molt bon resultat.
S’ha participat en la Fira de la Taula del Sénia que s’ha realitzat aquest any a
Traiguera.
El personal de l’oficina de turisme està realitzant cursos SICTED.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha organitzat, juntament amb l’AMPA, el dia de l’arbre per a este proper cap de
setmana, condicionant la zona de l’antiga Cooperativa a tal efecte.
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Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Manteniment de la red guifi.net i creació de nous usuaris, configuracions de
seguretat, de la velocitat de navegació, etc.
S’està treballant en la nova secció del Sexenni per a morella.net i
morellaturística.
Proves per a la retransmissió en directe del sexenni per la web.
Elaborar bases de dades per a promocionar el Sexenni.
S’han canviat les impressores de l’ajuntament i CISE per millorar l’eficiència i la
qualitat d’impressió, instal·lant-se a tots els ordinadors de l’ajuntament.
Fer actualitzacions al servidor de l’ajuntament per acoplar la comptabilitat al Real
Decret Llei 4/2012. Fer secció a la web de morella.net per al pagament dels
proveïdors, on poden veure i descarregar el que fa falta per cobrar les factures.
S’estan mantenint reunions per intentar fer aplegar la senyal de la televisió local
a Xiva de Morella.
Continuen els cursos d’informàtica per adults i xiquets que estan tenint una gran
acceptació (en total 5 cursos: 2 cursos d’iniciació a la informàtica i 1 informàtica
avançada i 2 cursets a xiquets a Sorita i Cinctorres).
Projecte aula mentor, fer informe sobre la red i els ordinadors de l’aula per a
enviar als inspectors.
Manteniment de la red i ordinadors ajuntament.
Contractació i canvis del servidor web i de correu amb l’empresa OVH.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
-

-

Instal·lació d’un escàner a les oficines de CISE per digitalitzar l’arxiu fotogràfic
Pascual. Una important actuació per la que es podran digitalitzar més de 2000
plaques de fotografies de principis del segle XX. Moltes d’elles són inèdites.
Renovació de la imatge de les pàgines web, morella.net, casesdemorella.net, i
sexenni.net per a promocionar el Sexenni.
S’està desenvolupant el Pla de Comunicació del Sexenni:
Gestió de pressupostos per a material del Sexenni, publicacions, productes,
imatge...
S’estan acabant els fullets informatius.
S’està fent una nova pàgina web.
Començant el treball en el llibre de festes, recopilant fotos, textos, articles
d’autoritats..
Disseny de les eines promocionals per al torneig de tennis al Jaume I, les
activitats de Pasqua, de l’Exposició dels vestits de la Mare de Déu de Vallivana, de
la programació de cinema o del Dia de l’Arbre que es celebrarà aquest dissabte.
Buscar noves imatges per a la reedició de la guia turística de Morella.
Modificar els iconos de l’aplicació turística per a mòbils.
Punt de llibre per a la promoció de “viu la primavera a Morella”.
Gestió de les actuacions per posar en funcionament el Centre de Benvinguda.
Es va prestar tot el suport tècnic i material a l’Escola de Joventut d’UGT i també a
tots els periodistes que han vingut fins a Morella durant este mes (més de 10
mitjans de comunicació diferents).
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Viatge a Castelló amb la AODL per a sol·licitar activitats d’extensió universitària.
El dia 2 d’abril reunió amb l’Assemblea Local de la Creu Roja per a avançar en el
tema del conveni.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 30 de març es va convocar el Consell de Solidaritat per a preparar les
jornades de solidaritat.
- S’han mantingut contactes amb l’Associació de Sords de la província de Castelló
per a organitzar una xerrada.
Durant estos dies s’està en contacte amb l’Associació de xiquets autistes per a
organitzar un acte benèfic per al proper estiu.
Destacar també tot el treball davant la paralització del Parador tenint reunions en
distintes entitats, sindicals, empresarials i grups polítics per tal d’intentar aconseguir
paralitzar la decisió de paralització del Parador de Turisme de Morella i que continue
endavant aquest projecte que suposaria el primer parador de la Comunitat Valenciana
construït en la democràcia.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DESPESES CORRENTS
GENERALITAT. Coneix el Ple l’Orde 8/2012, de 21 de març de la Conselleria de
Presidència per la qual es convoquen per a l’any 2012 les subvencions destinades al
sosteniment dels gastos corrents en els municipis i entitats locals menors de la
Comunitat Valenciana amb una població que no excedisca els 20.000 habitants i se
n’aproven les bases reguladores de la convocatòria, publicada en el DOGV nº 6739 de
22 de març de 2012 i segons la qual el límit màxim a percebre serà de 9.000 euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda dirigir-se a la Conselleria de Presidència per
sol·licitar d’acord amb l’Orde de la citada Conselleria la concessió d’una ajuda per al
sosteniment dels gastos corrents d’aquest municipi.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el Grup Popular sempre està a favor de
demanar qualsevol subvenció que puga ser interessant i beneficiós per a l’Ajuntament
i en aquest cas es tracta de 9.000 euros.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, REGULACIÓ COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
PER MITJANS ELECTRÒNICS. Es dóna compte per part del regidor Rhamsés
Ripollés Puig que ja en el ple de 12 de gener d’aquest any es va aprovar per
unanimitat la redacció de la regulació per a la recepció per part dels membres
d’aquesta corporació de les comunicacions i notificacions mitjançant correu electrònic i
sms al telèfon mòbil, establint a tal ús el Reglament i normativa necessària per a ferho efectiu amb plena garantia, d’acord amb la política d’estalvi i d’una millor eficàcia
en l’ús dels recursos humans.
Per tant i continuant amb aquesta qüestió es presenta al Ple el reglament per a la
regulació electrònica, correu electrònic i sms, tant les convocatòries de plens,
comissions, consells... com de les actes dels mateixos.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està totalment d’acord amb tot allò que
supose un benefici tant, econòmic, mediambiental com d’emmagatzematge.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar provisionalment el reglament per a la regulació per a la comunicació
electrònica de notificacions i citacions municipals als membres electes de la
Corporació.
Segon. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord junt
amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa Consistorial, durant
aquest termini per a possibles reclamacions.
Tercer. En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 49 c) de la Llei 7/85
de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
GENER I FEBRER DE 2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de
tresoreria dels mesos de gener i febrer de 2012 que són com segueixen:
MES GENER
Saldo a 31-12-11 ............................................................... 270.369,26 €
Ingressos gener................................................................. 414.335,81 €
Total.................................................................................. ..684.705,07 €
Pagaments......................................................................... 627.535,38 €
Existència a 31-01-12.......................................................... 57.169,69 €
MES FEBRER
Saldo a 31-01-12.................................................................. 57.169,69 €
Ingressos febrer................................................................. 859.555,69 €
Total.................................................................................... 916.725,38 €
Pagaments......................................................................... 458.345,41 €
Existència a 29-02-12........................................................ 458.379,97 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el Grup Popular s’abstindrà en aquest punt al no
gestionar aquestos diners veient que encara queden 2.700.000 euros pendents de
pagament a 31 del 12 entenent-se degut a la crisis que hi ha i esperant que es puga
solucionar.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de gener i febrer de 2012 tal i com
vénen redactats.
6. INFORME ANUAL POLICIA LOCAL. Es dóna compte per part del regidor de
Governació Ernesto Blanch Marín de l’informe anual de l’acció policia local que és com
segueix:
Estadística 2011
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Seguretat pública
Total
Diligències instruïdes per causes judicials
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
Averiguacions de domicili i paradero de persones
Denuncies presentades davant la Guàrdia Civil
Citacions judicials realitzades
Denuncies per la llei 1/1992 de Seguretat ciutadana
Denuncies per incompliment de les Ordenances Municipals
Prevencions sol·licitades a altres organismes per eventos
Número de serveis relacionats amb “Bous al Carrer”
Seguretat vial
Total
609
Controls d’alcoholèmia, número de proves (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó, número de persones (campanyes de tràfic)
Controls de telèfon mòbil (campanyes de tràfic)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (casc urbà)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (vies interurbanes)
1
Retirada de vehicles abandonats en la via pública
Serveis guals
Immobilització de vehicles
Informes per recursos presentats per denuncies de tràfic
Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholèmia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)
Menors
Total
328
Control de tràfic d’entrades i sortides de col·legis
Altres serveis
Total
177
Serveis humanitaris, indigents, etc
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Control d’animals de companyia i gestió gossos abandonats
Informes sol·licitats per l’Ajuntament, Junta de Govern, Administració....
Informes àrea d’obres i ocupacions de via
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’entrada)
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’eixida) entregats
Vigilància de mercats fixes, extraordinaris i venda no sedentària
Cridades ateses
Cridades rebudes del 112 o 085
Cridades telefòniques ateses

Total

46
2
3
13
2
3
1
1
11
10

3
0
0
591
1
3
0
4
0
6

328

8
10
2
47
24
27
9
50
2560
38
2522

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a en primer lloc reconèixer la tasca i dedicació de
la Policia Local i en segon lloc mostrar la preocupació per si totes aquestes actuacions
es veuen afectades després de la decisió de l’últim plenari de reduir en un 33% la
plantilla de personal de la Policia Local.
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Pren la paraula el Sr. Blanch per agrair i sumar-se al reconeixement fet pel Grup
Popular a l’acció de la Policia Local de Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig per tal de recordar que l’Ajuntament de Morella no té cap
obligació legal de tenir policia local i que és l’únic ajuntament de la província amb este
numero d’habitants que disposa d’aquest cos. També dir que ens agradaria no tenir
dos sinó el doble de treballadors en aquest cos i poder donar un millor servei, però en
aquest moment hi ha que prioritzar i prescindir d’una persona.
De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI TDT. Es dóna
compte al Ple per part del regidor de Governació Ernesto Blanch Marín de la resolució
d’atribució de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de Televisió
Digital Terrestre als Ajuntaments de la demarcació de Morella (canal múltiple 37) i
d’aprovació dels estatuts del Consorci constituït a l’efecte remesa per la Direcció
General de Promoció Institucional de la Conselleria de Presidència.
Conegut que en aquesta resolució es condiciona l’aprovació d’aquestos estatuts a la
modificació per a suprimir les remissions contingudes en ells a la Llei 10/2005, de 14
de juny, de Mesures Urgents per a l’Impuls de la Televisió Digital Terrestre, de
Liberalització de la Televisió per Cable i de Foment del Pluralisme, actualment
derogada per la Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació Audiovisual, el
Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la modificació de l’Article 3 i el punt 3 de l’Article 41 dels Estatuts del
Consorci de la Televisió Digital Terrestres de la següent manera:
On diu: “... Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el Impulso de la
Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento
del Pluralismo y de lo dispuesto en las Leyes Valencianas. “
Ha de dir: “.... Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual,
normativa que la desarrolle y de lo dispuesto en las Leyes Valencianas”.
Segon. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord junt
amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa Consistorial, durant
aquest termini per a possibles reclamacions.
Tercer. En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 49 c) de la Llei 7/85
de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar que si ara que es disposa d’una freqüència de
TDT l’Ajuntament fa compte de muntar una televisió municipal.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que se té d’intenció de parlar amb l’Ajuntament
de Vilafranca, titular també d’aquesta freqüència, per veure quins podrien ser els
aprofitaments d’aquest espai, encara que de moment i per qüestions econòmiques
des d’aquest Ajuntament no es planteja la possibilitat de fer una televisió pública.
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8. APROVACIÓ, SI ESCAU, EXECUCIÓ AVALS EMPRESES CONSTRUCTORES,
OBRES SANT JULIÀ, (FASE 2) I NOVA ENTRADA CASTELL PLAÇA DE BOUS.
Considerant que resulta necessari per deficiències en l’execució de les obres, procedir
a l’execució de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval bancari pel contractista
Construcciones Julio Paulo S.L., adjudicatari del contracte per a l’obra “Urbanización
calle Sant Julià 2ª fase”.
Considerant que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2012 es va
iniciar expedient per a portar a cap l’execució d’aquesta garantia.
Vist l’informe de Secretaria de data 29 de març de 2012 i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres adopta per unanimitat el
següent acord:
Primer. Requerir a l’entitat “Caja de Ahorros y Monte de Piedad” de Madrid l’execució
de 2.502,91 euros, import de la valoració de les obres de reparació, de la garantia
definitiva prestada pel contractista Construcciones Julio Paulo S.L., adjudicatari del
contracte per a “Urbanización calle Sant Julià 2ª”, mitjançant aval bancari subscrit en
el Registre d’Avals amb el nº 11.727.109/91 i que ascendeix a l’import de 6.448,04
euros.
Segon. Procedir a la notificació del present acord a l’avalista i al contractista.
Considerant que resulta necessari per deficiències en les obres procedir a l’execució
de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval bancari pel contractista
Edificaciones y Construcciones La Vall SA, adjudicatari del contracte per a l’execució
de l’obra “Nuevo acceso al Castillo”.
Considerant que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 20 de juny de 2011 es va
iniciar expedient per a portar a cap l’execució d’aquesta garantia.
Vist l’informe de Secretaria de data 9 de febrer de 2012 i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres adopta per unanimitat el
següent acord:
Primer. Requerir a l’entitat BANKIA l’execució de la garantia definitiva prestada pel
contractista Edificaciones y Construcciones La Vall SA adjudicatari del contracte per a
l’execució de l’obra “Nuevo acceso al Castillo”, mitjançant aval bancari subscrit en el
Registre d’Avals amb el nº 0636/0258202 i que ascendeix a l’import de 4.428,46
euros.
Segon. Procedir a la notificació del present acord a l’avalista i al contractista.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que la postura del Grup Popular està molt
clara ja que els avals són precisament per respondre de l’execució correcta de les
obres i com en este cas no s’han fet bé i no hi ha un enteniment amb les empreses
per resoldre els problemes es tenen que executar els avals.
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9. INCLUSIÓ EN EL REGISTRE DE SOLARS DE LES RUÏNES D’ORTELLS.
Conegut que l’article 216.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana, estableix que els municipis mantindran en condicions de
pública consulta un Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar en el que
s’inclouran els immobles en Règim d’Edificació o Rehabilitació Forçosa i aquells sobre
els que existeixca ordre d’edificació o rehabilitació forçosa en vigor.
Conegut que per a la creació del Registre de Solars, serà necessari aprovar una
Ordenança Reguladora de Registre que regule el seu funcionament.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer. Crear en l’Ajuntament de Morella el Registre Municipal de Solars i Edificis a
Rehabilitar que tindrà caràcter administratiu i que es regirà per les Disposicions
establertes en l’Ordenança reguladora.
Segon. Ordenar la redacció de l’Ordenança reguladora del registre per a la seva
aprovació per aquest plenari.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es tracta de donar continuïtat al
procediment legal vigent que es va iniciar en el seu dia.
Pren la paraula el Sr. Puig per felicitar al regidor i als serveis tècnics pel treball
realitzat en aquesta qüestió.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, CREACIÓ PATRONAT MUNICIPAL ADMINISTRACIÓ
DE VALLIVANA I APROVACIÓ D’ESTATUTS. Amb la finalitat de dinamitzar
Vallivana, es va decidir innovar el funcionament de l’Administració de Vallivana i crear
un organisme autònom que assumixca les funcions, amb el nom de Patronat
Municipal “Administració de Vallivana”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar inicialment la constitució del Patronat Municipal Administració de
Vallivana i els Estatuts.
Segon. Sotmetre a informació pública els Estatuts, per un període de trenta dies
hàbils, a comptar des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per a
que puguen ser analitzats i es presenten les al·legacions que se estimen oportunes.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a realitzar les possibles
modificacions formals per a subsanar errors materials d’aquests Estatuts.
Pren la paraula el Sr. Amela per agrair el clima de cordialitat i constructiu de les
reunions mantingudes per tractar aquesta qüestió, esperant que done els fruits
desitjats.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ COL·LEGI VERGE DE VALLIVANA. Es dóna
compte per part de la regidora d’Educació Maria Rallo Rallo de la moció sobre el
col·legi Verge de Vallivana que és com segueix:
“El col·legi Mare de Déu de Valivana continua en greus deficiències estructurals que

precisen d’actuacions d’urgència. El passat mes de novembre, el primer tinent
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d’alcalde de l’Ajuntament de Morella, juntament amb l’arquitecte municipal i la
directora del centre, van mantindre una reunió amb la Directora Territorial de la
Conselleria d’Educació, per traslladar-li la preocupació d’este ajuntament per l’estat en
el que es troba esta instal·lació.
En aquella trobada, la representant del govern valencià, a instàncies de la comunitat
educativa i de l’Ajuntament, es va comprometre a que els tècnics de la Conselleria es
desplaçaren fins a Morella per tal d’avaluar l’estat del centre educatiu i a fer un
calendari d’actuacions. Transcorreguts quasi sis mesos des d’aquella reunió, estos
tècnics no han vingut ni s’han posat en contacte en cap de les parts interessades.
Durant este temps des de l’Ajuntament s’ha continuat treballant en el manteniment i en
diverses millores del centre, però els greus problemes estructurals persisteixen i van
empitjorant en el pas del temps al no haver-hi cap tipus d’actuació global per qui li
pertoca. Per este motiu, els tècnics de l’Ajuntament de Morella han tornat a elaborar
un informe actualitzat sobre les deficiències.
En ell, podem tornar a veure com el col·legi presenta greus deficiències que caldria
tindre en compte per anar subsanant-les. Especialment es fa èmfasi en l’estat de les
rajoles de grans dimensions, tant de les que estan en terra, com en els murs i com en
la coberta. Com també ocorre en la zona peatonal que comunica la zona d’accés
principal amb el pati inferior de les aules d’infantil. A més, cal destacar els problemes
de les desproporcionades dimensions de la fusteria exterior, ja que suposen un
problema per als enormes vidres i perjudiquen l’aïllament tèrmic, augmentant la
despesa econòmica i energètica.
Estes deficiències estructurals encareixen el manteniment que fa l’Ajuntament de
Morella, que destina més de 60.000 euros a l’any, complint amb la seva obligació.
Inclús, este passat estiu es van solucionar greus deficiències estructurals de
l’immoble, que suposaven un perill per als xiquets i xiquetes. Este tipus d’actuacions
són competència de la Generalitat. Com és competència de la Generalitat solucionar
totes les deficiències anteriorment mencionades.
Cal recordar que fa set anys ja es va redactar un informe sobre l’estat del col·legi. En
ell, es recollia la urgència per a dur a terme una sèrie de mesures, valorades en
800.000 euros. Per això, la situació actual de l’immoble és encara més greu, ja que en
este període, la Generalitat Valenciana ni tant sols ha elaborat cap calendari
d’actuacions ni s’ha plantejat el solucionar els problemes, com es va comprometre.
És per això, pel que es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar a la Conselleria d’Educació que complisca en el que va acordar i que
desplace als tècnics necessaris perquè avaluen les greus deficiències estructurals que
presenta el col·legi Mare de Déu de Vallivana.
Segon. Instar a la Conselleria d’Educació a que elabore un calendari d’actuacions per
tal de subsanar estes greus deficiències que poden suposar un perill per als xiquets i
xiquetes que van cada dia al col·legi.
Tercer. Tornar a traslladar a la Conselleria d’Educació l’informe dels tècnics
municipals en el que es constaten les greus deficiències estructurals del col·legi, tot i
que l’Ajuntament ha invertit més de 60.000 euros anuals.
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Quart. Traslladar el contingut d’aquesta moció a la Direcció Territorial de Castelló de la
Conselleria d’Educació i als grups polítics representants a les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Amela per, després de les gestions realitzades, dir que la
Directora Territorial d’Educació ha canviat i ja no és la mateixa en la que es van
mantenir converses i que els serveis tècnics estan estudiant les possibles solucions
per aquesta qüestió.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que des de l’equip de govern s’espere que
aquesta nova direcció sigue més eficient que l’anterior i que finalment es facen càrrec
de reparar les deficiències que són de la seva competència.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del col·legi Mare de Déu de
Vallivana tal i com es presenta.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ INCLUSIÓ PARADOR NACIONAL ALS
PRESSUPOSTOS GENERALS. Es dóna compte per part del regidor de Governació
Ernesto Blanch Marín de la moció sobre la inclusió del Parador Nacional de Turisme
de Morella en els Pressuposts Generals de l’Estat que és com segueix:
“ Primer. El passat 12 de març, des del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç es va

paralitzar el projecte del Parador de Morella, que porta des de 2002 pendent de la
seua definitiva execució. Cap explicació formal ha segut remesa a aquest Ajuntament
a dia d’avui que justifique aquest fet insòlit i desalentador per a la ciutadania
morellana.
L’assumpte que ens ocupa ja va ser tractat en una moció amb caràcter prioritari el
passat plenari del dia 28 de març del corrent i en el que en el propi debat es va donar
una expectativa al fet de que en els Pressuposts Generals de 2012, que anaven a ser
presentats en un termini molt breu, el Parador de Morella continuaria previst amb
consignació específica, tal i com ho havia fet en els darrers anys. Així s’instava al
Govern i així es va aprova per part de la nostra corporació municipal.
El divendres dia 30 de març es presentaven les línies generals dels Pressuposts
Generals de l’Estat de 2012 davant del Parlament Espanyol. No hi havia cap
referència, malgrat que tenien caràcter general. La especificació de cadascuna de les
partides del Pressupost, coneguda en la setmana següent, no va ser més
desesperançadora; el Parador de Morella havia desaparegut definitivament dels
Pressuposts Generals de l’Estat.
Una vegada més, l’acció del Partit Popular en matèria de govern es tradueix en
perjudicar a Morella sense cap tipus de consideració a les seues justes aspiracions de
projectar-se turísticament cap a un futur racional i de desenvolupament econòmic
sostingut.
Segon. La importància d’aquest Parador per al conjunt del nostre territori és
fonamental, des de diversos punts de vista:
-

És un gran element dinamitzador del territori i creador de llocs de treball, tant en
el moment de la seua construcció, com en el de la seua posada en marxa.
És el reconeixement del potencial turístic del nostre interior i la projecció d’una
comarca estructuralment deprimida econòmicament dins dels itineraris turístics de
primer nivell.
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És la recuperació d’un entorn tan important cultural i monumentalment parlant
com és el Convent de Sant Francesc i l’entrada al Castell de Morella per tal de
posar-lo a l’abast de la ciutadania en òptimes condicions per poder gaudir-lo
adequadament. Una retornada a l’abandó és un colp al nostre sentir com a poble i
territori.

Tercer. Com a morellans i morellanes, aquest atac injustificable contra Morella té que
ser posat de relleu i reivindicar, com ja ho vam fer l’anterior plenari, perquè els errors
del govern de Rajoy encara es poden rectificar, que es torne a consignar
pressupostàriament el Parador de Morella amb tota la seua importància per tal d’evitar
que quede en l’oblit el projecte turístic més important que existeix actualment a la
nostra província.
Es sol·licita al Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar al Govern d’Espanya a la incorporació als Pressuposts Generals de
l’Estat per a 2012, la partida pressupostària consignada corresponent al Parador de
Morella.
Segon. Instar als Grups Polítics de les Corts Generals a que proposen, recolzen i
aproven la incorporació del Parador de Morella als Pressuposts de 2012 amb tota la
consignació que corresponga.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Presidència del Govern d’Espanya,
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Presidència de la Generalitat Valenciana,
Diputació Provincial de Castelló, Mancomunitat dels Ports, Mancomunitat Turística del
Maestrazgo, Patronat de Turisme, i als grups polítics de les Corts Valencianes, per a
que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que segons la informació que es té Turespaña
disposa de la mateixa quantitat (10,2 milions d’euros) este any 2012 que l’any 2011,
amb la diferència de que en els pressupostos de l’any 2011 les partides estaven
especificades parador per parador i en els pressupostos de l’any 2012 es tracta d’una
partida conjunta denominada “Varios paradores”.
Per tant si que és veritat que no existeix una partida específica per al Parador de
Morella però no és veritat que no hi haguen diners per fer cap parador per lo que es
considera que aquesta moció no explique la realitat tal com és.
El que es desitja des del Grup Popular és que durant aquest any 2012 es vage
avançant en totes les qüestions prèvies que s’han de realitzar abans de la construcció
del parador, com pot ser la qüestió arqueològica, estant convençuts que el parador de
Morella serà una realitat.
A lo que li respon el Sr. Blanch per dir que amb aquesta moció es dóna l’oportunitat de
que el Partit Popular s’uneixque al consens i no perdre l’oportunitat, ara que s’estan
debaten els Pressupostos Generals, de que se puga incorporar la partida corresponen
al parador de Morella.
Per altra part no s’està d’acord amb les xifres manifestades anteriorment, ja que
segons els pressupostos d’anys anteriors Turespaña rebia 153 milions d’euros
passant en l’any 2012 a rebre’n sols 97 (36% menys).
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També dir que en l’anterior plenari es deixava pendent la qüestió esperant que fora
veritat el que deia el portaveu del Grup Popular de l’existència d’una partida específica
per al parador de Morella però la realitat no ha estat així.
La realitat és que el parador de Morella està parat, encara que els desitjos manifestats
pel Grup Popular siguen bons, i tot i agraint la tasca portada a terme pels membres
d’aquest grup es demane més col·laboració en aquest tema per part del Partit Popular
i concretament per part del President de la Generalitat Valenciana, ja que en altres
comunitats al prendre part els presidents d’aquestes comunitats els paradors
continuen endavant, Muxia, Molina d’Aragó..., no sent així amb el de Morella donant la
sensació que al President de la Generalitat li interessa més amortitzar el seu silló de
president que fer altres feines i per tant el que hi ha que fer és seguir esperant.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per aclarir que efectivament els 10,2 milions als que
s’han fet referència no corresponen a Turespaña sinó a la part de la cadena hotelera
Paradores.
També es voldria recordar que el tema del parador de Morella va ser una idea del
Partit Popular i per tant no es pot dir que interessa o no depenen de qui està en el
govern.
Per altra part dir que respecte a la qüestió d’esperar, el que si que se sap és que fa 8
anys que s’està esperant ja que en estos anys de govern socialista no s’ha portat a
terme ni el parador, ni la Nacional, ni el Port de Querol ni la A68.
Pel que fa als comentaris de que el President de la Generalitat no li ha interessat
aquesta qüestió no s’haurien de fer ja que podria ser que dins de poc temps es
pugueren exposar els mateixos arguments per part nostra en aquest plenari.
I per finalitzar dir que es demane un poc de paciència ja que el Partit Popular té un
marge de 8 anys per fer el mateix que ha fet en aquest temps el Partit Socialista.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que no es pot discutir per les partides ja que la
partida específica de “Parador Morella 2011, 2012, 2013, 2014, 2015” si que existeix i
per als propers 4 anys té una consignació de 0 euros per lo que es demostra que no hi
hauran inversions per al parador de Morella durant quatre anys com tampoc és cert
que s’ha mantingut el pressupost.
Es tracta d’una qüestió de decisió política i de prioritats, els Pressupostos Generals de
l’Estat baixen un 3%, la mitjana dels ministeris baixa el 16%, el Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme i específicament turisme baixa més del 30%.
Han desaparegut tots els paradors? no; hi alguns que continuaran fent-se com el de
Muxia i el de Molina d’Aragó que ni tant sols ha començat, però respecte al de Morella
la resposta és el silenci tal i com va fer ahir mateix la Secretària d’Estat de Turisme
davant la pregunta del portaveu del Grup Socialiste.
Per tant el que és pretén, si de veritat es vol que el parador de Morella continue, és
presentar davant les Corts Espanyoles una moció de recolzament del parador de
Morella amb el suport unànime de l’Ajuntament.
Respecte a la qüestió de si és o no una idea del Partit Socialista, mai s’ha dit que siga
una idea exclusiva d’aquest partit el fet de fer un Parador, però el que no es pot
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admetre és que es diga que durant aquestos 8 anys no s’ha fet res, s’ha fet el que
s’ha fet i si no s’ha fet més ha estat per culpa de la Generalitat Valenciana i per culpa
del Partit Popular, ja que el Govern d’Espanya va fer tot el que va poder, posant els
diners damunt de la taula i adjudicant fa més de tres anys la construcció del parador a
l’empresa Sacyr.
Per tant el que es tracta no és esperar 8 anys més sinó continuar i no parar-ho, més a
més si es té en compte que si es pare es tindrà que pagar la rescissió de contracte de
l’empresa adjudicatària Sacyr.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que es tenia constància de la compareixença
de la Secretària d’Estat de Turisme en la qual, segons lo publicat en el diari Levante,
va fer la següent puntualització: “Los programas de inversión de cada parador se
concentran en un solo programa denominado “Varios Paradores”, cambio que se ha
realizado para facilitar la gestión presupuestaria y el reajuste de anualidades que se
llevarà a cabo durante el presente ejercicio” de lo que es desprèn que no hi ha cap
parador que tinga una partida específica sinó que existeix una partida que engloba
varis paradors. També es va parlar del compromís de portar endavant i finalitzar els 6
paradors que ja estan iniciats, dins dels quals està inclòs el de Morella, i per tant es
considera que s’està en el bon camí, encara que no siga tant ràpid com caldria
esperar.
Per tant la situació econòmica és la que és i avui no es possible acometre totes les
coses a l’hora però si es té el compromís i la certesa de que el parador de Morella es
considera iniciat i que es portarà endavant.
Pren la paraula el Sr. Puig per incidir en que les dades són les que són i quan es fa
referència a que existeix la partida “Nuevo parador, Morella” és per que apareix
realment eixa partida amb dotació 0, per tant si el govern vulguera que aquest parador
estiguera inclòs, tal com diu vostè, en una altra partida no estaria aquesta específica
de Morella, com també si fora així la Secretària d’Estat de Turisme en la seva
compareixença ho haguera pogut dir però no ho va fer sinó que la seva resposta
davant la pregunta concreta del parador de Morella va ser el silenci.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció d’inclusió del Parador
Nacional de Turisme de Morella als Pressuposts Generals de l’Estat tal i com es
presenta.
13. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD DECLARACIÓ FESTA D’INTERÈS
TURÍSTIC NACIONAL, L’ANUNCI I EL SEXENNI. Pren la paraula el regidor de festes
Amadeu Bordàs Antolí per a donar compte que ja en l’abril de 1967 es va sol·licitar al
Ministeri d’Informació i Turisme la declaració de Festa d’Interés Turístic Nacional per a
les festes de l’Anunci i Sexenni de Morella, concedint-se aquesta poc mesos després.
Com que aquesta no es va renovar en el temps que corresponia, ara, es vol donar un
pas més, tant en la difusió com en el compromís amb les nostres festes majors, com
són l’Anunci i el Sexenni i és per això que es pretén obtenir la declaració de Festa
d’Interés Turístic Nacional.
Les nostres festes suposen una manifestació dels valors culturals i de tradició popular,
amb una especial consideració a les seues característiques etnològiques i tenen una
especial importància com atractiu turístic.
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Segons l’ordre que regula esta declaració es tindran en compte els següents
aspectes, que com es veu són complits amplament per les nostres festes més grans:
- Antiguitat de la celebració de la festa.
- Continuïtat en el temps, no podent transcórrer més de 5 anys entre cada celebració.
- Originalitat i diversitat dels actes que es realitzen.
- Estar declarada Festa d’Interés Turístic Regional
- No maltractament d’animals o persones.
- Cuidat especial de l’entorn urbà, monumental i paisatgístic.
- Arrelament de la festa en la localitat, es a dir, implicació i participació de la
ciutadania.
Aquest últim punt està amplament complert, com es pot veure molt bé l’any passat
amb la preparació de les carrosses de l’Anunci i estos dies en la preparació dels
carrers, danses i altres elements en la festa del Sexenni.
Amb l’acord que es proposa al Ple per a aquesta declaració, es prepararà a
continuació la distinta documentació que es sol·licita i que justifica els termes abans
explicats, així com demanar també un informe de la Comunitat Autònoma.
En l’actualitat, ostentem aquesta distinció de Festa d’Interés Turístic Regional i
esperem que per al proper 53 Sexenni, es pugue tenir la de Festa d’Interés Turístic
Nacional.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda iniciar l’expedient i recavar l’informació
necessària d’acord amb l’Orde ITC/1763/2006 per la que es regula la declaració de
festes d’interés turístic nacional e internacional publicada en el BOE nº 135 de 7 de
juny de 2006.
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, TARIFES TAXI. Coneguda per Ple la proposició de
tarifes per al taxi de l’empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta està composada
per les tarifes màximes oficials per als serveis interurbans de transport públic
discrecional de viatgers amb vehicle de turisme (targeta de la classe VT), impostos
inclosos, autoritzats per l’Agència Valenciana de Mobilitat, que són com segueixen:
VIATGES

Tarifa
ordinària

Tarifa especial per a serveis
nocturns, diumenges i
festius d’àmbit nacional,
autonòmic i local (1)

Preu per vehicle/km

0,55

0,65

Preu per hora d’espera

13,84

16,56

Se computarà per fraccions de 15
minuts cada fracció

3,46

Mínim de percepció

3,05

4,14
3,60

Serveis especials amb descompte
inclòs
Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar
(dimecres i divendres)

14,00
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Tarifa
ordinària

Tarifa especial per a serveis
nocturns, diumenges i
festius d’àmbit nacional,
autonòmic i local (1)

6,00

Descomptes
Jubilats

15%

Estudiants

15%

Carnet d’Or (descomptes no
acumulables)

20%

Carnet +3

20%

a) Els serveis es contractaran en règim d’alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
b) En qualsevol cas l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en la Resolució de 21 de desembre de 2011 de l’Agència
Valenciana de Mobilitat.
c) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutu acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d’obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement de l’Agència Valenciana de Moviment, els serveis d’Inspecció del
transport terrestre de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el
Servei Territorial de Transport d’Alicant, en el Servei Territorial de Transports de
Castelló i el Servei Territorial de Transport de València.
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i
les 6 hores en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les
24 hores en diumenges i festius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el Grup Popular s’abstindrà en el votació
d’aquest punt entenen que, segons els càlculs realitzats es considera molt car que el
preu d’un viatge a Castelló estigue al voltant de 100 euros.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que aquestes taxes vénen marcades per la
normativa vigent, sent el preu per quilòmetre de 0,65 euros, fent referència també a
que aquesta Corporació aplica uns preus especials en alguns serveis amb
descomptes per a estudiants, jubilats i altres per tal de rebaixar aquestos preus.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular acorda aprovar les tarifes del taxi municipal per a l’any 2012 tal i com es
presenten.
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PRÉSTEC MÀQUINA
TRITURADORA DE MATOLLS. Conegut que la Diputació Provincial de Castelló
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compte amb unes màquines desbroçadores i trituradores de matolls, etc... que són
gestionades pel Consorci Provincial de Bombers i les quals es troben a disposició dels
Ajuntaments per a la realització de treballs de neteja de montes, bores de camins....
Conegut que l’Ajuntament de Morella té necessitat de realitzar neteges varies, entre
els quals se troba la del monte de Carrascals.
Per tot l’exposat el Ple per unanimitat acorda sol·licitar a l’Excma. Diputació Provincial
de Castelló les màquines desbroçadores per a la realització dels treballs de neteja del
monte de Carrascals i per a bores de camins varis, propietat municipal.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que des del Grup Popular es recolza aquest punt
al considerar que es tracta d’un benefici per a tot el poble.
16. INFORME RETALLADES EN LES AJUDES PER A LA DINAMITZACIÓ DE LA
GENT GRAN. Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Malú Blasco
Querol de l’informe sobre les retallades en les ajudes per a la dinamització de la gent
gran que és com segueix:
“Les diferents ajudes i subvencions que la Diputació de Castelló destina a les

associacions de persones majors, també han patit retalls.
D’una banda la ciutat de Morella ja no podrà gaudir de la representació teatral dirigida
a la gent gran que la Diputació aportava anualment, la qual era un clàssic en l’antesala
de les festes nadalenques. Tan sols s’aprofiten de dita subvenció 26 municipis de la
província de Castelló, entre els quals no es troba Morella.
D’altra banda la subvenció en matèria d’equipament i reforma del local que anualment
convoca la Diputació de Castelló ha patit nombrosos retalls per a l’exercici 2012, sent
els més significatius que:
- Tan sols s’ha pogut sol·licitar per un concepte.
- Tan sols pot sol·licitar-ho l’Ajuntament a petició de l’Associació.
A més els viatges per a les associacions també han variat, sent més restrictius en el
quilometratge que hi ha que realitzar.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que en el moment de crisis que estem
passant, la retallada en un acte cultural com el teatre no es pot considerar tant
important com altres retallades en qüestions més essencials, destacant també que
encara es disposarà d’una subvenció i de la possibilitat de fer un viatge i per tant no
s’està d’acord en que es critiquen aquestes retallades.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que s’està d’acord en que hi ha coses més
prioritàries però es considera que s’ha d’informar de com es troba aquesta qüestió en
aquest moment.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
17. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
18. PRECS I PREGUNTES.
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Pren la paraula la Sra. Sangüesa per demanar, ja que s’està prop el Sexenni, que en
la mesura que es puga s’arreglen els carrers pels quals passarà la Mare de Déu i que
presenten deficiències.
Pren la paraula el Sr. Amela per insistir en que es face alguna actuació en la qüestió
de la seguretat i adequar les escales del Pla d’Estudis.
També plantejar una queixa referent als vins d’honor ja que degut a raons
pressupostàries vins d’honor com el de la festivitat de Sant Julià o altres no es van
celebrar però si que es va una recepció en l’acte de celebració del 25 aniversari del
Grup de Dones.
I per finalitzar preguntar si s’està al corrent de les ajudes publicades en el DOCV
sobre difusió de recursos turístics.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si es té previsió de que el tema de les pilones
estigue solucionat per a l’estiu.
També plantejar una queixa comunicada per la gent gran respecte al local que tenen
en la casa Ciurana i que s’inunde per filtracions quan plou.
Preguntar si l’Ajuntament després de donar-se d’alta com proveïdor d’internet ha
continuat amb aquesta gestió sabent també quins gastos ha ocasionat la compra de
maquinària.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per, com a portaveu del Grup Popular i encara que
de forma particular ja s’ha fet, felicitar públicament a Ximo Puig per el seu càrrec de
Secretari General del PSPV, considerant que quans més morellans hi hagen en llocs
de responsabilitat més bo serà per a Morella.
També aprofitar per preguntar quin plantejament té en quan al canvi en l’alcaldia de
Morella.
A lo que respon el Sr. Puig agraint en primer lloc la felicitació i passant a respondre la
resta de les qüestions:
En primer lloc respondre a la pregunta feta en l’anterior plenari sobre la
reestructuració de la brigada de CISE.
Com ja es va explicar en el Ple anterior, degut a la davallada de fons econòmics per a
dur endavant inversions d’obres, s’ha tingut que reestructurar la brigada d’obres i
ajustar el personal a les obres programes durant els propers mesos.
Si comparem 2011 amb el previst en 2012 la reducció d’inversió per a realització
d’obres i treballs similars és de més d’un 50%; fins al mes de febrer es comptava amb
un total de 8 treballadors i a partir d’abril estan treballant 6 persones.
Per fer esta reducció s’han tingut en compte les càrregues familiars, coneixements i
experiència del treball i s’han fet reunions periòdiques amb tots els treballadors per
mantenir-los informats i quan es necessiten fer noves contractacions tindran
preferències estos treballadors.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-04-19 PLE ORDINARI

20

Pel que fa al prec de la Sra. Sangüesa dir que hi ha un pla per tal de que la brigada
d’obres face reparacions en els carrers per a que estiguen en el millor estat possible.
La qüestió de la seguretat en les escales del Pla d’Estudis s’estan mirant varies
propostes per part dels tècnics i s’està pendent de fer algunes proves per tal de veure
quina és la més adequada.
Dir que el vi d’honor del Grup de Dones estava pagat per elles i no per l’Ajuntament, i
en aquest moment des de l’Ajuntament s’està prescindint de realitzar aquestos per
qüestions econòmiques i d’austeritat, estudiant-se la possibilitat de que siguen les
empreses les que ens ajuden en alguns casos concrets, i que suposen una resposta
comercial i econòmica com congressos o altres.
Pel que fa a l’ajuda de recursos turístiques s’estan estudiant, des de l’àrea de
turisme, quines es poden demanar.
Respecte a les pilones hi ha una empresa de Morella que està preparant una
proposta i que s’estudiarà per veure si és una actuació econòmicament sostenible.
Pel que fa a les filtracions de la casa Ciurana, fa algo més d’un mes que es va
plantejar aquest problema a l’Ajuntament fent-se distintes actuacions al respecte, no
tenint en aquest moment encara clar el motiu de les filtracions.
Respecte al tema d’internet, no s’entén a que es refereix quan es pregunta per
l’adquisició de maquinària ja que demanar que, en aquest cas, CISE siga operador
telefònic es tracta d’una tramitació de caràcter ordinari i per tant no té cap cost
econòmic ni necessita cap maquinària, el que si que s’ha fet són una sèrie
d’inversions que s’estan utilitzant; però ara s’està utilitzant una altra alternativa més
ràpida i dinàmica i que de moment està donant millor servei a la gent de Morella.
En qüestions de tecnologia mai es pot estar a la última però el que si que hi ha que
dir i aprofitar per felicitar a l’àrea de turisme i a l’empresa que ho ha fet és que
l’aplicació, per a iphone i smartphone, de turisme és més avançada que altres
municipis més turístics.
Respecte a la qüestió plantejada pel portaveu del Grup Popular sobre el canvi en
l’alcaldia, dir que se li comunicarà tant prompte com es prenga una decisió, prenentse sempre amb responsabilitat i tenint com a prioritat l’interès general de Morella,
aprofitant per agrair a Guillermo Sangüesa, als companys del Grup Popular, a tots els
companys del Grup Socialista i a tot el poble de Morella pel suport donat més enllà de
qualsevol idiologia i deixar constància que la vinculació amb Morella serà permanent i
prioritari.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i quaranta
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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