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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 14 DE MAIG 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
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze de maig 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.

Excusa la seva assistència:
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 28-03-2012.
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:
En primer lloc donar l’enhorabona, tal i com s’ha fet fa un moment en un acte públic, a
les integrants del Club de Bàsquet Femení de Morella i també a la Federació
Valenciana de Bàsquet per a l’èxit de la celebració aquest cap de setmana de la Final
Four Cadet. Ha estat una possibilitat més de donar a conèixer les nostres
instal·lacions de cara a altres esdeveniments d’aquestes característiques i com impuls
econòmic de la nostra ciutat.
S’ha rebut la sentència favorable a l’Ajuntament de Morella referent a l’impost de
BICES dels Parc Eòlics de 2010 amb l’empresa RENOMAR finalitzant així totes les
vies de recurs i tenint aquesta que pagar. Amb aquesta sentència es demostra una
molt bona gestió per part de l’equip de govern d’aquest Ajuntament ja que es crea un
precedent molt important per altres pobles ja que l’empresa ha manifestat que no
interposarà d’altre recurs a aquesta qüestió. També dir que aquest acord és molt
favorable en termes econòmics ja que a banda dels dos anys que estaven pendents,
suposarà una aportació anual de més de 200.000 euros per al nostre ajuntament.
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El passat dijous va tindre lloc la presentació del Pla Econòmic Financer de Reequilibri
de la Comunitat Valenciana 2012-2014 per part del Delegat del Consell a Castelló. Se
li va traslladar la preocupació per les retallades i la conseqüència en l’empitjorament
dels serveis públics com sanitat i educació i l’exigència de tindre uns terminis clars
respecte al deute pendent que té la Generalitat no sols amb els ajuntaments sinó
també amb pimes i autònoms.
S’ha rebut la visita de l’exministre d’interior d’Austria que participava en les vacances
del grup de pensionistes austríacs que estan visitant la nostra ciutat durant estes
setmanes mostrant-li les dependències municipals.
S’ha rebut també un importat grup de 250 pensionistes d’UGT del País Valencià que
van organitzar la seua convocatòria anual a la nostra ciutat.
El primer tinent d’alcalde va assistir al concert cloenda de la 13ena edició de Com
Sona l’ESO que es va celebrar a Sant Carles de la Ràpita i on participaven alumnes
de l’IES Els Ports.
ÀREA D’OBRES I SERVEIS
-

-

Continuen els treballs de reparació i millora d’un tram de la Costa la Presó. S’ha
canviat les instal·lacions de clavegueram i s’estan fent les escales noves per
facilitar l’accessibilitat i conduir millor les aigües pluvials.
Continuen a bon ritme els treballs de la nova piscina d’Ortells, aprofitant també
per fer altres millores en la població.
S’estan duent a terme tots els treballs i millores de la piscina municipal de Morella
per a preparar totes les instal·lacions per a la temporada d’estiu.
Continuen els treballs per ficar en funcionament la sala de projecció del Centre
de Recepció de Visitants.
S’està treballant en l’organització de totes les infraestructures necessàries per al
53 Sexenni.
S’han fet xicotets treballs de reparació del paviment en diferents zones com
Costa Mare de Déu del Pilar.
S’han col·locat ja unes cintes adhesives en les escales dels miradors del Portal
del Rei i Pla dels Estudis per prevenir caigudes. S’acabaran de col·locar totes
abans de finalitzar el mes estant pendent de rebre el material.
Es va mantindre, com tractarem en el Ple, una visita al col·legi, per a veure les
deficiències i actuacions que cal prendre, amb una tècnic de la Conselleria
d’Educació on van participar la directora del centre, l’arquitecte municipal i el primer
tinent d’alcalde.
S’ha mantingut una reunió amb el gerent del Consorci de Residus per programar
ja la plena posada en funcionament de l’ecoparc (ja obert) i traslladar-li la
preocupació per la tardança en la posada en funcionament de les altres
instal·lacions de Morella, molt especialment, la planta de tractament d’inerts, així
com la reclamació pel que fa a les taxes.

ÀREA DE HISENDA
-

Durant este últim mes s’ha treballat en la remesa d’informació al Ministeri
d’Hisenda referent al Pla d’Ajust, del qual hem rebut l’aprovació del primer crèdit
que es porta al Ple per a la seva aprovació.
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S’ha informat i facilitat a les empreses el procediment per presentar el seu
consentiment per entrar en el pla de pagaments a través del Pla d’Ajust del
Ministeri d’Hisenda.
Ja s’ha fet efectius els nous contractes del lloguer de vehicles per a la brigada de
l’Ajuntament que suposaran un estalvi significatiu en este concepte.
S’han resolt ja els problemes d’operativitat que hem tingut durant l’últim mes amb
un dels bancs que opera habitualment l’ajuntament degut a problemes de l’entitat
bancària.
Referent al Sexenni, s’ha aprovat el pagament als carrers en que l’Ajuntament té
algun edifici.
També s’han enviat les cartes als possibles patrocinadors i col·laboradors del
Sexenni per a que donen el màxim suport.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat.
Ha tingut lloc, amb la col·laboració de l’AMPA, el dia de l’arbre condicionant la
zona de l’antiga cooperativa a tal efecte.
El regidor de serveis i el de medi ambient han mantingut una reunió amb tècnics
de Diputació referent al servei de recollida d’escombreries i material reciclable. S’ha
transmès la necessitat de millorar el servei i la periodicitat de la recollida dels
contenidors de paper i envasos, especialment.
El regidor de desenvolupament rural ha participat en la reunió de la xarxa Slow
Food, on es treballa per la seua posada en marxa en la nostra ciutat.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Per part de la Policia Local s’ha procedit a donar cobertura de vigilància el passat
dissabte 28 d’abril amb motiu de la Rogativa de Sant Pere a Ortells, com ja és
costum.
S’han tancat les gestions per tal de donar servei d’autobusos per als visitants els
dies del 53 Sexenni.
Es va atendre un incendi domèstic al Mas del Moli Nou, només danys materials,
sense afecció per a la integritat física.
Es va informar favorablement a les concentracions pacífiques que s’estan fent-se
davant el centre de salut.
S’han fet diverses gestions en matèria de numeració de les vivendes als carrers.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Està en marxa ja la renovació de la web del Sexenni, que amb el domini
sexenni.net començarà a funcionar amb una nova imatge i continguts aquesta
mateixa setmana.

ÀREA DE COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I DISSENY
-

S’han dut a terme reunions en professors de la Universitat Jaume I per tal
d’organitzar algunes activitats culturals a Morella, a finals del 2012.
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En coordinació amb l’àrea de turisme, s’han dut a terme reunions amb
empresaris per tal d’ultimar quines accions promocionals es duran a terme per
donar a conèixer el Sexenni.
S’està realitzant un pla de promoció del 53 Sexenni a través de les xarxes
socials.
S’ha cobert la Final Four de bàsquet i s’ha organitzat la recepció a les jugadores.
Per part de l’àrea s’està col·laborant en la digitalització i ficada en valor de l’arxiu
Pascual.
S’ha preparat la part estètica de l’exposició dels vestits de la Mare de Déu de
Vallivana, així com el seu cartell.
S’ha publicat la programació del cine abril i maig 2012, tant en fullets com en la
seva publicitat web.
Es va elaborar el cartell, full d’inscripció i samarretes del campionat de futbol 3.
S’han elaborat diversos elements de carteleria i publicitat: cartell del dia de
l’arbre, fullet jornades de la solidaritat, cartell i postals per a la xerrada sobre les
rogatives, carnets piscina d’estiu i punt de llibre promocional primavera.
Dins el Sexenni ja s’ha realitzat el corresponent fullet del 53 Sexenni. Demà ja el
tindrem a Morella, per tal de fer-lo aplegar a les Oficines de Turisme de la
Comunitat Valenciana que demà es reuniran ací. També s’està treballant en les
diverses publicacions previstes veient quines són les seues possibilitats.
S’ha redactat informe sobre el mal estat de les senyals de les torres per a la seua
reparació i elaboració de la corresponent reclamació a l’empresa.
Està en elaboració tota la part promocional i de publicitat de les Jornades Anem
de Tapes.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge d’escenaris i de l’Espai firal pel concert del gremi de la
joventut.
S’han preparat les instal·lacions del centre lúdic i esportiu Jaume I, per a la
celebració de la Final Four cadet de bàsquet femení.
S’ha mantingut una reunió en el gerent del consorci del pla zonal de residus de la
zona I de cara a organitzar el nou pla de tractament de residus en la inauguració de
l’Eco Parc de Morella.
S’han fet revisions de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió a
diferents locals municipals.
S’ha mantingut una reunió en els tècnics de la Diputació Provincial i de l’empresa
Tetma per analitzar i millorar els serveis de recollida de residus.
S’han realitat els diferents manteniments del castell, casa Ciurana, teatre i
museus.
S’ha fet una visita als depòsits d’aigua de Morella i pedanies per a preparar la
neteja i vallat dels mateixos.

ÀREA D’ESPORTS
-

S’ha rebut als membres de la penya Setrill de Benicarló, que un any més han
tornat a fer la Marxa de Benicarló a Morella.
S’ha mantingut una reunió en membres de Bàsquet Godella per a la realització
de un Campus de dos setmanes els propers mesos de juny i juliol.
S’estan fent els preparatius per a la nova edició de la “marxa BTT Morella”.
S’ha col·laborat en el Club de Bàsquet Femení Morella, en l’organització de la
Final Four Cadet de la Comunitat Valenciana, celebrat el darrer cap de setmana,
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-05-14 PLE ORDINARI

5

realitzant aquesta mateixa tarde una recepció a l’ajuntament de l’equip de Bàsquet
Femení, en reconeixement a la magnífica temporada que han realitzat.
ÀREA DE FESTES
-

S’estan fent reunions en els gremis per l’organització del 53 Sexenni.
S’ha col·laborat en el gremi de la joventut per al concert del 28 d’abril.
S’ha mantingut una reunió en la Penya el Bou de cara a les festes dels bous de
Sant Roc.
Junt amb l’ajuntament de Vallibona s’ha contractat un autobús per a facilitar el
desplaçament de la gent de Morella que vulgues assistir a la rogativa de Vallibona a
Peña Roja.
Xiva, s’ha tret a concurs i adjudicat la gestió de la taberna de Xiva, sent
adjudicada a un veí de Morella.
ÀREA DE CULTURA
-

Paradeta de llibres amb motiu del 23 d’abril.
Celebració de la primera trobada literària a Morella, amb la participació de 8
autors de novel·les de diferents temàtiques, amb la signatura dels llibres.
Presentació del Cartell del 53 Sexenni.
Concert de primavera de la banda Mestre Candel.
Exposició “Els vestits de la Marededéu de Vallivana”, que romandrà oberta fins el
cap de setmana del Corpus.
Xerrada sobre les rogatives, a càrrec de Carlos Sangüesa.
Continuem dinamitzant la biblioteca amb “El llibre de la setmana”.
Cinema municipal amb pel·lícules de recent estrena.

ÀREA DE TURISME
-

Visites varies com els grups d’austríacs i els jubilats UGT.
S’està treballant en la promoció del Sexenni.
El personal de l’oficina de turisme està realitzant cursos SICTED.
S’ha participat en un màster de turisme a la UJI.
Aquesta setmana es celebrarà una altra trobada amb oficines de turisme, en
aquest cas amb oficines del País Valencià, per tal de que es promocione el
Sexenni.
S’ha rebut una cridada de la Consellera de Turisme interessant-se per aquesta
qüestió i donant suport a la promoció en la Comunitat Valenciana de la festa del
Sexenni.
ÀREA DE JOVENTUT
-

Dinamització del casal Jove amb diferents activitats.
S’està treballant en la reactivació del Consell de la Joventut.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Celebració l’11 d’abril del dia de l’arbre.
Participació en el Consell de l’escola llar.
Reunions amb l’AMPA per tractar el tema de la festa de fi de curs i altres temes
del seu interès.
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ÀREA DE SANITAT
-

S’ha mantingut contactes amb el responsable del Centre de Salut per a reforçar
l’àrea sanitària durant el pròxim Sexenni.
Es col·laborarà amb la setmana sense fum que coordinen el Centre de Salut de
Morella i Forcall.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 27 d’abril es va fer una reunió amb el Consell de Solidaritat per a tancar les
activitats de la setmana de la solidaritat que s’està celebrant estos dies. Així mateix
es va informar de la qualitat que aporta l’Ajuntament per al 0,7%.
- S’han mantingut contactes amb les ONG per a ultimar activitats durant la resta de
l’any.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 9 de maig es va mantindre una reunió amb el gremi de la gent gran per a
perfilar el dia del seu gremi.

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 49/2012 al 63/2012.
Es dóna compte de la liquidació del pressupost general ordinari de l’any 2011, sent el
resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:...................................... 2.859.405,23
De pressuposts d’ingressos (ptos corrent)............................................. 630.798,34
De pressuposts d’ingressos (ptos tancats)........................................ 2.227.665,23
De operacions no pressupostàries................................................................ 941,66
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva............................................ 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:.......................................... 3.111.804,57
De pressuposts de despeses (ptos corrent) ..................................... 1.308.163,16
De pressuposts de despeses (ptos tancats)...................................... 1.554.509,09
D’altres operacions no pressupostaries ................................................. 249.132,32
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici .......................................... 270.369,26
Romanent de tresoreria total..................................................................... 17.969,92
FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:......................................................... 0,00
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) ......................................... 0,00........
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)......................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva ................................................. 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:........................................................ 0,00
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) ...................................... 0,00
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De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) ...................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva .............................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici .............................................. 5.315,21
Romanent de tresoreria total.......................................................................
5.315,21........
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:................................................ 23.000,00
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) ................................ 23.000,00
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)......................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva ................................................. 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:............................................... 18.396,09
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) ............................... 9.396,09
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) ............................... 9.000,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva .............................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici ............................................ 24.493,22
Romanent de tresoreria total..................................................................... 29.097,13
PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:................................................ 17.890,66
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) ................................ 15.940,66
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats).................................. 1.950,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva ................................................. 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:............................................... 11.928,28
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) ............................. 10.648,82
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) ...................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ..................................................... 1.279,46
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva .............................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici ................................................. 674,79
Romanent de tresoreria total....................................................................... 6.637,17
De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE MARÇ DE
2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de març de
2012 que són com segueixen:
MES MARÇ
Saldo a 29-02-12................................................................ 458.379,97 €
Ingressos març.................................................................. 225.337,87 €
Total.................................................................................... 683.717,84 €
Pagaments......................................................................... 504.722,14 €
Existència a 31-03-12........................................................ 178.995,70 €
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de març de 2012 tal i com vénen
redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PRÉSTEC PLA D’AJUST. Vist que amb
data 30 d’abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per aquesta Entitat Local.
Vist que amb data 10 de maig de 2012 es va emetre informe d’Intervenció en relació
amb el procediment.
Vist que amb data 10 de maig de 2012, es va emetre informe de Tresoreria en relació
amb l’establiment dels criteris per a prioritat de pagament.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de
conformitat amb allò establert en l’article 10 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel que es determina obligacions d’informació i procediments necessaris per a
establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats
locals, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini per a
finançar les obligacions de pago abonades en el mecanisme.
Les condicions financeres seran les fixades per Acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics d’1 de març, publicat en el BOE el dia 17 d’abril.
Segon. Característiques de l’Operació d’endeutament:
Ajuntament
CISE SPE SA
P.M. Turismo
Fundació Sexennis
P.M. Escuela Música
Suma

nº operacions
522
283
14
5
24
848

Import
685.229,17 €
561.231,96 €
13.954,28 €
14.844,52 €
5.102,09 €
1.280.362,02 €

Termini de l’operació: 10 anys amb 2 de carència.
El cost financer de l’operació se determinarà per l’Institut de Crèdit Oficial.
Tercer. Facultar al Primer Tinent d’Alcalde Rhamsés Ripollés Puig amb DNI
73391674P, tan amplament com en dret procedeixca, per a la realització de tots
quants tràmits foren necessaris o convenients en ordre a l’execució de allò acordat,
així com per atorgar, en el seu dia, els corresponents documents de formalització.
Quart. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Pren la paraula el Sr. Ripollés per en primer lloc agrair el treball realitzat pels serveis
tècnics d’aquest Ajuntament, en segon lloc recordar que aquest pla d’ajust no és
gratuït sinó que suposarà tenir que assumir més d’un 6% d’interessos i en tercer lloc
seguir manifestant l’opinió de que el primer pla d’ajust haguera tingut que ser per a
que la Generalitat Valenciana pagara tot allò que deu als ajuntaments i així aquestos
podrien pagar als seus proveïdors.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/12. Davant
l’existència de gastos que no poden demorar-se fins l’exercici següent per als que el
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable,
i donat que es disposa de “Romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i
comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior” per tot lo que es fa precís
la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Romanent líquid de
tresoreria..
Vistos l’informe de la Secretaria de data 10 de maig de 2012 sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, Memòria d’Alcaldia, l’informe d’Intervenció de data
10 de maig de 2012 i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i de
conformitat amb el que disposa 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda adopta per unanimitat el següent:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 01/12, del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria i d’acord amb el següent detall:
Altes en aplicacions de gastos
Suplement de crèdit
Partida
16/21001
15/61904

Descripció
Capítol 6
Medio Ambiente
Pequeñas infraestructuras
Total suplement de crèdits
Total de gastos

Euros
3.360,64
14.609,28
17.969,92
17.969,92

Esta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria en els
següents termes:
Altes en conceptes d’ingressos
Concepte
Descripció
87001
Romanent Líquid de Tresoreria per
a crèdits extraordinaris
87002
Romanent Líquid de Tresoreria per
a suplement de crèdit
Suma romanent Tresoreria
Total Ingressos

Import
0,00
17.969,92
17.969,92
17.969,92

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
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definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per manifestar que és una bona notícia que s’hage
pogut tancar l’exercici 2011 en quasi 18.000 euros de superàvit poden així millorar
diferents partides.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar si aquesta modificació es destina a
pagar actuacions ja realitzades en l’exercici anterior.
A lo que li respon la Sra. Secretària dient que es tracta d’un reconeixement
extrajudicial de crèdits que es va aprovar en aquest plenari.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ COLOMER – ZURITA I ACCIONS A PRENDRE
SOBRE LA SEGURETAT. Es dóna compte per part del regidor d’Obres i Urbanisme
Rhamsés Ripollés Puig de la moció Colomer-Zurita i accions a prendre sobre la
seguretat que és com segueix:
“És de tots ben coneguda la situació en que es troba l’edifici Colomer-Zurita. Este

edifici tan volgut pels morellans i morellanes, des que van deixar de ser l’institut,
presenta uns greus problemes de deteriorament amb els consegüents problemes de
seguretat, sobre tot en els carrers adjacents.
El passat mes de març, a causa d’uns despreniments que es van detectar, i que per
sort no van ocasionar danys, vam remetre un informe al propietari de l’edifici, que en
l’actualitat és la Diputació de Castelló per a que actuare al respecte.
En contestació al mateix, hem rebut un escrit del Diputat de Patrimoni, Miquel
Barrachina, on se’ns informa que l’ens provincial ja ha sol·licitat als serveis tècnics un
informe per veure les mesures a adoptar i ens requerix a l’Ajuntament que procedim al
vallat de l’edifici.
L’Ajuntament de Morella no comptem en els mitjans necessaris per fer un tancament
correcte de l’edifici i amb total garanties.
Tal com es fa referència a l’informe tècnic que adjuntem s’haurien de col·locar unes
tanques de 2m d’alçada fixes per evitar els problemes que puguen ocasionar els
despreniments. El cost que tenen entenem que ha de ser assumit pel propietari de
l’immoble que es troba amb mal estat, en este cas la Diputació de Castelló.
Si bé, si és necessari, l’Ajuntament ens oferim a aportar la mà d’obra necessària per a
la seua col·locació.
Per altra banda, tal com hem fet constància en mocions anteriors, en els informes dels
tècnics municipals i pel que també ens han traslladat els propis tècnics de la
Diputació, amés de fer un tancament en condicions, com a mínim, s’haurien de fer
actuacions d’urgència per reparar les cobertes i així evitar despreniments i sobre tot
que l’important deteriorament de l’edifici no es veja afectat.
Ha de ser una prioritat el pal·liar el deteriorament d’este important, en tants
d’aspectes, edifici per a Morella i que este no produixca a més problemes de seguretat
com són els despreniments.
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Per l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Traslladar la present moció i informe valorat a la Diputació per a que es faça
càrrec de les despeses del tancament en el Colomer- Zurita.
Segon. Exigir a la Diputació de Castelló que prenga les mesures necessàries de
reparació per evitar despreniments i pal·liar l’important deteriorament de l’edifici.
Tercer. Sol·licitar a la Diputació que ens mantinga informats de qualsevol actuació que
afecte a l’edifici i dels informes elaborats pels serveis tècnics.
Quart. Transmetre la present moció als grups polítics de la Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per valorar positivament la nova relació de
col·laboració existent entre aquest Ajuntament i la Diputació de Castelló pel que fa a
aquest edifici, sent la seguretat una qüestió molt important i en la que es té d’actuar.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que pel que fa a la col·laboració o més ben dit
interès qui sempre l’ha tingut ha estat l’Ajuntament de Morella, trobant-se molt a faltar
la implicació d’altres administracions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del Colomer-Zurita i accions
a prendre sobre la seguretat tal i com es presenta.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SENYALITZACIÓ CV-10. Es dóna compte per
part del regidor de Governació Ernesto Blanch Marín de la moció senyalització des de
la CV-10 que és com segueix:
“Per a Morella, la millora del vial CV-10 en la seua eixida per Cabanes és molt

important pel seu desenvolupament econòmic, no només pel trànsit habitual de
vehicles que ja té, sinó per la seua potencialitat d’intercanvi comercial i afluència
turística, així com d’altres sectors econòmics de la ciutat i comarca, i en directa
connexió amb la capital de província, Castelló.
La mala senyalització detectada a l’altura de Cabanes en la que els cartells només
indiquen l’eixida de Cabanes nord, Sant Mateu i Benlloch, està generant molts
problemes als vehicles des de fa molts de mesos, no només per als nous usuaris del
vial, sinó per als que habitualment l’han gastat fins a dates molt recents, produint-se la
situació d’envoltar Vilanova d’Alcolea per darrere i arribant al terme municipal de
Torreblanca sense cap senyal que els indique que estan en direcció equivocada per
arribar a la nostra zona.
Aquesta qüestió ja va ser matèria de debat en una moció de 10 de febrer de 2011,
que va ser remesa a la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat
Valenciana, amb un informe tècnic i una proposta d’actuació. El cap de divisió de
Carreteres de la Generalitat va contestar, reconeixent la dificultat creada per la
confusa senyalització, i encara que discrepara de la solució proposada per
l’ajuntament, que era posar la indicació de Morella als cartells de la corresponent
bifurcació, si que reconeixia que almenys corresponia indicar el lligam de la CV-10
amb la N-232 direcció La Jana. Han passat 12 mesos d’aquesta notificació, i no
obstant, les indicacions de la senyalització no ha variat en absolut.
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Estem en any de Sexenni i Morella és la principal destinació turística d’interior de la
província. Continuem rebent peticions i queixes entorn a aquesta qüestió i pensem
que és moment de tornar a posar damunt la taula el que no és una qüestió
intranscendent per a la nostra dinamització turística i econòmica, sinó tot el contrari, i
és que la gent pugue arribar amb facilitat a la nostra ciutat. És per això que des del
Plenari de la Corporació de Morella es torna a fer una crida a la Conselleria
d’Infraestructures i Transport per tal de corregir aquesta anomalia que està generant
problemes a molts d’usuaris i que s’endivina un problema més a les dificultats que
tenim per a que els sectors econòmics funcionen adequadament i la gent s’acoste al
nostre territori, redactant un projecte de senyalització corresponent donant amb la
màxima urgència una solució efectiva al problema plantejat al transport per carretera
de l’interior de Castelló, entenent i proposant novament que la indicació de “Morella” té
que ser manifestada en les indicacions viàries per ser municipi de referència clara fins
al mateix terme de província.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Instar a la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat
Valenciana que realitze l’estudi del projecte per a l’adequació de la senyalística del vial
CV-10 al seu pas per Cabanes i sigue executat abans de l’estiu, als efectes de que el
nom de Morella estigue ben indicat i no done peu a confusions dels vehicles que tenen
que venir a les nostres terres, quedant ben diferenciat del vial que continua fins a
Torreblanca.
Segon. Fer destinatària d’aquest acord a la Subdelegació del Govern Espanyol a
Castelló als efectes de possibles recepcions del vial i que s’arbitren els mecanismes
oportuns per a solventar aquest problema.
Tercer. Remetre aquest acord a tots els Grups Polítics de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el tema de la senyalització de la CV-10
encara que des de fora no ho parega, és molt important per a Morella i més en aquest
any de Sexenni. Per tant i considerant que no suposarà una inversió econòmica molt
gran, des del Grup Popular es recolza el fet de demanar una indicació de Morella en
l’eixida de Cabanes, oferint-se per qualsevol altra qüestió que es puga fer al respecte.
A lo que li respon el Sr. Blanch per agrair tant la predisposició manifestada pel Grup
Popular, com que la Conselleria d’Infraestructures hage donat resposta a la moció
remesa en el seu dia. També dir que encara que la Conselleria d’Infraestructures no
s’estiga d’acord amb el criteri de senyalització plantejat des de l’Ajuntament de Morella
si que considera necessari alguna referència per evitar aquest problema.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que efectivament la senyalització actual porta a que
molta gent s’equivoque i és necessari donar-li una solució, proposant que aquesta
moció s’envie també a la Conselleria de Turisme per a que done suport a aquesta
petició.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció senyalització CV-10 tal i com
ve redactada afegint en el punt tercer dels acords la remissió també a la Conselleria
de Turisme.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ TV3. Es dóna compte per part de la regidora
Maria Rallo Rallo de la moció TV3 que és com segueix:
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“El proper dia 7 de juny, la comarca dels Ports i amb ella, la ciutat de Morella, complirà

dos anys sense poder rebre el senyal de la Televisió Pública Catalana, TV3, després
de més de 25 anys de recepció al nostre municipi, i també d’Aragó TV. En aquella
data de l’any 2010, els ciutadans i ciutadanes vam assistir, amb impotència, al
tancament sense cap mena de diàleg ni plantejament d’intermediació, de les dues
emissions, cosa que afecta al nostre terme municipal, però, que irremediablement
està lligat a molts de pobles de la nostra comarca.
L’absurda situació provocada per l’obsessió de tancament de fronteres digitals del
govern de Francisco Camps, pareixia aplegar a la seua fi a l’assumir la Presidència del
Consell de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. L’ex-alcalde de Castelló va
presentar una moció al seu municipi, uns mesos abans de prendre possessió,
defenent la reciprocitat d’emissions i que així es poguera veure la cadena catalana ací
a la nostra Comunitat i Canal 9 a les comunitats veïnes.
Estem totalment d’acord, i aquest plenari ho ha manifestat reiteradament, en que
Canal Nou es puga veure a Catalunya i a terres aragoneses, així com que TV3 i Aragó
TV es puguen veure al País Valencià. No obstant, eixes declaracions de bones
intencions d’Alberto Fabra, continuen sense materialitzar-se quan porta ja vora un any
com a President de la Generalitat, a pesar de que restituir les emissions que ja
aplegaven als nostres municipis no li costaria ni un euro a la Generalitat.
Malgrat que Canal Nou no té com a llengua majoritària el valencià, al nostre territori
sols hi havia dos televisions que parlaren la nostra llengua, la qual cosa és important a
nivell cultural i és essencial que pugue haver més oferta en la nostra llengua. Aquesta
acció arbitrària de fa ja quasi 2 anys és un greu retrocés al procés de normalització i
dignificació del valencià.
És per això que el plenari de l’Ajuntament de Morella li demana de nou, al President
de la Generalitat, que en prova de bona voluntat, permeta la recuperació de les
emissions de TV3 a la nostra terra i que no persegueixca més la llibertat d’elecció,
d’informació i la defensa de la nostra llengua, autoritzant que torne a posar en marxa
els reemissors que van quedar apagats ja fa massa temps a la nostra ciutat.
Creiem que la situació ja es tindria que haver normalitzar i que el President hauria
d’haver complit en allò que defenia quan era alcalde de Castelló. Durant este temps, el
que no ha canviat és la posició d’este equip de govern, que continuarà reclamant i
reivindicant de totes les formes legítimes possibles que s’encenga el senyal de TV3 i
Aragó TV. Per això, este equip de govern continuarà presentant mocions a este
plenari i secundant els actes reivindicatius que hi hagen al respecte.
És per això que des del Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella es proposa al Ple
de la Corporació que aprove els següents acords:
Primer. L’Ajuntament de Morella inste als President del Consell de la Generalitat
Valenciana, de conformitat a la voluntat per ell mateix manifestada, i a les
administracions públiques competents a recuperar les emissions censurades i
permetre la recepció dels programes de TV3 i Aragó Televisió a les nostres
comarques de forma immediata, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea
de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.
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Segon. L’Ajuntament continuarà situant-se al costat dels seus veïns i participarà en els
actes reivindicatius que hi hagen al respecte.
Tercer. Remetre l’acord pres a la Presidència de la Generalitat Valenciana, Direcció
General de Promoció Institucional, Centre d’Estudis dels Ports, Acció Cultural del País
Valencià, municipis de la Comarca dels Ports i grups polítics de les Corts Espanyoles,
Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en
conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Popular està totalment a favor de que
hi hage una plena normalització de la llengua valenciana a tots els efectes però
s’insisteix en que s’està pendent d’un acord entre el Govern Central, Generalitat
Valenciana i Generalitat de Catalunya. També dir que de forma privada TV3 si que es
pot veure.
Pren la paraula la Sra. Rallo per recordar que fins ara les mesures de recolzament
demostrades pel Govern de la Generalitat Valenciana han estat una imposició de
tancament del repetidor sota l’amenaça d’una sanció d’1 milió d’euros i també per dir
que tant TV3 com Aragó TV són televisions públiques que tot el món té de tenir dret a
veure.
Pren la paraula el Sr. Puig per subratllar la singularitat de Morella en el fet de que el
repetidor de Morella és de l’ajuntament i que ha estat funcionant durant 25 anys.
També dir que ni el Govern d’Aragó ni el Govern de Catalunya ha impedit mai que es
vege cap televisió d’una altra autonomia i per tant el que es demane és que fins que
s’arribe a eixe acord es continue veient TV3 i Televisió Aragó a les nostres terres.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció TV3 tal i com es presenta.
9. INFORME SOBRE LES ACCIONS PER MILLORAR LES DEFICIÈNCIES
ESTRUCTURALS DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE VALLIVANA. Es dóna compte
per part de la regidora d’Educació Maria Rallo Rallo de l’informe sobre les accions per
millorar les deficiències estructurals del col·legi Mare de Déu de Vallivana que és com
segueix:
“La passada setmana vam rebre la visita dels tècnics de la Conselleria d’Educació,

demanada en els últims mesos mitjançant distintes mocions.
La trobada va ser positiva i la tècnica va corroborar el que ha defès este equip de
govern en els últims anys: el col·legi Mare de Déu de Vallivana té deficiències
estructurals, que hi ha que solventar i que són competència de la Generalitat.
En eixa visita al col·legi, en la que també van participar la directora del centre i
l’arquitecte municipal es va aplegar a l’acord de que l’Ajuntament de Morella remetrà
un informe de les prioritats ja pressupostades en les que hi hauria que actuar. D’esta
manera, la Conselleria estudiarà les mateixes i es va comprometre a actuar en funció
de la seua disponibilitat econòmica. Per això, esperem que algunes de les actuacions
més urgents es puguen acometre en les properes setmanes.
Especialment els tècnics van mostrar la seua preocupació per l’estat de les rajoles de
grans dimensions tant les que estan al terra, les que estan en els murs i com les de la
coberta, totes elles presenten un mal estat degut al deteriorament del mallasso intern
com també ocorre en la zona peatonal que comunica la zona d’accés principal amb el
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pati inferior de les aules d’infantil. A més cal destacar els problemes en 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.
Els tècnics de la Conselleria d’Educació també van comprovar que el manteniment
que realitza l’Ajuntament és el correcte, cal recordat que s’invertixen més de 60.000
euros anuals.
Per últim destacar la importància que ha tingut l’última moció presentada al plenari per
a que es puguera produir aquesta visita. El passat mes de novembre el Primer Tinent
d’Alcalde de l’Ajuntament de Morella juntament amb l’Arquitecte Municipal i la
Directora del centre van mantenir una reunió amb la Directora Territorial de la
Conselleria d’Educació per traslladar-li la preocupació d’aquest Ajuntament per l’estat
en el que es trobava la 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 a Morella per tal d’avaluar l’estat del
centre educatiu i a fer un calendari d’actuacions.
Segons van explicar els tècnics fa uns mesos s’ha produït un canvi en aquesta
direcció territorial sent substituïda l’anterior responsable. A pesar d’haver mantingut
una reunió amb l’anterior subdirectora aquesta no va transmetre els compromisos
adquirits amb aquest Ajuntament als nous responsables d’aquesta àrea; és per això
que l’última moció que va presentar aquest equip de govern ha segut la que ha
mobilitzat la visita que van fer els tècnics de la Conselleria d’Educació el passat
dimarts.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que el Grup Popular s’alegre que s’hage restablert
el diàleg i la col·laboració, esperant que l’informe que s’enviarà accelere les
actuacions per tal de que abans de tornar a començar el curs les coses més urgents
estiguen arreglades.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per demanar que se li face arribar una còpia de
l’informe.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ FÁBRICA GINER. Es dóna compte per part del
regidor Amadeu Bordàs Antolí de la moció Fàbrica Giner que és com segueix:
“Al passat plenari del mes de març ja vam presentar una moció denunciant la mala

gestió i l’abandó de les instal·lacions esportives de la Fàbrica Giner de Morella, un
espai molt utilitzat pels nostres veïns. Només cal donar una volta pel complex, per tal
de comprovar l’estat de les mateixes, unes pistes de tennis sense manteniment, un
camp multiesportiu amb forats en terra, un camp de futbol en mal estat, unes pistes de
footing invisibles o uns edificis de les Escoles Esportives abandonats i sense haver-se
utilitzat mai.
Segons ens van informar, la Fundació Blasc d’Alagó, gestora del complex, pretenia
deixar de fer-se càrrec del manteniment de les instal·lacions esportives, cosa que
perjudicaria de forma important als clubs que utilitzen les instal·lacions de la Fàbrica
Giner. Pel que ens han comentat, ja s’han complert les informacions i els treballadors
encarregats de realitzar els treballs de manteniment ja han deixat de realitzar-los, i són
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els propis encarregats del Morella F.C. i de Els Ports F.C. els que realitzen algunes de
les tasques essencials per a la pràctica d’este esport, com són tallar la gespa o pintar
les línies. La falta de manteniment en el camp ja comença a ser visible, amb moltes
zones amb absència d’herba, amb abundància de vegetació en altres zones i sent
regat solament quan plou.
En els últims dies, tant el Morella F.C. com Els Ports F.C., usuaris del camp de futbol
ens han fet arribar la seva preocupació per l’abandó de les feines de manteniment i el
deteriorament sofert pel mateix. Estant pròxims a concloure la present temporada ja hi
ha hagut un club, Els Ports F.C., que ha decidit disputar els encontres que resten per
jugar com a locals en altres camps de la comarca. Si la situació no canvia, el Morella
F.C. es veuria greument afectat al no disposar de camp per poder entrenar i disputar
els seus encontres com a local. Els Ports F.C. per la seua part, ja ha comunicat que
marxaria a disputar els seus partits a altres camps de la comarca, produint-se una
situació molt complexa ja que molts jugadors i inclús la majoria dels patrocinadors
són de Morella.
Des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat una reunió de caràcter urgent per a tractar esta
greu situació amb la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i
Administració pública, propietària el complex de la Fàbrica Giner.
És per això, i perquè creiem que l’esport és necessari per als nostres veïns i veïnes i
que per la deixadesa i mala gestió d’una administració no es pot obligar a abandonar
la pràctica del mateix, proposem al Plenari, els següents acords:
Primer. Instar a la Generalitat Valenciana a que ens done una resposta al respecte i
que pugue garantir el dret dels morellans i morellanes a continuar fent ús de la totalitat
de les instal·lacions esportives de la Fabrica Giner, fonamentalment el camp de futbol,
i que tant el Morella F.C. com Els Ports F.C. no es vegen perjudicats per cap motiu
aliè a la seua voluntat i puguin fer ús dels mateixos.
Segon. Sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i
Administració pública que repare amb urgència les greus deficiències detectades al
camp de futbol i que impedeixen als equips de futbol acabar la temporada esportiva en
les condicions exigibles, posant el perill inclús de la pròpia continuïtat i existència del
camp en cas de no intervenir de forma immediata en el mateix.
Tercer. Remetre els acords presos a la Generalitat Valenciana, Presidència de la
Diputació de Castelló, Fundació Blasc d’Alagó i grups politics de les Corts Valencianes
i de la Diputació Provincial de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Amela per fer un resum de com es troba la situació actual: l’hotel
és de la Diputació i l’alberge era de l’IVAJ i segons les últimes informacions l’IVAJ ha
renunciat tornant-lo a la Conselleria d’Economia i la Fundació segueix pagant la llum.
També segons últimes notícies s’han iniciat unes converses entre la Fundació i el
Futbol Club Morella per signar un acord fins que es busque una solució definitiva i que
aquest equip puga seguir utilitzant el camp de futbol.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que s’ha parlat tant amb el President del Futbol
Club Morella com en del Renomar Els Ports i en cap moment s’ha parlat de que hi
hage cap acord amb la Fundació Blasc d’Alagó, a més a més que el problema no és
pintar unes ratlles ni abonar per a poder acabar dos partits que queden, que ja s’ha
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estat fent, sinó que el camp de futbol a l’estiu necessita un tractament costós que no
pot assumir ni l’Ajuntament ni els equips de futbol.
L’Ajuntament dintre del pressupost destinat a esports no contempla aquesta qüestió ja
que no té la gestió d’aquestes instal·lacions, no per que no vulga sinó per que en el
seu dia algú va decidir que l’Ajuntament de Morella no era competent per portar
aquesta gestió.
La Fàbrica Giner és un complex que es va condicionar quan estava el PSPV a la
Generalitat Valenciana, amb l’acondicionament dels carrers, posar l’aigua, la llum,
telèfon, desaigües, va construir l’hotel, l’alberg, les pistes esportives, un centre
d’esports de muntanya, una piscina, una bassa de reg... ,i va cedir la gestió a
l’Ajuntament de Morella però després de les eleccions en les que va canviar el color
polític en la Generalitat es va llevar la gestió, sense cap explicació, a l’Ajuntament de
Morella.
Ara han passat disset anys i les instal·lacions estan totes en mal estat, la bassa perd,
de reg no en quede, les pistes de tenis i la poliesportiva no es pot utilitzar degut al seu
mal estat, el camp de futbol que era la instal·lació que en millor estat estave ara s’ha
abandonat, l’escola d’esports de muntanya està en un estat lamentable, i no sols les
instal·lacions esportives estan mal sinó que l’hotel a banda d’estar tancat es va
desmuntar per ubicar una exposició sobre dinosaures, l’alberg funcione de qualsevol
manera i el càmping que hi havia projectat no s’ha fet; en definitiva es tracta d’un
abandó general que en cap moment es diu que siga culpa exclusiva de la Fundació
que possiblement haga assumit unes obligacions que no li corresponia, però si del
propietari al qual ja es va remetre una moció fa dos mesos i encara s’espera resposta.
Per tant la solució a aquest problema la té que donar el propietari, en aquest cas la
Conselleria d’Hisenda.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està d’acord en que s’ha de buscar una
solució definitiva pot ser per mig d’un conveni entre les institucions implicades o per
mig d’una cessió, ja que segons diu la Fundació Blasc d’Alagó a curt plaç es pot
realitzar un acord amb els equips de futbol però a mig i llarg plaç s’ha de buscar una
altra solució.
A lo que li respon el Sr. Puig per agrair l’exposició feta pel regidor de tot allò que ha
estat la qüestió de la Fàbrica Giner i per afegir que s’està davant de la història d’una
vergonya en la que el partit que ha estat al cap de la Generalitat durant aquestos
disset anys hauria d’assumir el desastre d’una acció motivada pel sectarisme i per la
falta de una visió institucional. El conveni que s’està reclamant en aquest moment per
part del Grup Popular és el que hi havia en l’any 1995 pel qual el govern municipal
gestionava el complex Fàbrica Giner; però el que ha passat és que des de l’any 1995
la Fàbrica Giner ha tingut un plantejament de gestió que ha estat sempre al marge de
l’Ajuntament de Morella.
Però en aquest moment les instal·lacions estan com estan i la Generalitat prefereix
que l’hotel permaneixque tancat i l’alberg no es cedeixque a l’ajuntament de Morella
com s’ha demanat en tantes ocasions. Però des d’aquest Ajuntament s’està disposat a
obrir la possibilitat de tornar a gestionar aquest complex per tal de donar la
importància que té a un espai que en el seu moment va constar tant de recuperar.
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Per altra banda no són els clubs qui tenen que arribar a un acord amb una fundació
que per altra part ha estat un instrument creat per la Generalitat per tal de suplantar
l’autonomia local i s’està totalment d’acord en que aquesta fundació no té cap tipus de
competència en instal·lacions esportives.
Per tant l’opció per tal de recuperar la normalitat té de ser que l’Ajuntament de Morella
torne a portar la gestió a l’igual que en l’any 1995 amb un nou projecte de dinamització
de la Fàbrica Giner.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció Fàbrica Giner tal i com es
presenta.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, CAMPANYA FLORS ALS NOSTRES BALCONS. Es
dóna compte per part del regidor de Medi Ambient Rafael Pallarés Traver que des de
l’Ajuntament es vol posar en marxa una campanya anomenada “Flors als Balcons”
amb tres objectius fonamentals:
Primer. Agrair i fer reconeixement públic a totes aquelles persones que contribueixen
a millorar la imatge del nostre poble, tant al centre de la ciutat com dels seus voltants,
barris, masos, pedanies, etc. Bé engalanant els seus espais particulars (balcons,
jardins, etc...) com col·laborant amb la millora i manteniment de les zones
enjardinades públiques.
Segon. Animar als veïns i veïnes a posar flors als balcons, contribuint notablement a
millorar la imatge del nostre poble mantenint una tradició que fa d’una ciutat un lloc
més atractiu i agradable tan per a veïns com per a visitants.
Tercer. Conscienciar i especialment enguany, any sexennal, que les flors tenen un
valor simbòlic afegit per als morellans, de l’importància i valor de les plantes i les flors
en la pròpia qualitat de vida de les persones, de l’importància de respectar les zones
enjardinades públiques que són de tots i com a nosaltres les hem de cuidar i
respectar.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està totalment d’acord, animant i
agraint als veïns per a que posen flors als seus balcons i sobre tot conscienciar a la
gent per tal de que siguen respectuosos amb aquesta qüestió. També es proposa que
es face algun tipus de reconeixement a la gent que participe en aquesta acció, amb
una exposició de fotos o d’alguna altra manera.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que es tindrà en compte la proposta presentada
i que es farà alguna actuació tenint en compte els mitjans disponibles.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la campanya de flors als balcons tal i
com es presenta.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, APORTACIÓ 0,7%. Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social que l’Ajuntament de Morella, pioner en l’aportació del
0.7% segueix apostant per l’ajuda en matèria de cooperació internacional malgrat la
situació de greu crisis econòmica que estem travessant, conscients de que la crisi
afecta encara de forma més intensa als que menys tenen.
En 2012 l’aportació econòmica serà de 12.500 euros, xifra que segueix aconseguint el
0,7% del pressupost de l’Ajuntament de Morella.
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Aquesta aportació es va posar en coneixement del Consell de Solidaritat i Benestar
Social en la reunió de 27 d’abril de 2012, sent aprovada per unanimitat dels seus
membres.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per tal de reconèixer l’esforç realitzat per
l’Ajuntament per tal de poder fer l’aportació de 12.500 euros corresponent al 0,7%,
demanant si fora possible que un membre del Grup Popular estiga en el moment de
fer les assignacions corresponents.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que no hi ha cap problema en la sol·licitud feta i
que se’ls anirà informat de tot el procés.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar l’aportació del 0,7% tal i com es
presenta.
13. INFORME SOBRE LES JORNADES DE SOLIDARITAT. Es dóna compte per part
de la regidora de Benestar Social de les activitats que es celebraran dintre de les
Jornades de Solidaritat i Benestar Social de l’11 al 20 de maig de 2012.
A banda de les activitats ja realitzades els dies 11 i 13 de maig, demà es realitzarà
una xerrada sobre cooperació internacional a càrrec de la Creu Roja.
A lo llarg de tota la setmana s’emetrà per Canal Nord el documental “Soñadoras”
realitzat per l’Assemblea de Cooperació per la Pau i per primera vegada es celebrarà
“La solidaritat a l’escola” amb la projecció de la pel·lícula “Buda explotó por
vergüenza”, amb conta comptes i amb l’exposició “Una altra infància en aquest món”.
També, tal i com ve sent habitual tots els anys, es realitzarà la recollida de roba.
A banda d’aquestes activitats i a lo llarg de tot l’any es seguiran fent altres activitats a
càrrec d’algunes ONG que han obtingut l’ajuda del 0,7%.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que hi ha que conscienciar-se i ser solidaris
amb aquells que més ho necessiten, valorant positivament la informació que es done
de tot allò que realitzen aquestes ONG així com la col·laboració del col·legi per a que
els més menuts també estiguen conscienciats en aquesta qüestió.
14. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
15. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per recordar que s’hauria de posar una barana en
la part superior del túnel d’accés al Parador per on transcorre el passeig de dalt de
l’Alameda i al mateix temps preguntar si en el terraplè es fa compte de plantar algo.
Pren la paraula el Sr. Amela per exposar lo següent:
Respecte al tema de la senyalització per qüestió de seguretat en les escales
de la zona de la Plaça dels Estudis, les bandes que s’han posat són negres i no es
veuen per lo que es demanaria que foren de color blanc o groc per a que es vegen
més.
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Demanar que es face una neteja en l’Alameda de la part del terraplè de
damunt de telefònica i fer alguna actuació pel que fa als excrements dels gossos.
Demanar que es prengue alguna mesura pel que fa a la pancarta del deute
de la Generalitat que està en el balcó de l’Ajuntament, ja que hi ha veïns que estan
molests amb aquesta qüestió.
Pren la paraula el Sr. Ortí per llegir una pregunta que se li ha fet arribar una veïna
indignada: Reprova el Grup Municipal Socialista l’actitud inapropiada per un dels seus
regidors que ha protagonitzat diferents incidents nocturns durant les últimes
setmanes?
El Grup Municipal del Partit Popular creu que els regidors com tots els polítics hem de
ser exemple del comportament ètic i creiem que és preocupant que durant els últims
temps un dels regidors socialistes s’hage dedicat a insultar i a provocar a ciutadans
que, no obliden mai, són els que paguen a tots els treballadors d’este Ajuntament
amb els seus impostos. Creiem que a més l’actitud de prepotència d’este regidor és
un menys preu a esta institució i a tots els seus membres inclosos els seus companys
de grup.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
Demanar que s’intensifique i s’accelere el tema de la promoció del Sexenni.
Demanar a l’Alcalde, que en la mesura que li permitixque la seva agenda,
estigue més pendent de les qüestions del municipi ja que quasi tots els Decrets
d’alcaldia estan signats pel Primer Tinent d’Alcalde.
Pren la paraula el Sr. Puig per respondre a les qüestions plantejades:
Respecte a la barana del túnel, l’obra ja ha estat aprovada per Turespaña i
seran ells els que porten a cap aquesta qüestió. I pel que fa al terraplè es va
col·locar terra vegetal per tal que creixca l’herba i es converteixca en una zona
integrada, i s’està d’acord en que se té d’estudiar la manera d’evitar que aquesta
terra rellisque amb les plujes.
Pel que fa al tema del color de les bandes col·locades en les escales del Pla
d’Estudis es tracta d’una qüestió tècnica i són els tècnics els que decideixen,
encara que s’està disposat a estudiar qualsevol aportació.
Respecte a la neteja de l’Alameda aquesta tasca es realitza habitualment,
però si que és cert que Morella al tenir una gran quantitat d’espai verd es
necessitaria més gent per tenir-ho tot sempre net, per lo que la col·laboració
ciutadana és molt important. També dir que aquestes qüestions puntuals es poden
tractar en qualsevol moment amb qualsevol regidor sense ser necessari tractar-ho
en un ple.
Pel que fa als excrements dels gossos dir que hi ha una ordenança aprovada
i s’està d’acord en que es done més difusió i que la policia face tasques de
vigilància per tal de que es compleixca més.
Respecte a la pancarta dir que es considera que aquesta està tenint un
efecte positiu, i els veïns que estan molests tindrien que estar-ho no per la
pancarta sinó pel que la quantitat de diners que la Generalitat ens deu, ja que és a
ells a qui se’ls deu; com també tindrien que estar molest amb el fet de que degut a
aquest deute, l’Ajuntament té de demanar un crèdit amb un 6% d’interès. També
dir que aquesta qüestió del deute es remunta a l’any 2006 i encara ara la
Generalitat segueix sense negociar cap sistema de pagament.
Per tant mentres siga útil qualsevol crida d’atenció cal mantenir-la, podent-se llevar
quan hi hage una voluntat clara i determinada per part de la Generalitat de, al
menys, ajustar un calendari de cobraments.
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Pel que fa a allò plantejat pel Sr. Ortí dir-li en primer lloc que les preguntes en
el ple van dirigides a l’Alcalde i no al Partit Socialista, i l’Alcalde el que li diu és que
si hi ha qualsevol persona que té algun problema fora de l’espai municipal amb
algun regidor aquest problema s’ha de tractar en l’àmbit privat.
També dir que els regidors tindrien que tenir més responsabilitat a l’hora de
plantejar qualsevol qüestió exposant clarament a que es refereix, quin problema
de caràcter municipal ha hi hagut i quin tipus d’actuació ha estat en tant en quan
un és responsable d’un ajuntament.
Per altra part es considera que al Partit Popular no li convé entrar en aquestos
temes, com tampoc és bo per a la societat morellana, ja que el que convé és
mantenir la convivència i així s’ha considerant sempre; ja que en moments en que
aquest Alcalde ha patit personal i directament i de part de membres molt directes
del Partit Popular situacions similars, no s’ha fet res al respecte al considerar que
la convivència està per damunt de totes estes qüestions.
També dir que en democràcia hi ha una sèrie de mecanismes molt clars que
qualsevol persona pot utilitzar quan es sent faltat o insultat, però el que no es pot
fer és utilitzar el plenari de l’Ajuntament de la manera que s’ha fet avui, ja que si es
contestara de la mateixa manera o el Grup Socialista actuara de la mateixa
manera sols s’aconseguiria deteriorar la convivència entre els Morellans, més a
més tenint en compte que el Partit Popular precisament no pot ser exemple del
comportament més adequat.
Pel que fa a la promoció del Sexenni està ja en funcionament, havent-se
parlat amb la Conselleria de Turisme, amb el Patronat de Turisme de Castelló,
tenint ja presència en fires, i s’estan tancant una sèrie d’actuacions, després de la
presentació del cartell, utilitzant totes les tecnologies de la informació i la
comunicació i les xarxes socials.
Respecte a la presència de l’Alcalde, aquest està en la mesura de lo possible
i en allò que és fonamental i encara que no s’està en Morella s’està treballant pels
interessos de Morella en temes com el Parador davant del Ministre i els membres
del Partit Popular del Govern d’Espanya.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quaranta-cinc
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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