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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 14 DE JUNY 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
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les dinou
hores, del dia catorze de juny 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 del dia 14 de maig de 2012, 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.
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:
S’han mantingut contactes amb els tècnics de Turespaña i pareix ser que malgrat la
situació financera, els treballs d’arqueologia podrien començar després de l’estiu, fet
que consolidaria la posició per no rescindir el contracte amb l’empresa SACIR i que
seria el camí necessari per a que el Parador siga una realitat.
S’ha publicat un informe de la Universitat Complutense de Madrid, Morella es troba
dins dels 7 municipis de la Comunitat Valenciana que millor estant resistint la crisi, fet
que demostra que el model d’aquest ajuntament està donant resposta a una situació
tant complicada com la que estem passant.
Ha tingut lloc una trobada de tècnics de les oficines de turisme de la Comunitat
Valenciana.
S’ha recolzat el manifest presentat pels Agents de Desenvolupament Local davant les
retallades que ha sofert aquest servei.
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S’ha participat en la reunió que va tenir lloc en Mancomunitat Taula del Sénia amb el
President de la Generalitat de Catalunya.
Es va realitzar la presentació del Sexenni en l’Ajuntament de Terrassa.
Citar també que Morella figura dins dels 10 pobles amb més encant de la guia Repsol,
sent també la imatge elegida per aquesta guia per a la seva pàgina web.
ÀREA D’OBRES I SERVEIS
-

S’han finalitzat les obres de reparació i millora del tram de la Costa la Presó.
Continuen a bon ritme els treballs de la nova piscina d’Ortells i altres millores en
la població.
S’han fet reparacions i millores en el paviment del plaçet de l’església, Sant Julià
i la Cofradia.
S’han fet intervencions per reparar clots de distintes carreteres d’accés a Morella,
per l’antiga teuleria i l’antiga cooperativa.
S’ha mantingut una reunió amb els responsables del Consorci, empresa
adjudicatària i explotació minera de la Vega del Moll, per la posada en
funcionament de la planta de recepció de residus inerts.
El regidor d’urbanisme, l’arquitecte municipal i el tècnic redactor van mantenir
una reunió en responsables de la Conselleria per tractar la tramitació del nou pla
urbanístic.
S’ha mantingut una reunió en tècnics de Diputació per acordar el tancament
perimetral del Colomer Zurita, que es realitzarà en breu per l’ens provincial.
S’ha remés una carta a tots el carrers i conventets per a que ens facen arribar
tota la informació sobre enllumenament i infraestructures que necessitaran per tal
de fer el plantejament que cal coordinar des de l’Ajuntament.

ÀREA DE HISENDA
-

S’han fet efectius els pagaments als proveïdors dins del Pla Estatal formalitzant
el crèdit amb La Caixa.
S’ha tornat a traslladar la queixa a la Generalitat per no haver cap concreció
respecte als pagaments pendents i per haver reduït al 50% la subvenció per a
despeses corrents dels ajuntaments.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’està treballant en la neteja de la sèquia de Xiva.
S’ha desembossat la canonada de la bassa del Peiró.
S’ha parlat amb els propietaris dels terrenys on hi ha dipòsits municipals de cara
a posteriors neteges i tancament dels mateixos.
S’han fet els treballs de neteja i preparació de la piscina municipal.
S’han realitzat els treballs de manteniment de Castell, Casa Ciurana, Teatre i
museus.
ÀREA DE TURISME
-

Promoció del Sexenni amb actes promocionals en directe en diferents llocs,
Terrassa, Castelló, València, Tortosa i Alcañiz.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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S’està treballant en distints elements com el Lipdub, photocall, i treballant les
xarxes socials.
S’ha activat la pàgina web del sexenni.
S’ha participat en la Fira de Picassent.
S’han presentat les IV Jornades “Anem de tapes”, amb la participació de més de
25 establiments.
S’ha realitzat una trobada amb persones relacionades en el món del turisme per
a la promoció del Sexenni.
S’ha començat la temporada estival amb l’obertura de la piscina.

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.
Treballs de neteja en la sèquia del Roser de Xiva i de basses del terme.
Ha tingut lloc una reunió amb l’Associació Firal per a l’organització de l’edició
d’aquest any de la Fira.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’ha preparat noves fases de guifinet, Tossal Gros, Herbeset i La Pobleta.
S’ha realitzat el manteniment de la xarxa guifinet.
S’ha acabat la posada en funcionament de la pàgina web del Sexenni.
S’està preparant la web de l’arxiu Pascual.
S’han mantingut diferents contactes amb la Diputació i Generalitat per la recepció
de la Televisió local a Xiva.
Distints contactes per solucionar els problemes de morella wifi.
Se continuen en les classes d’informàtica amb gran número d’alumnes.
S’ha fet un inventari de tots els equips informàtics de l’Ajuntament i de l’empresa
municipal.
S’està preparant el correu per tal d’enviar els avisos de plens i comissions.
Manteniment de la xarxa d’ordinadors de l’Ajuntament i CISE.
S’està començat a preparar el codi QR.
S’ha canviat el servidor de la web i del correu amb l’empresa OVH.
Actualització del servidor de l’Ajuntament.
Millora del servei als visitants amb la dotació de noves tecnologies al Centre de
Recepció de Visitants.
S’arreglat la càmera web de les Torres de Sant Miquel.
S’està treballant en la creació de la web del Pla General.
S’ha parlat amb els telecentres de Xiva i Ortells per instal·lar nous ordinadors.

ÀREA DE COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I DISSENY
-

S’ha mantingut reunions amb els empresaris turístics per tal de coordinar i
dissenyar les presentacions del Sexenni.
S’ha mantingut reunions amb els organitzadors del Corpus i altres col·lectius per
tal de captar voluntaris per a la realització d’un vídeo de promoció del Sexenni.
S’està contactant amb periodistes i mitjans internacionals per tal de promocionar
el Sexenni.
S’està elaborant el programa de festes.
S’han fet els fullets de la campanya “Anem de Tapes”.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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-

S’han cobert i difós de distints actes d’aquest Ajuntament.
S’ha organitzar la cartelleria per anunciar distints actes municipals.
S’estan distribuint els cartells del Sexenni realitzats per l’artista morellana Pilar
Dolz, reiterant el nostre agraïment per la seva col·laboració.
S’han finalitat els fulls específics del Sexenni.
S’estan realitzant altres tasques de millora de la imatge de la ciutat.
ÀREA DE CULTURA
-

Celebració del dia internacional dels museus, sent gratuïta l’entrada a tots ells.
S’ha inaugurat l’exposició “Imaginària”.
S’ha inaugurat l’exposició de vestits de la Mare de Déu de Vallivana.
Inici del Sexenni cultural amb la xerrada de Josep Alanyà sobre 740 anys del
convent de Sant Francesc.
Cita a Morella amb Victor Amela.
Continua la dinamització de la biblioteca amb la campanya “El llibre de la
setmana”.
Ha finalitzat la projecció de pel·lícules al cinema municipal.
ÀREA DE JOVENTUT
-

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

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

S’ha col·laborat en l’Institut en l’organització de l’acte de fi de curs amb els
alumnes de 2on. de batxillerat.
S’ha participat en el Consell Escolar de l’Institut.
S’han realitzat distintes reunions amb els membres de l’AMPA per a tractar
temes d’organització de la festa de fi de curs.
Properament s’obrirà el plaç de matrícula per a l’Escola d’Estiu i per a l’Escola
Infantil per al proper curs.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

S’han realitzat les jornades de solidaritat.
Es va realitzar una recollida de roba.

ÀREA D’IGUALTAT
-

Es va realitzar un taller de turisme per a les dones.
Es va realitzar una reunió en les ADL sobre línies de treball en la comarca.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Es va celebrar una reunió amb les treballadores socials de la Llei de
Dependència de la província de Castelló.

ÀREA DE LA GENT GRAN

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-06-14 PLE ORDINARI

5

-

S’està estudiant les dades més adequades per a la celebració de la setmana de
la gent gran.
S’està realitzant, junt amb la seu de la universitat per a majors, un tapís
d’agraïment al programa d’extensió universitària de l’UJI.
ÀREA DE TRADICIONS
-

S’ha realitzat una visita a l’assaig dels torneros i es va mantenir una reunió amb
les mares per repartir els vestits.
S’ha col·laborat en l’organització de la processó del corpus.
S’han mantingut les reunions periòdiques en els veïns de Xiva i Ortells.
ÀREA DE FESTES
-

S’està preparant tota la documentació necessària per als bous de Sant Roc.
S’han fet les contractació de diferents actuacions per a les pedanies.
S’han mantingut reunions de cara al Sexenni.

ÀREA D’ESPORTS
-

S’ha rebut a membres d’un grup d’atletisme francès que van fer nit a Morella.
S’han realitzat i s’han fet arribar als distints col·lectius els convenis d’aquest any.
S’ha mantingut reunions amb les juntes de Morella F.C. i Els Ports per tal de
tractar el tema del camp de futbol de la Fàbrica Giner.
S’està col·laborant en la realització de la II Marxa a Morella.
S’ha col·laborat en la junta del Club de Bàsquet Femení.
S’ha mantingut una reunió amb el Director General de Patrimoni de la Conselleria
d’Hisenda i un dels seus tècnics per valorar l’estat de la Fàbrica Giner i fer
propostes per a la gestió de les seves instal·lacions.
Finalment felicitar a l’equip Els Ports Remonar Aleví B per aconseguir el primer lloc en
el campionat de la seva categoria.
Felicitar també a Eric Ferrer i a Nicolás García per aconseguir el 4 i el 20 lloc
respectivament en les proves cangur de matemàtiques de tota Espanya en les que
van participar més de 1000 persones.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 64/2012 al 82/2012.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES D’ABRIL DE
2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes d’abril de
2012 que són com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-12................................................................ 178.995,70 €
Ingressos abril.................................................................... 527.032,99 €
Total.................................................................................... 706.028,69 €
Pagaments......................................................................... 511.343,14 €
Existència a 30-04-12........................................................ 194.685,55 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes d’abril de 2012 tal i com vénen
redactats.
4. EXECUCIÓ AVAL I RESOLUCIÓ DE RECURSOS DE L’OBRA “CALLE SAN
JULIAN 1ª FASE”. 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 1ª fase”.
Considerant que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012 es va
iniciar expedient per a portar a cap l’execució d’aquesta garantia.
Vist l’informe de Secretaria de data 11 de juny 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 “Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad
Valenciana” l’execució de la garantia definitiva prestada pel contractista
Construcciones Julio Paulo S.L., adjudicatari del contracte per a “Urbanización calle
Sant Julià 1ª”, mitjançant aval bancari subscrit en el Registre d’Avals amb el nº
3037812 i que ascendeix a l’import de 9.114,93 euros.
Segon. Procedir a la notificació del present acord a l’avalista i al contractista.
5. INFORME ACTUACIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ EN EL COL·LEGI
VERGE DE VALLIVANA. Es dóna compte per part del regidor Rhamsés Ripollés Puig
que fruit de les mocions i protestes que es van iniciar, tant per part de comunitat
educativa com este equip de govern, es va aconseguir que una tècnic de la
Conselleria visitara el col·legi de primària i puguera corroborar la necessitat de
acometre actuacions urgents que a més a més no són competència d’aquest
ajuntament.
Tal i com es va acordar s’ha donat trasllat a la tècnic de la Conselleria d’un informe
valorat, presentat i explicat en la comissió informativa, on figuren les actuacions més
urgents que afecten tant al paviment, cobertes i sobre tot a elements de fusteria i
vidres, amb un valor aproximat de 50.000 euros, remitint-se també a la Directora
Territorial d’Educació.
Per tot açò sols cal esperar que s’actue en la màxima diligència per tal que a l’inici del
proper curs estiguen realitzades moltes d’estes actuacions.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PATRIMONI PALEONTOLÒGIC DE MORELLA.
Es dóna compte per part de la regidora de cultura Maria Rallo Rallo de la moció sobre
les restes de dinosaures de Sant Antoni de la Vespa que és com segueix:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
PRIMER. Des de 2005 s’estan portant a terme en el lloc conegut com Sant Antoni la
Vespa l’excavació de nombroses restes fòssils que van acabar a l’any 2008 amb el
descobriment d’un important exemplar de dinosaure que mantenia completa una gran
part del seu esquelet, amb nombroses, i que l’ha convertit en una de les troballes més
importants fetes a Europa en els darrers anys.
SEGON. Malgrat que en eixos moments de la trobada els Museus de Morella ja es
trobaven legalitzats i en perfecte estat de funcionament, i que des de sempre el nostre
municipi ha reclamat el dipòsit de les peces trobades al nostre terme municipal a la
nostra ciutat, l’administració competent en la matèria, es a dir, la Generalitat
Valenciana, va optar per remetre les restes als serveis de restauració de la Conselleria
de Cultura, fet al que no es va oposar ni la direcció dels museus ni la corporació, però
deixant ben clara la voluntat de que les troballes acabaren sent dipositades a la nostra
ciutat per a l’estudi i contemplació de la gent i visitants del nostre territori.
TERCER. Després de que la setmana passada, aquesta Corporació s’enterara per la
premsa de l’acte de presentació a Castelló de dos de les extremitats d’aquest animal
fòssil trobat a Morella, aquesta mateixa ens hem assabentat que la extracció principal
d’ossos d’aquestes restes fòssils de San Antoni, que es trobava en un bloc compacte
de prop 3.000 quilos de pes, porta tres anys baix d’una escala del Centre de Penyeta
Roja, on l’IVACOR (serveis de restauració) tenen la seua seu. Tot això amb una
particularitat: el bloc es troba seccionat per motiu de fer-lo entrar millor en la seua
ubicació, sense que a dia d’avui hagem sentit cap explicació que justifique, ni l’actual
ubicació de la peça, ni l’agressiva intervenció que s’ha produït en la mateixa.
QUART. La protecció del patrimoni històric i paleontològic de la nostra ciutat és una de
les tasques que amb més dedicació i obstinació s’ha treballat en aquesta Corporació,
per la qual cosa, des de fa molts anys, la seua defensa suposa una de les columnes
vertebrals de l’actuació municipal en aquesta matèria, no podent-se tolerar situacions
de desídia i de perill de desaparició del nostre patrimoni com la que avui en dia s’està
produint amb el material existent i extret de les excavacions morellanes. Es per això
que des del municipi correspon reaccionar amb fermesa i rapidesa per tal d’evitar que
es continue mantenint aquesta incomprensible i lamentable situació del nostre
patrimoni.
Per tot l’exposat, es proposa a la consideració i aprovació del ple els següents acords
PRIMER. Manifestar el malestar i indignació de la nostra Corporació davant la notícia
del seccionament sense justificació de la peça més important de les troballes fetes a
Sant Antoni la Vespa en els darrers anys, així com protestar per la ubicació baix el
forat d’una escala al Centre Penyeta Roja, que tampoc es troba justificat.
SEGON. Demanar a la Conselleria un informe complet de la situació en la que es
troben actualment totes les restes fòssils trobades al nostre terme municipal, amb
detall de la seua actual ubicació, intervencions de restauració i conservació
realitzades, mesures per a la seua protecció i les possibles incidències que es puguen
haver produït des de que les peces van ser traslladades del nostre territori.
TERCER. Demanar al Director Provincial de Cultura i la responsable dels serveis
IVACOR que donen amb caràcter immediat explicacions sobre la situació de les peces
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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morellanes, així com de gravíssim incident de seccionament del bloc de restes fòssils
existents al Centre de Penyeta Roja, assumint les responsabilitats polítiques a que
donaren lloc la evident mala gestió d’aquestes restes.
QUART. Reclamar, una vegada finalitzat el temps prudencial d’estudi i restauració de
les peces, la tornada a les dependències dels museus municipals totes les peces i
restes fòssils trobades al nostre terme municipal que es troben encara baix la custòdia
de la Generalitat Valenciana, i que no ha demostrat ser la més eficient per evitar
danys al nostre patrimoni, permetent el seu estudi, contemplació i visita a la nostra
terra.
QUINT. Remetre copia dels anteriors acords als Grups Parlamentaris de les Corts
Valencianes, Grups polítics de la Diputació Provincial, Conselleria de Cultura,
IVACOR, Direcció Provincial de Cultura, per a que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Amela per preguntar en primer lloc perquè aquesta moció està
signada pel regidor de governació i s’expose per part de la regidora de cultura i en
segon lloc per dir que considere que el tràmit correcte, abans de presentar aquesta
moció, haguera estat demanar informe a la Direcció General de Patrimoni de València
o a la Direcció Territorial de Cultura de Castelló i realitzar una visita, tal i com es té
constància que es farà demà per lo que es considera que s’ha exagerat en aquesta
qüestió, creant una polèmica innecessària ja que IVACOR és un laboratori que té un
prestigi internacional.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que es tracta d’una moció per tal de recavar tota
la informació possible entorn al tractament i la conservació de les restes fòssils de
Sant Antoni de la Vespa. No es demana la dimissió de ningú, cosa que si que va fer
Francisco Medina quan era portaveu de Grup Popular quan va denunciar penalment
als regidors d’aquet Ajuntament per un trasllat d’estels funeraris entre edificis veïns de
Morella, mentre no es tinga clar que ha passat amb aquesta peça, que per cert és la
més important de les trobades en el nostre territori en molts anys.
Es demanen explicacions per que l’Ajuntament s’ha tingut que assabentar per la
premsa de allò que la Generalitat fa amb el patrimoni de tots els morellans, ja que en
cap moment s’ha informat als responsables municipals ni s’han tingut en compte als
tècnics especialitats dels quals es disposa des d’ací. Per altra part en les explicacions
fetes en premsa sols es diu que les restes estan sota custòdia de la Generalitat
Valenciana i que s’està procedint a la seva restauració, però en cap moment es fa cap
menció a la secció o no de la peça.
Esperem que aquesta moció serveixca de crida d’atenció i cura del nostre patrimoni,
volem reclamar que les peces que s’han trobat a Morella durant tots estos anys es
puguen dipositar i exposar en la nostra ciutat, ja que es disposa d’instal·lacions, de
tècnics i de voluntat per a que ací es puga gaudir i estudiar les restes dels dinosaures
de Morella, legalitzades i homologades per la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que se li plantegen dos dubtes: en primer lloc
saber si la prioritat de l’equip de govern és mostrar malestar i queixar-se o que se
restaure la peça tal i com s’assenyala el dia d’avui en la premsa; i en segon lloc dir
que Francisco Medina al que s’ha fet referència ja fa més de 5 anys que no és
portaveu del Grup Popular però si tanta preocupació per aquesta qüestió es tenia el
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company del Grup Socialista que va estar amb Francisco Medina en una presentació li
la haguera pogut transmetre.
També dir que si parlem de coses que han passat podrien recordar que quan es feia
el centre de salut els obrers van utilitzar un retaule, retaule de Sant Cristòfol, per
traure els escombres, retaule que després que l’IVACOR el restaurara es troba en una
capella de l’Església Arxiprestal de Morella.
De tot açò el que es desprèn és que la verdadera intenció del Grup Socialista no és
altra que crear polèmica i actuar de mala fe abans d’intentar solucionar un problema,
si és que existeix i també dir que cal esperar a veure que es concrete després de la
reunió que es mantindrà demà amb la directora de l’IVACOR.
I per finalitzar, com que s’està tant preocupat pel patrimoni, es demane visitar a
primera hora de demà al matí la Torre de Fredes que és on estan emmagatzemades
més de dos mil peces.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que respecte a la primera qüestió que es plantege,
la moció la signe el regidor de governació per que es pot tractar d’una qüestió d’ordre
públic com a conseqüència d’una denúncia pública feta en un mitjà de comunicació.
Es tracta d’un patrimoni que ha estat objecte d’expropiació permanent per part del
Partit Popular, intentant que Morella no tinga res a veure en un patrimoni que és seu i
del que es té de disposar per poder exposar-lo, més a més tenint un museu legalitzat
per a este fi.
Pel que fa a la troballa d’aquest os, del qual estem parlant, no és possible que s’hage
pogut actuar tal i com s’ha dit i esperem que no siga així i que sols hage segut una
qüestió de manteniment i no s’hage seccionat, fet que, per altra part, suposaria un
atemptat contra el patrimoni que es troba tipificat en el codi penal.
No es tracta que cap mala fe, sinó que és una informació que apareix en un mitjà de
comunicació i del qual l’Ajuntament es fa ressò, remetent-se immediatament escrit al
Director Territorial de Cultura, que casualment ha estat uns anys regidor del Partit
Popular en aquest ajuntament, pel tal de saber que ha passat en estos ossos i que
siguen tornats a Morella per formar part del Museu de Dinosaures de Morella.
Per altra part dir que el Partit Popular mai s’ha preocupat de que les restes estiguen
en la Valltorta, ni en Castelló, ni que el MUDIM estigue paralitzar, però si es preocupe,
com a retruc d’una posició que se denuncie per ser un fet molt escandalós, de les
instal·lacions municipals, no havent cap problema en que se visite la Torre de Fredes
o el que vulguen.
Però el que no es pot permetre és que se dige que hi ha mala fe en una qüestió com
aquesta que el que pretén és defensar els interessos de Morella i que el patrimoni
paleontològic de Morella ocupe el lloc que es mereix.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre vots en contra del
Grup Popular aprova la moció sobre les restes dels dinosaures de Sant Antoni de la
Vespa tal i com es presenta.
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7. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PLANTILLA DE
PERSONAL. Vist que amb data 26 de març del 2012, es va iniciar per l’Alcaldia
expedient per a dur a terme la modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord
del Ple de data 29 de desembre del 2011.
Vist que amb data 26 de març del 2012, es va emetre, pels Serveis municipals,
informe en què es detallaven les places que s’han de suprimir.
Vist que amb data 26 de març del 2012, es va emetre, per Intervenció, informe sobre
l’estalvi que, si és el cas, implica la modificació de la plantilla, estalvi previst en el pla
d’ajust.
Vist que amb data 28 de març del 2012, l’expedient de modificació de la plantilla va
ser aprovat inicialment pel Ple de la corporació, sotmetent-ho a informació pública per
un termini de quinze dies per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí oficial de la província
núm. 59 de data 17 de maig del 2012 i notificació individual al funcionari interí afectat.
Vist que durant el període legal, no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe de Secretaria de data 05 de juny del 2012 i de conformitat amb el que
disposa l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de Governació, adopta per
7 vots a favor del grup socialista i 4 en contra del grup popular, el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar definitivament, amb efectes del dia 15 de setembre del 2012, la
modificació de la plantilla municipal, que té com a objecte la supressió de places
següents:
Escala d’Administració Especial
A.Policia Local
Agent
SEGON. Publicar el text íntegre del present acord en el Butlletí Oficial de la província.
TERCER. Notificar a l’interessat l’acord del ple, d’aprovació definitiva de la
modificació de la plantilla de personal i el seu consegüent cessament com a funcionari
interí.
QUART. Comunicar el present acord a l'Administració de l’Estat i a la Comunitat
Autònoma respectiva dins del termini de trenta dies des de la seua aprovació.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està totalment en contra d’aquest punt,
ja que una vegada amortitzada aquesta plaça de Policia Local l’Ajuntament de Morella
serà l’únic municipi d’Espanya que tindrà més vehicles de policia que agents.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que està sorprès de que ahir en la comissió
informativa es votara favorablement i ara presenten la seva disconformitat demanant
més coordinació del seu grup i es reunire i coordinare abans dels plenaris.
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De totes formes dir també que no hi ha més vehicles que agents, ja que són dos
vehicles i dos agents.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa per puntualitzar que els vehicles no són dos sinó
tres, dos coxes i una moto.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que és important que es pose damunt la taula el
tema de la coherència ja que el que no és coherent és que en la comissió es vota una
cosa i en el ple una altra.
Al marge de tot açò, dir que, com ja sabrà, la majoria de pobles de la nostra dimensió
no té un cos de la policia local com el nostre, per lo que com que la situació és la que
és i a més a més no se dispose de cap suport per part de la Generalitat Valenciana,
es pot seguir mantenint la plantilla de policia com estava fins ara.
8. INFORME SOBRE NORMATIVA DE CADAFALS. Es dóna compte per part del
regidor Ernesto Blanch Marin de l’informe sobre normativa de cadafals que és com
segueix:
“Indicacions mínimes exigides pel tècnic per als dies de bous de Sant Roc a Morella.
Cadafals de particulars i quadrilles:
Donades les peculiaritats dels cadafals tradicionals de Morella, es permeteix mantenir
l’actual estructura i forma però amb les següents indicacions:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Tots els cadafals deuran tenir necessàriament pis, per a poder estar dins del
cadafal.
En els dos primers trams de la barrera, fins a 1,40 cm aproximadament a contar
del terra, cal col·locar per la part de dins del cadafal, per evitar la penetració dels
pitons dels animals, les dos opcions següents:
1. Xapa metàl·lica de 3 mm d’espessor.
2.
Tauler de fusta amb certa resistència (de tipus marino), contraxapat dur de
11 mm de grossor.
La fusta, encara que no és recomanable, no està prohibida, però té de tenir
varies condicions:
1. Si el cabiró és quadrat, com a mínim deu tenir 12 cm d’ample i 20 cm d’altura.
2. Si és rodó, la secció deu tenir un mínim de resistència.
3. No poden estar corcats o amb fongs. Atenció: l’any passat es van detectar
prou cabirons en males condicions, es va fer l’advertència de no passar enguany
els que no presenten bon estat.
4. No deuen tenir nusos saltadissos.
5. Si hi ha grietes, aquestes no poden tenir més de 70 cm de llarg, ni 5 cm de
profunditat.
Els cabirons deuen d’estar separats entre sí un màxim de 40 cm, per permetre
la pujada.
Els cadafals deuen d’estar alineats entre sí al menys per la part del carrer que
més té la concurrència de l’animal (generalment la part de la calçada), per evitar
que l’animal tingue els menors danys possibles.
Prohibit gastar corda per a unir els cabirons, gastar material metàl·lic que evite
l’afluixament de l’estructura.
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Cases i vivendes del recinte taurí i de l’encierro:
a)
b)

c)
d)
e)

Com a mesura general, els vidres de les portes i finestres on passen els
animals i fins a superar la seva altura, deuran d’estar tapades, bé amb fusta, bé
amb paper o qualsevol altre material que evite el reflex dels animals en els vidres.
Per al cas de que no estigue la porta oberta durant el pas dels animals, ni
durant l’horari taurí al carrer Blasc d’Alagó, no caldrà més mesura de protecció
que les d’evitar els possibles danys que pugue provocar l’activitat dels bous i
vaques.
Les barreres a les portes, deuran d’estar subjectes al pis i a la parte, amb ferro
en forma de U per dalt i per baix. El perfil de la U no pot estar per damunt dels 12
cm sobre el nivell de terra.
Els barrots deuen de ser de ferro, com a mínim amb un diàmetre de 60 mm i
amb un grossor de 4 mm de densitat.
L’altura mínima del barrot, que serà rodó, és de 1,90 cm, i la separació entre els
barrots serà com a màxim de 35 cm.

De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per agrair aquest informe, i reconèixer i donar suport
al regidor de governació per aquesta campanya ja que el tema dels cadafals a Morella
no es tracta d’una qüestió fàcil degut a les característiques dels carrers.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GESTIÓ CARDENAL RAM. Es dóna compte per
part de la regidora de cultura Maria Rallo Rallo de la moció sobre la gestió del
Cardenal Ram que és com segueix:
"L’hotel Cardenal Ram va tancar les seues portes al mes d'octubre de 2009. Des
d’aleshores, este equip de govern ha presentat distintes mocions urgint que es
començaren les obres, si devien fer-se, i que es traguera a licitació la gestió del
complex hostaler. Quasi tres anys després d’eixe tancament, per fi van començar les
obres fa un parell de setmanes, però la gestió continua sense traure's a concurs.
En el moment del tancament, tretze persones es van quedar sense treball i l’economia
de Morella s’ha vist afectada negativament, especialment, en distints períodes en els
que l'ocupació ha sigut del 100% i s’ha tingut que desviar a visitants a diferents
pobles. Sense anar més lluny, podriem parlar de l'Anunci o d’algun període festiu, com
Pasqua. Inclús, podriem parlar del Sexenni, ja que l’Hotel Cardenal Ram té un volum
important d’habitacions que no es podran ocupar durant els dies en els que Morella
rep més visitants cada sis anys. Una situació que encara es veu més agreujada pel
tancament i abandonament de l’Hotel de la Fàbrica Giner, que també disposava de
prop de 20 habitacions.
Després de més de tres anys des de que va finalitzar la concessió administrativa de la
gestió de l’últim empresari, encara no s’ha licitat la gestió del complex. Este equip de
govern entén que este tràmit administratiu deuria de ser paral·lel a l’evolució de les
obres, perquè el nou concessionari tinguera l’oportunitat de supervisar l'actuació i que
poguera començar la seua activitat, només que finalitzen.
Creiem que ja s’ha perdut massa temps. Portem vora tres anys d’excuses i de retards,
sent la economia de Morella la principal perjudicada. En una crisis tan important com
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l’actual, no podem deixar perdre recursos econòmics per al nostre municipi i l’apertura
de l’hotel, generarà més ocupació i possibilitats per als nostres visitants.
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Exigir a la Diputació de Castelló que traga a concurs la gestió de l’hotel sense més
demores, ja que es considera urgent que aquest establiment torne a prestar els seus
serveis i cree els llocs de treball que ara per ara s’han vist suprimits.
2. Remetre el contingut d'aquesta moció als Grups polítics de la Diputació de
Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no s’entén el motiu d’aquesta moció ja
que les obres de l’hotel Cardenal Ram estan en plena execució i el que caldria és
estar contents de que la Diputació de Castelló estiga invertint en aquesta rehabilitació
quan podria estar fent una altra cosa.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquesta és una altra prova de descoordinació
ja que en aquest punt ahir en la Comissió Informativa també es va votar a favor i ara
vostè diu que no és així.
Per altra part en cap moment s’està criticant que es face aquesta inversió, encara que
no molt eficientment, sinó que es tracta d’una qüestió en la que el President de la
Diputació, tal i com va manifestar en una reunió, estava d’acord.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular aprova la moció sobre la gestió del Cardenal Ram tal i com es presenta.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI OFICINA INFODONA. Coneix el Ple el
conveni redactat per la Conselleria de Justícia i Benestar Social pel que s’estableixen
les bases de col·laboració entre l’Ajuntament de Morell i la Conselleria de Justícia i
Benestar Social per al funcionament del Centre Infodona d’aquesta ciutat, el qual està
concebut per facilitar a les dones de la Comunitat Valenciana els serveis d’informació,
formació i assessorament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Conveni per al funcionament del Centre Infodona d’aquesta ciutat,
tal i com ve redactat.
Segon. Facultar al Primer Tinent d’Alcalde per a la signatura del mateix.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que qualsevol cosa que siga per al benefici
dels ciutadans de Morella és important recolzar-la.
11. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar tres precs; en primer lloc que es retire la
caseta d’obres que està ubicada en l’eixida del carrer Mare de Déu de Vallivana, en
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segon lloc en un tram de dos o tres escales del carrer del Tint fer una rampa per a que
les persones que van en cadires de rodes ho tinguen més fàcil i en tercer lloc sol·licitar
que per a les festes sexennals s’instal·len en la Plaça del Castell la bandera
d’Espanya, de la Unió Europea, de la Comunitat Valenciana i la bandera mariana de la
Mare de Déu de Vallivana.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar com està la qüestió de la barra del bar del
sexenni i quins grups s’han contractat, quins dies i quin import suposaran les
actuacions del sexenni.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar com es troba la qüestió de les armes
trobades en la neteja de l’Aljub de Sant Miquel. També dir que tal i com ha dit l’Alcalde
en l’informe de l’alcaldia, les obres del Parador no estan parades i que s’està treballant
en la possibilitat de fer un modificat a l’adjudicació a SACIR per tal que es puga
començar, en passar l’estiu, les obres d’arqueologia.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir lo següent:
Respecte al tema del Parador, les obres del Parador si que estan parades ja que no hi
ha partida pressupostària per aquesta obra, sols s’està intentant avançar l’anualitat de
l’any pròxim per tal de poder realitzar els treballs d’arqueologia.
Pel que fa a la qüestió plantejada de les armes, se li contestarà per escrit, i les
qüestions de la barra i actuacions del sexenni se li informarà en la pròxima comissió
informativa i la permanència de la caseta d’obres del carrer de la Mare de Déu està
motivada per un problema d’accessibilitat.
Pel que fa l’accessibilitat en les escales del Tint dir que fa mesos que el tècnic
municipal està buscant una solució però al tractar-se d’una modificació d’un carrer
s’estan plantejant moltes dificultats.
També dir que s’estudiarà la qüestió plantejada de les banderes per al Sexenni.
Abans d’acabar es voldria donar compte d’una noticia important de la que no s’ha
donat compte en l’informe de l’alcaldia i és el fet de que el Ministeri ha resolt la
declaració d’impacte ambiental de la N-232, esperant que per a l’any 2013 es puga
incorporar alguna partida per aquesta acció.
Per finalitzar dir que aquest ha estat el seu últim ple ordinari, ja que en els propers
dies farà oficial la seva renúncia, i no voldria anar-se’n sense agrair a tots els
membres de les distintes corporacions per, malgrat les diferències, el seu treball.
També agrair a tots els treballadors d’aquest Ajuntament per a poder portar endavant
aquest Ajuntament i en el que s’ha avançat, no tant com se voldria que haguera estat,
com a poble sobre tot en allò que és més important i és en la convivència.
I finalment agrair el recolzament donat per tots el morellans en aquest temps que ha
estat Alcalde i que a partir d’ara serà un morellà més que defensarà a Morella d’allà on
estigue.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i trenta minuts, de la
que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent
llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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