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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 24 DE SETEMBRE DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Sandra García Meseguer

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-quatre de setembre de dos mil
nou, es van reunir 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
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2207-09, 13-08-09, 2-09-09 (20:00h.) i 2-09-09 (20:30h.).
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
El fet més important i rellevant és la licitació per part del Consell de Ministres del
Parador de Turisme, i del que ja es va parlar en el ple extraordinari referent a l’informe
totalment intranscendent del Ministeri de Cultura i que al final ha quedat en no res.
S’estan seguint tots els tràmits per a l’adjudicació de l’obra, que ha quedat fixat en el
dia 13 d’octubre, després d’una ampliació del termini degut al gran nombre
d’empreses que s’han presentat.
Respecte a les obres del túnel d’accés s’estan seguint els treballs en les cates
arqueològiques que van a un ritme més lent degut a que la Conselleria de Cultura
encara no ha donat l’autorització per fer els treballs de forma mecànica, per lo que es
demane que aquestes s’agilitzen per a que pugue començar l’obra civil.
Agrair a les autoritats que han fet possible que el Parador siga una realitat des del
punt de vista de la disposició econòmica, així com al Director General de Turespaña
Antoni Bernabé per la seva presentació del projecte a Morella i per la seva sensibilitat
demostrada en tot moment.
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Un altre fet destacat i element clau per al desenvolupament econòmic és la posada en
funcionament el passat 8 de setembre del Centre de Dia per a la gent major. Es tracta
d’un punt que es troba inclòs en el projecte de progrés social i benestar que es vol per
a tota la societat morellana.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Està finalitzant la campanya de reforç de dos agents de la Policia Local per motiu
de l’estiu, el qual ha transcorregut amb normalitat i sense incidències rellevants.
Es va preparar un dispositiu policial especial de trànsit per als dies de la fira de
Morella. Hi ha que agrair als veïns de les zones on es va poder estacionar la seua
disponibilitat, desinterès i compromís amb la realització d’aquest esdeveniment tant
important.
Per part de la Policia Local s’ha procedit a delegar en mans de la Conselleria la
seguretat interior de l’edifici Colomer-Zurita, desprès de comprovar que de forma
irregular i sense avís previ als encara usuaris del mateix s’havien canviat els panys
dels principals accessos.
Agrair als policies locals el seu treball, sobre tot a aquells que ja acaben el seu
període de treball en aquest ajuntament.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha inaugurat les obres de millora del camí de la Costa Sant Vicent.
Està a punt de finalitzar la restauració de la Torre de la Porta Forcall.
S’ha condicionat per a la Fira l’entrada a la Plaça de bous per la Torre del Panto.
Muntatge d’una rampa provisional per canviar l’accés al castell a causa de les
obres del túnel d’accés al Parador Nacional de Turisme.
Les prospeccions arqueològiques del túnel van a bon ritme, tot i que s’està
esperant un informe de la Conselleria per a fer treballs amb maquinària i poder
treballar amb més agilitat.
Reparació de la zona de jocs en la Placeta del Tint.
S’han fet reparacions i s’ha preparat l’observatori astronòmic de Torremiró per a
la temporada d’estiu.
Reunions periòdiques sobre el desenvolupament de les obres del quarter de la
Guàrdia Civil, les quals va a molt bon ritme.
S’estan fent unes noves instal·lacions i oficines per a ESPEMO en el Centre
Lúdic i Esportiu Jaume I.
Estan finalitzant les obres en l’Espai Firal, amb la col·locació de les portes del hall
d’entrada, la cuina, instal·lacions, etc.
En Ortells: adequació casc urbà i manteniment periòdic, senyalització de diversos
carrers i instal·lació del panell d’accés sud i pavimentat.
En Xiva s’han construït 6 nínxols en el cementeri.
En Herbeset: manteniment periòdic i reconstrucció de l’escalinata d’accés a
l’església.
En l’edifici Bancaixa s’ha netejat l’última planta on hi havia el gimnàs, recuperant
el material i altre mobiliari per a ser reutilitzat.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, Pavelló de Festes i sales de
l’Ajuntament per a la realització de diferents actes i congressos.
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-

Muntatge de barreres.
S’han realitzat diverses actuacions de millora i manteniment en el Castell.
Manteniment, en l’època estival, de la Piscina Municipal.
Manteniment en el Col·legi i posada a punt per a l’inici del curs.
Servei especial de neteja per a les festes d’agost.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
Es va col·locar una placa en el cementiri en record d’un veí desaparegut en la
Guerra Civil de Sant Jaume d’Enveja.
En Vallivana s’ha instal·lat un dipòsit per a l’aigua i un nou clorador, per millorar
l’abastiment d’aigua al bar i altres instal·lacions.
ÀREA DE TURISME
-

S’ha posat en marxa el projecte més important per al futur turístic de la nostra
ciutat: El Parador de Turisme.
Pla d’acció comercial: s’han dut a terme, per part de la oficina PATECO, diverses
reunions sectorials per a contrastar dades per al correcte desenvolupament del pla.
S’ha patrocinat la participació d’un equip de les nostres terres al Mongol Rally.
S’ha tingut una reunió amb el president de l’Associació SlowFood i amb distints
alcaldes de ciutats “Slow” per a començar el procés d’acreditar a Morella com a
“Ciutat Slow”.
Morella s’adhereix al “Camino del Cid”, sent la oficina de turisme punt sellador de
la ruta.
El 31 de juliol, va finalitzar la iniciativa “Anem de Tapes”, valorada com a molt
exitosa.
Durant els mesos de juliol i agost s’ha promocionat Morella com a destí turístic,
entre altres, via tanques publicitàries a Castelló, Benicàssim, Oropesa, Vinaròs i
Benicarló.
Aquest estiu, Morella ha segut seleccionada per el portal Terra i per la Guia
Repsol, com un dels pobles en més encant d’Espanya.
Valoració estiu 2009 del Patronat de Turisme: es manté l’afluència de visitants
encara que baixa el consum.
S’ha col·laborat en l’organització de la Fira.
S’ha dut a terme la recepció, per part de l’alcalde, d’un grup de 130 visitants de
Godella, en una excursió organitzada per el seu Ajuntament per a celebrar la
setmana de la mobilitat.
S’està treballant en la nova web turística: www.morellaturistica.es que té previst
entrar en funcionament durant el proper mes d’octubre.

ÀREA DE PERSONAL
-

Han finalitzat les contractacions subvencionades de PAMER i ENCORPS de
reforços per a l’estiu.

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
-

La campanya relativa a la TDT iniciada al principi d’estiu està donant fruits i tenim
que manifestar que s’han fet diverses assistències per part del personal de CISE
per a resoldre els dubtes de la població entorn a l’adaptació dels seus aparells de
TV.
- Igualment, fetes les actuacions pertinents, s’ha comprovat que la TDT a dia d’avui
arriba a quasi tots els principals nuclis poblats del terme: Morella, Ortells i Xiva, si
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bé encara hi ha dificultats per a que es vegen tots els canals previstos i que
esperem es resolguen abans de l’apagó analògic previst per al 31 de desembre de
2009. A la Pobleta, de moment únicament es veuen canals locals de la província de
Lleida i així es comunicarà a les autoritats competents.
Fetes les comprovacions tècniques pertinents, i contestant a la pregunta del
regidor Jesús Ortí en l’anterior ple ordinari al voltant de les cadenes que es veuen
baix el multiplex que Canal 9 ha posat a la caseta municipal de TV, podem informar
que són Canal 9, Punt 2, 24 hores, El Mundo TV, i Las Provincias Televisió.
Va finalitzar ja la campanya de recollida de material informàtic per al seu
reciclatge, que continua tenint gran èxit d’acceptació i ha permès incorporar altre
tipus de material tecnològic per a que no sigue abocat a zones incontrolades al ser
altament contaminant.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Ahir a les 23 de setembre va tenir lloc l’assemblea de la Taula del Sènia on es
van tractar temes de divers interès. En aquest cas la representació municipal va ser
assumida per Malú Blasco. Va destacar:
El nou pla d’acondicionament de camins rurals 2010 al nostre terme, amb la
proposta que el camí dels Tous i de la Carcellera siguen tractats amb
aglomerat.
La possibilitat de la creació d’una Reserva de la Biosfera a tota la
demarcació que comprèn el territori de la Mancomunitat.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Gràcies al Pamer i altres programes, s’ha reforçat per estos mesos la brigada de
medi ambient.
Neteja de part del GR7, gràcies a les brigades d’estiu de la Taula del Sénia.
Manteniment i neteja de l’Albereda i zones enjardinades.
Coordinació i organització de la Fira de Morella, la qual ha segut un èxit de
participació i visitants.
S’ha fet l’acta de recepció de l’obra del camí de Santa Llúcia, que amés va ser
reparat a causa de les fortes pluges.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

El dia 2 d’agost s’inaugure el Centre de Dia oficialment i el dia 3 es va fer una
jornada de portes obertes amb una gran resposta per part de la gent del poble.
Actualment el Centre de Dia compta amb 7 usuaris i en els pròxims dies se
incorporaran 4 usuaris més, quasi completant la quota de 15 que estava previst fins
a final d’any.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 20 de setembre la junta de jubilats i la regidoria de la gent gran van ser
invitats a la festa de la gent gran de Benicàssim amb motiu de la commemoració de
la Carta Pobla de dita localitat.
Durant estos dies s’està organitzant, junt amb l’Ajuntament de Benicàssim, el
viatge de les parelles que han celebrat els 50 anys de casats.
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El dia 22 de setembre es van matricular tots els interessats en iniciar el curs de la
Universitat per a Majors. El nombre de matriculacions ha segut de 35 persones.

ÀREA DE TRADICIONS
-

El dia 5 de setembre el grup de dolçainers i els gegants es van desplaçar a
Ulldecona amb motiu de les festes quinquennals de dita localitat.
El dia 19 de setembre també es van desplaça a Benicàssim amb motiu de les
festes patronals, tornant així la visita que les dues localitats, amb motiu del dia de la
Corona d’Aragó, van realitzar a Morella el dia 30 d’agost.
Amb motiu del Rosari del dia 8 de setembre, dia de la Mare de Déu, es va
comunicar als establiments que estan en el trajecte del Rosari que respectaren el
moment en què passare el Rosari. La parròquia i l’Ajuntament els van enviar una
carta donant-los les gràcies.
Reunió amb els alets de la Mare de Déu per a tractar els actes i
commemoracions del centenari de la coronació.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Del dia 25 d’agost al dia 22 de setembre s’ha realitzat la recollida d’aliments per
als refugiats Sahrauís dels campaments de Tinduz. Arròs i llentilles, amb una gran
participació solidària del poble de Morella (1300 kg.) que aniran destinats
directament als campaments.
El dia 21 de setembre es commemore el dia internacional de l’Alzeheimer, des de
l’Ajuntament es va fer una nota de premsa donant suport als malalts i famílies, que
també pateixen la malaltia.
ÀREA DE LA DONA
-

Del dia 21 al 25 de setembre s’està realitzant un taller de Risoteràpia realitzat per
l’UJI i l’Ajuntament de Morella amb la col·laboració del Grup de Dones. Amb la
participació de 25 persones.

ÀREA DE SANITAT
-

Ens hem posat en contacte amb el departament de Salut Pública de Benicarló
per a interessar-nos per si es tenia que seguir algun protocol oficial per l’evolució
de la Grip A.

ÀREA DE CULTURA
-

-

Lliurament del premi al millor curt en català dins del festival de curts Agustí
Comes de Vinaròs.
Desenvolupament de les activitats programades dins de l’agost cultural
(Xerrades, exposicions, visites guiades, concerts, cinema...) i del XXVII Festival de
Música de Morella que aquest any ha contat amb el suport de Ruralcaixa per mig
del programa Culturocio que també a col·laborat en altres activitats d’aquest estiu;
col·laboració que aquest ajuntament agraeix especialment.
Concert de flauta i piano, dins de la programació de Fira.
Recepció del Clàssic Rally Press (mini cotxes) que van fer escala en Morella
(únic poble de la Comunitat Valenciana abans de continuar el seu camí).
Atenció a un grup amb deficiències auditives.
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ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Convocatòria consell escolar municipal per tal de triar els dies festius per al curs
2009/10.
Reunió amb els professors d’anglès dels diferents centres educatius per tal de
confeccionar un pla d’anglès.
Reunió de l’escola municipal de música per fer balanç i plantejar el proper curs.
Reunió amb els pares/mares dels xiquets matriculats en l’escola infantil
municipal.
Inici dels cursos programats des de la seu dels Ports de la UJI (GPS i Creació de
pàgines webs).

ÀREA D’ESPORT
-

Desenvolupament de les activitats programades dins de la setmana de l’esport i
la salut. Agrair la participació de les persones que la van fer possible.
Coordinació i planificació de les escoles esportives municipals per al curs
2009/10.
Planificació dels diferents cursos i activitats que es realitzaran en el Centre Lúdic
i esportiu Jaume I, (aeròbic, ioga, hip-hop, cursos de natació per a grans i
menuts...).
ÀREA DE JOVENTUT
-

Del 31 de juliol al 9 d’agost va tindre lloc la setmana de la Joventut, amb activitats
de carrer, Casal Jove, excursions, cinema, etc.
Va tindre lloc de l’1 al 15 d’agost, en el Casal Joven, una exposició de consoles i
videojocs amb un gran èxit de participació.
Estem rebent nous projectes fi de carrera dins de les ajudes als universitaris.
Per al curs que s’inicia ara hi ha gent interessada i hem començat a treballar en
nous treballs i gent en pràctiques.
ÀREA DE FESTES
-

Programació, organització i coordinació en els actes festius de Morella, fent un
total de més de 150 activitats.
S’ha col·laborat en les festes d’estiu d’Ortells.
S’han realitzat les festes de Xiva.
S’han programat les festes de Sant Miquel d’Herbeset.
Va tindre lloc el 2 d’agost el concurs de retalladors i emboladors.

Es dóna compte al ple dels següents punts:
- Cessament com a Agent de la Policia Local d’aquest Ajuntament d’Herminio
Montañés Benet amb efectes del dia 14 d’agost de 2009, després d’haver superat el
procés selectiu en el torn de mobilitat i ser proposat a ser nomenat funcionari de
carrera en l’Ajuntament de Vinaròs en la categoria d’agent del cos de la Policia Local.

- Expedient de Modificació de Crèdit nº 06/09 al vigent pressupost General Ordinari
segons els següent detall:
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1er. Generar els crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressupostària
43/60032

Denominació
Equipamiento material

Sumen les generacions de crèdits

Import
36.023,00
36.023,00

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
Aplicació
Pressupostària
75513

Denominació

Import

Subv. Equipamiento material
Portmader/Conselleria Agricultura
Pesca y Alimentación

36.023,00

Total ingressos que generen crèdits

36.023,00

- Expedient de Modificació de Crèdit nº 07/09 al vigent pressupost General Ordinari
segons els següent detall:
1er. Generar els crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressupostària
41/47001

Denominació
Mantenimiento Centro Día
año 2009

Sumen les generacions de crèdits

Import
47.310,00
47.310,00

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
Aplicació
Pressupostària
45510
48001

Denominació
Aportación Generalitat Centro Día
año 2009
Aportaciones usuarios Centro Día
año 2009

Total ingressos que generen crèdits

Import
35.482,50
11.827,50
47.310,00

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
JULIOL I AGOST 2009.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria
dels mesos de juliol i agost de 2009, que són com segueixen:
MES JULIOL
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66.908,84 €
887.530,72 €
954.439,56 €
924.490,67 €
29.948,89 €

MES AGOST
Saldo a 31-07-09...........................................................
Ingressos agost.......................................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-08-09...................................................

29.948,89 €
862.130,40 €
892.079,29 €
730.869,25 €
161.210,04 €

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que una vegada revistats els comptes de
tresoreria dels mesos de juliol i agost s’ha vist que falta per ingressar el 30% del Pla
Estatal d’Inversió Local i també que han hi hagut més gastos dels habituals (ajuda al
tercer món, subvencions de llibres, ajuda a la tercera edat...). Com sempre aquest
Grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que el 30% del Pla Estatal d’Inversió Local no pot
estar ingressat per què no s’ha justificat. Dir també que des del punt de vista
econòmic i financer si hi ha un Pla que ha funcionat és aquest, ja que abans de
començar les obres ja es disposava del 70%.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de juliol i agost de 2009 tal i com
vénen redactats.
4.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 200.000,00 € i en l’expedient es troben els informes de la
Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació a
favor de Bancaixa i Ruralcaixa repartint-la al 50% entre les dos entitats bancàries vista
la mínima diferència que existeix entre les ofertes presentades.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que s’està d’acord en que
s’adjudique a l’entitat que millors condicions ofereixque i que més s’aproxime a les
bases.
Assabentat el Ple per nou vots a favor i una abstenció del regidor En Guillermo
Sangüesa Teruel acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 100.000,00 € amb
l’entitat bancària Ruralcaixa, i una Operació de Tresoreria per un import de 100.000,00
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€ amb l’entitat bancària Bancaixa, per la mínima diferència de puntuació que ha
obtingut segons el plec de condicions, amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB RURALCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor + 1,75%
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor (90) + 2,50
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la
legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats siguen necessaris per a la formalització.
5.- ACCEPTACIÓ TRAMS SOBRANTS N-232.- Es dóna compte al Ple de la cessió a
l’empara de l’Orde de 23 de juliol de 2001 per la que es regula l’entrega als
ajuntaments de trams urbans de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, dels següents
trams de l’antiga carretera N-232:
Del p.k. 41,030 al p.k. 41,850 MD (890 m.)
Del p.k. 41,850 al p.k. 42,810 MI (961 m.)
Del p.k. 42,350 al p.k. 42,910 MI (770 m.)
Del p.k. 42,810 al p.k. 43,440 MD (720 m.)
Del p.k. 42,835 al p.k. 42,905 MD (110 m.)
Del p.k. 42,940 al p.k. 43,100 MD (210 m.)
Del p.k. 54,060 al p.k. 54,280 MI (300 m.)
Del p.k. 63,000 al p.k. 63,100 MI (100 m.)
Del p.k. 63,100 al p.k. 63,340 MI (395 m.)
Del p.k. 63,280 al p.k. 63,620 MD (680 m.)
Del p.k. 63,660 al p.k. 64,050 MD (290 m.)
Del p.k. 64,120 al p.k. 64,245 MI (235 m.) i 2.607,62 m2 de terrenys de domini públic
annexos.
Del p.k. 64.535 al p.k. 64,775 MD (400 m.)
Del p.k. 66,100 al p.k. 66,220 MD (304 m.)
Del p.k. 66,590 al p.k. 66,960 MD (400 m.)
Del p.k. 66,900 un tram de longitud de 55 metros.
Del p.k. 66,900 al p.k. 68,395 MI (1.841 m.)
Del p.k. 68,395 al p.k. 69,500 MD (1.390 m.)
Del p.k. 69,395 al p.k. 38,630 MI (270 m.)
Del p.k. 68,630 un tram de longitud de 30 metros.
Del p.k. 72,025 al p.k. 72,350 MD (410 m.)
La longitud del tram a cedir és de 10.761 m.
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Aquests trams es destinaran a distints fins entre altres per que la Diputació Provincial
de Castelló situe l’Helisuperfície Sanitària.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar la seva satisfacció per que
finalment es puguen cedir els terrenys a la Diputació per l’ubicació de l’Helisuperfície
Sanitària.
El Ple per unanimitat acorda acceptar la cessió que fa el Ministeri de Foment a aquest
Ajuntament dels trams de la N-232 als que se fan referència anteriorment.
6.- CESSIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ TERRENYS
HELISUPERFÍCIE SANITÀRIA.-Coneix el Ple la sol·licitud feta per la Diputació
Provincial de Castelló per a que aquest Ajuntament cedira els terrenys necessaris per
a poder procedir a la contractació de l’obra “Construcción de Helisuperficie Sanitaria”.
Conegut així mateix la cessió efectuada pel Ministeri de Foment a aquest Ajuntament
de varis trams de l’antiga carretera N-232, a l’empara de l’Orde de 23 de juliol de
2001, per la que es regula l’entrega als Ajuntaments de trams urbans de la Xarxa de
Carreteres de l’Estat.
Assabentat el Ple, per unanimitat, quòrum que suposa la majoria absoluta dels
membres de la corporació, acorda:
PRIMER.- Cedir a la Diputació Provincial de Castelló, 988,47 m2 de la parcel·la 9001
polígon 14 i 1.619,15 m2 de la parcel·la 9001 polígon 15 compreses entre el p.k.
64.120 al p.k. 64.245 MI de la N-232, per a la construcció d’una helisuperfície
sanitària.
SEGON.- La delimitació de les parcel·les són exactament las grafiades en el plànol
que obra en l’expedient i que se li tramitarà a la Diputació junt amb el present acord.
TERCER.- Donar compte del referit acord a la Diputació Provincial de Castelló per a
que procedeixca a l’execució de l’obra “Construcción de Helisuperficie Sanitaria”.
7.- INFORME SOBRE POLÍTICA D’EDUCACIÓ, CAMPANYA D’AJUDES.- Es dóna
compte per part de la regidora d’Educació Na Palmira Mestre de l’informe sobre
política educativa i ajudes econòmiques que és com segueix:
Des de l’equip de govern s’estima oportú informar al plenari de quines són les
diferents ajudes que es destinen a l’àmbit educatiu en la nostra ciutat.
Les esmentades ajudes, abracen tots els sectors que conformen la població
morellana, des dels més menuts fins als nostres majors que tenen ganes i interès per
seguir formant-se mitjançant la Universitat de majors.
Seguidament passarem a comentar cada una de les ajudes educatives municipals, a
quin sector de la població va adreçat i en que consisteix:
Escola Infantil Municipal; per tal de facilitar en la mesura de lo possible la
conciliació de la vida familiar i el món laboral, la ciutat de Morella compta amb una
guarderia adaptada a la normativa actual, i que resulta totalment gratuït a les famílies
que volen fer-ne ús.
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Pla d’ajudes als llibres de text; l’ajuntament va ser pioner en la creació d’aquest
tipus d’ajudes, ja que amb l’inici de curs les despeses de les famílies amb xiquets en
edat escolar augmenten de manera considerable. Ajuda que arribava des de
l’educació infantil, primària i secundaria obligatòria.
De fet, posteriorment la mateixa Generalitat Valenciana s’ha sensibilitzat en aquesta
matèria, presentant el bono llibre, que ajuda cada any dos cursos més de l’educació
primària.
A hores d’ara l’ajuntament continua amb el pla d’ajudes als llibres de text per a un total
de 7 cursos. Cal dir que l’any anterior l’ajuntament subvencionava 9 cursos front a 4
que eren subvencionats per la Generalitat.
Centre formatiu, tallers d’anglès; de sobres és sabut per tots la necessitats de
tenir uns coneixements bàsic d’anglès per tal de poder desenvolupar-nos en el món de
les noves tecnologies i ampliar les possibilitats del món laboral. Des del consistori es
vol donar recursos per tal de poder complimentar les hores lectives d’aquesta
assignatura, mitjançant uns tallers de parla, per tal de facilitar i ajudar en
l’aprenentatge d’aquesta llengua. Els citats tallers van dirigits a tots el grups escolars,
és a dir, des de la primària, passant per la secundaria obligatòria fins el batxillerat.
Ajudes per als joves universitaris; Aquest és un Pla que ofereix ajuda, tant
econòmica com d’assessorament, als estudiants universitaris que realitzen el seu
treball o projecte fi de carrera sobre Morella. Amb aquest plantejament els beneficis
són conjunts, per una banda els universitaris i per altra el poble, ja que són projectes
fonamentats en Morella.
Universitats de majors; un dels sector més nodrit i afortunadament amb moltes
inquietuds i ganes de fer coses, és el sector de la gent gran. La universitat Jaume I,
aposta per la formació sense edat, descentralitzada i propera a tots aquells que
independentment de l’edat tinguin voluntat per ampliar els seus coneixements, buscant
la doble funció de la formació i la sociabilització. Aquest col·lectiu rep una ajuda d’un
60% de l’import de la matrícula.
Per tant podem concloure aquest informe, dient que des de l’ajuntament de Morella es
treballa per poder donar recursos, eines i mitjans per a les famílies, els nostres joves i
els no tan joves pugen accedir a la formació, i que no siga el límit de l’educació els
recursos econòmics, ja que una bona formació sempre ens enriquirà fent-nos créixer
com a persones i ens obrirà portes.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que l’educació és una de les
qüestions més importants que hi ha que cuidar, animant a que se continuen
incrementant els cursos i es propose estudiar fórmules per a que la gent que estudie
fora puga tornar a treballar ací d’allò que ha estudiat, recolzant iniciatives empresarials
o qualsevol cosa que puguera ajudar a aquesta qüestió.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que sempre és positiu que la gent es forme, més enllà
d’on acabe treballant, a més formació més capacitat de fer coses. Afortunadament
cada vegada hi ha més universitaris que poden treballar en allò per a lo que han
estudiat. El repte és que Morella siga un poble ben adaptat a la societat del
coneixement.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE CICLES FORMATIUS.- Es dóna
compte per part de la regidora d’Educació Na Palmira Mestre de l’informe de la Moció
sobre la creació de cicles formatius que és com segueix:
“ MOCIÓ CREACIÓ CICLES FORMATIUS

PRIMER. Les darreres decisions dels organismes estatals entorn a la autovia A-68 i el
Parador de Turisme han tornat a pujar a la nostra ciutat al tren de la història del
desenvolupament econòmic, donat que s’obrin noves expectatives per a un dels
sectors més importants de Morella i que més llocs de treball ocupa durant tot l’any, el
del turisme i serveis.
SEGON. El darrer dels projectes, el Parador de Turisme, ja en marxa, suposarà la
creació de quasi 100 llocs de treball directes i altres tants indirectes per a crear un
turisme de qualitat i diferenciador de la marca Morella respecte a la seua projecció de
cara a l’exterior. Nous visitants acudiran a la ciutat i les seues demandes exigiran que
la nostra ciutat estigue preparada per a afrontar amb condicions aquest apassionant
repte de futur.
TERCER. La alta qualitat que se’ns exigeix oferir per al visitant de Morella porta
aparellada la necessitat de que les persones que treballen a eixos nous llocs de treball
estiguen perfectament preparades per a poder ocupar tot un ample ventall de
ocupacions tan diverses com les agencies de viatges, la informació i comercialització
turística, la restauració, la gestió d’allotjaments, el coneixement d’idiomes o l’animació
turística. Son tot elements que deuen ser posats en valor, que requereixen d’una
formació molt especifica i de ensenyants amb qualificació per a que els treballadors
puguen oferir el millor de si mateixos amb les majors garanties.
QUART. En eixe context, i seguint la línia ja manifestada per aquest plenari en temps
anteriors quant demanava a la generalitat la inclusió de cicles formatius que
s’adaptaren a les necessitats productives de la ciutat, correspon sol·licitar a la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana la creació i ubicació a la ciutat de
Morella de cicles formatius de Hosteleria i Turisme i Cuina i Gastronomia per a ampliar
la oferta educativa de la comarca, oferir noves expectatives de futur a les morellanes i
morellans i obrir possibilitats de treball que fins ara exigeixen el desplaçament dels
nostres estudiants a molts de kilòmetres de les seues cases.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat la creació dels cicles
formatius de Formació Professional de Turisme i Hostaleria i Cuina i Gastronomia per
a que siguen impartits a la ciutat de Morella.
SEGON. Oferir a la Generalitat Valenciana tota la col·laboració que sigue necessària
per part de aquest consistori per a que la implantació dels cicles formatius de
Hostaleria i Turisme puguen ser una realitat a la nostra ciutat, sol·licitant de manera
immediata una reunió amb els responsables educatius autonòmics i provincials per tal
de tractar tots els elements que justifiquen la realització d’aquests cursos a la nostra
ciutat.
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TERCER. Remetre el present acord plenari a tots els Grups Politics amb
representació a les Corts Valencianes per tal de que donen el seu recolzament a la
present iniciativa.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui està totalment d’acord amb aquesta qüestió, ja
plantejada en altres ocasions, ja que de cara a l’apertura del Parador de Morella la
gent ha d’estar preparada per poder treballar en ell.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la creació de cicles
formatius tal i com ve redactada.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI MARC AJUNTAMENT DE MORELLA – CISE
SPE S.A..- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés
Puig del conveni de col·laboració i cooperació entre l’ajuntament de Morella i
l’empresa Centre Integrat de Serveis Econòmics, Societat de Promoció Econòmica
S.A. (CISE SPE S.A.).
L’objecte del present conveni és regular el règim jurídic, econòmic i administratiu de
CISE i les seves filials en les seves relacions amb l’Ajuntament de Morella, en la seva
condició de mitjà propi i servei instrumental del citat Ajuntament.
Amb aquest conveni el que es pretén és ser més eficients i més àgils i tenir un marc
general per portar endavant algunes actuacions, tal i com treballen altres
administracions com puga ser el cas de VAERSA i la Generalitat Valenciana o
TRAGSA i l’Estat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que des del punt de vista de l’equip de govern
s’entén la signatura d’aquest conveni ja que la gestió de l’empresa privada sempre és
més àgil que la de l’administració, però des del punt de vista de l’oposició el que
s’aconsegueix per mig de la signatura d’aquest conveni és una pèrdua en la facultat
de control i fiscalització del que és la labor de l’equip de govern.
En l’Ajuntament es fa un ple tots els mesos, però en CISE sols es fa una Junta
General a l’any, per lo que no es pot fer una labor de control tant efectiva com es pot
fer com a membres del ple.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per dir que es discrepe en quant a la falta de claredat,
ja que tota la informació pot ser consultada i és publicada tal i com regula la llei. Sols
dir que CISE es considera un instrument transversal importantíssim de cara a la
dinamització econòmica del nostre municipi buscant agilitzar i ser més eficients a
l’hora de fer actuacions.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que el Conveni Marc no limitarà la informació a la
que l’oposició tinga dret, les decisions per fer obres amb encomienda de gestió seran
preses per l’Ajuntament, CISE sols és un òrgan instrumental, per tant, el que farà
l’Ajuntament serà encarregar la realització de l’obra. És pren el compromís de que es
done compte als membres de la corporació de qualsevol obra inclosa en aquest
conveni marc.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar el Conveni Marc entre l’Ajuntament de Morella i l’empresa
CISE SPE S.A.
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10.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA URBANITZACIÓ CARRER SANT JULIÀ.Vist l’expedient tramitat per a la contractació de l’obra “Urbanització carrer Sant Julià”.
Atès que, en data 2 de setembre de 2009, es va acordar l’adjudicació provisional
d’aquest contracte a l’oferta més avantatjosa presentada pel licitador
CONSTRUCCIONES JULIO PAULO, S.L., el qual ha presentat tots els documents
necessaris per a l’adjudicació definitiva i ha constituït la garantia definitiva.
Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el Ple de l’Ajuntament amb sis vots a favor del Grup Socialista i
quatre abstencions del Grup Popular, ACORDA:
1.- Adjudicar definitivament el contracte a CONSTRUCCIONES JULIO PAULO S.L.
per la quantitat ofertada de CENT VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS IVA no inclòs (128.960,75 euros) i d’acord amb les
propostes i alternatives plantejades pel mateix en la seva proposició.
2.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’Ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
3.- Notificar a tots els licitadors la present resolució, als que se’ls facilitarà informació,
en un plaç màxim de quinze dies a partir de la recepció de la petició en eixe sentit,
dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
4.- Que es procedeixca a la devolució de les garanties provisionals que, en el seu cas,
s’hagueren constituït pels licitadors no seleccionats, amb excepció de la de
l’adjudicatari provisional que no serà cancel·lada fins que este hage constituït la
garantia definitiva.
5.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província.
11.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA URBANITZACIÓ CARRER SANT JULIÀ 2ª
FASE.- Vist l’expedient tramitat per a la contractació de l’obra “Urbanització carrer
Sant Julià 2ª”.
Atès que, en data 2 de setembre de 2009, es va acordar l’adjudicació provisional
d’aquest contracte a l’oferta més avantatjosa presentada pel licitador
CONSTRUCCIONES JULIO PAULO, S.L., el qual ha presentat tots els documents
necessaris per a l’adjudicació definitiva i ha constituït la garantia definitiva.
Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el Ple de l’Ajuntament amb sis vots a favor del Grup Socialista i
quatre abstencions del Grup Popular, ACORDA:
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1.- Adjudicar definitivament el contracte a CONSTRUCCIONES JULIO PAULO S.L.
per la quantitat ofertada de CENT VUITANTA-DOS MIL DOS-CENTS NORANTAVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (182.298,66 euros) i d’acord amb les
propostes i alternatives plantejades pel mateix en la seva proposició.
2.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’Ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
3.- Notificar a tots els licitadors la present resolució, als que se’ls facilitarà informació,
en un plaç màxim de quinze dies a partir de la recepció de la petició en eixe sentit,
dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
4.- Que es procedeixca a la devolució de les garanties provisionals que, en el seu cas,
s’hagueren constituït pels licitadors no seleccionats, amb excepció de la de
l’adjudicatari provisional que no serà cancel·lada fins que este hage constituït la
garantia definitiva.
5.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PINTURES MORELLA LA VELLA.- Pren la
paraula el Sr. Alcalde qui excusa l’assistència de la regidora de Hisenda i Promoció
Econòmica Na Sandra García Meseguer per estar malalta, esperant que es recupere
aviat.
És el regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín el que dóna compte de la moció
pintures Morella la Vella que és com segueix:
“MOCIÓ GESTIÓ PINTURES RUPESTRES MORELLA LA VELLA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com ja s’ha manifestat en els Plens Municipals de 14 de maig i de 22 de juliol
d’aquest mateix any, les pintures rupestres de Morella la Vella, declarades “Bé
d’Interés Cultural” i “Patrimoni Mundial”, són un dels atractius turístics més importants
per a la Ciutat de Morella.
Des de que es van reobrir, fa uns mesos, després de realitzar unes petites reformes,
cada dia són més els visitants que acudeixen a aquest entorn, i lamentablement, cada
dia són més les queixes que es reben a la Oficina de Turisme i a les dependències
municipals pel que fa a la Gestió d’aquest indret.
La Conselleria de Cultura, segons la resposta que ha donat a la moció presentada per
aquest Ajuntament en el darrer Ple Municipal, pretén substituir la senyalítica actual per
a facilitar l’accés al visitant, pretén fer fullets informatius per a distribuir a la Oficina de
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Turisme i a la Masia, etc... el que no té previst és com posar solució als principals
problemes que actualment està sofrint el nostre patrimoni.
Per molt que ens digue que el nostre “Ajuntament pot estar tranquil, que ningú està
embrutant la imatge de Morella”, es continua sense donar una bona imatge i sense
intentar evitar les queixes que ens posen els visitants que, a pesar de la carència de la
senyalítica, sí que han pogut arribar fins el lloc on s’ubiquen les Pintures, i que per
falta de coordinació en la gestió no han pogut visitar.
Aquestes queixes, són principalment respecte a l’incompliment dels horaris, o a la
ineficient atenció telefònica, entre altres.
La oficina de turisme, informa sobre els horaris que publica i ens transmet la
Conselleria de Cultura, com a responsable de la Gestió de les Pintures Rupestres de
Morella la Vella. Horaris en els que es diferencia l’horari d’estiu i l’horari d’hivern i a
més a més es puntualitzen els horaris de visita guiada que es donen durant cada dia.
Les queixes que s’han registrat, són de visitants que s’han desplaçat als abrics dins
d’aquestos horaris.
¿No és tacar la imatge de Morella la comunicació boca-orella que difondran tots els
visitants malcontents en aquesta gestió? ¿I les queixes registrades en els fulls de
reclamacions de la Oficina de Turisme de Morella, no afectaran a la Q de Qualitat?.
Aquest fet pot afectar a la disminució del nombre de visitants a les pintures rupestres,
que indirectament pot suposar una disminució del nombre de visitants a Morella.
Una correcta senyalítica no té que ser solament una pretensió, sinó un fet, i no hi ha
que substituir-la, sinó instal·lar-la, ja que ara per ara és inexistent, la única
senyalització que hi ha està a l’interior del museu. La majoria de la gent que diu de
trobar-se tancades les pintures és per no trobar cap indicació de que les guies estan a
la masia i tenen que preguntar allà. Hi hauria que senyalitzar correctament la masia
com un punt de recepció, a part de dotar-la d’una millor línia de comunicació, ja que el
telèfon de que es disposa és un aparell de ràdio antic que moltes vegades no
funciona, per això no es poden atendre les consultes i els visitants queden
desinformats.
També ens recorda la Conselleria de Cultura que s’han realitzat inversions a la Masia
de Morella la Vella per a donar-li condicions d’habitabilitat per un import de 550.000,00
€, acció que no posem en dubte, però al que no fa referència és al deute que té amb
l’empresa de guies turístiques que realitza les visites als abrics i manté les
infraestructures; un deute acumulat de quasi dos anualitats, a més a més, aquesta
empresa no disposa de mitjos econòmics per a poder dur a terme el manteniment del
dia a dia, despeses a les que té que fer front amb els seus fons particulars.
Tot açò és probable que siga un dels fets motivadors de molts dels malentesos en els
horaris d’apertura i en altres temes susceptibles de queixes.
No entenem que la Gestió que està realitzant la Conselleria de Cultura d’aquest indret
sigue la correcta i adequada, sinó més bé el contrari.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER.- Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports,
a la Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer el problema existent en la Gestió del patrimoni de les Pintures
Rupestres de Morella la Vella.
SEGON.- Exigir a la Conselleria de Cultura que es responsabilitze de les seues
obligacions en la gestió d’aquest entorn i que destine per a aquesta finalitat els
recursos necessaris, sobretot els referents als pagaments que té pendents amb
l’empresa de guies i un fons per a que l’anomenada empresa puga dur a terme un
correcte manteniment diari de les instal·lacions.
TERCER.- L’Ajuntament de Morella no permetrà que aquesta situació taque la imatge
de Morella com a destí turístic de qualitat, i per això demanem a la Conselleria de
Cultura la cessió de la gestió de les Pintures Rupestres de Morella la Vella, ja que la
gestió des de la distància, com s’ha tornat a demostrar, no és efectiva.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta ja és la tercera vegada que
parlem d’aquest tema. El que sí que voldriem és diferenciar el tema del servei de
guies i el tema institucional. Respecte a l’empresa que porta els servei de guia de les
pintures, és intolerable que se’ls deguen dos anualitats, i en nom del Grup Popular
s’ha intentat fer alguna gestió i es continuaran fent per tal que es solucione el
problema. Respecte al tema institucional s’ha recavat informació esbrinant que les
visites són els divendres, dissabtes i diumenges durant tot l’any i tots els dies excepte
dilluns durant el mes d’agost. A banda d’aquest horari fent una reserva prèvia es
podria visitar qualsevol dia de l’any però comptant amb el problema del mal
funcionament del telèfon.
El Grup Municipal Popular seguirà abstenint-se en aquest punt, en espera de que es
solucione, i en el cas de no ser així sí que es canviarà el to del vot.
Per altra banda i encara que no estiga en aquest moment la regidora de Turisme per
poder contestar, es voldria saber el número de queixes formals presentades respecte
al total de visitants, per veure si són o no representatives.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en aquest moment no es disposa del número
exacte però sí que hi ha moltes queixes i és pot considerar prou significatiu de la mala
gestió el fet de que contínuament hi hagen queixes signades més les que se
plantegen directament a l’Oficina de Turisme, el personal de la qual s’han trobat en
diverses ocasions en situacions bastant compromeses com va ser el cas d’un grup de
persones que va venir expressament per visitar aquestes pintures.
Les pintures de Morella la Vella són Patrimoni de la Humanitat i un instrument de
promoció turística que està devaluat respecte del que podria ser i quan es demana la
cessió no és per què sí, sinó per què portant la gestió des d’ací, aquesta seria
indudablement més eficaç i el personal no estaria dos anys sense cobrar. Es clar que
la Generalitat és la competent en matèria de Patrimoni Cultural, en aquesta gestió es
seguirien les indicacions marcades per la Conselleria de Cultura i en tots els llocs es
feria constar que les Pintures de Morella la Vella pertanyen patrimonialment a la
Conselleria de Cultura. Per lo tant si es demana la gestió és per que es considera que
l’Ajuntament de Morella serà un millor gestor d’aquest patrimoni i intentarà promoure
millor les Pintures Rupestres de Morella la Vella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que en el tema de la cessió no es tracta de
pensar que l’Ajuntament ho feria mal, ni si governa el PP o el PSOE, sinó per que el
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potencial de la Conselleria de Cultura és infinitament major que el de l’Ajuntament de
Morella.
La solució d’aquest tema passaria pel desenvolupament definitiu de la creació d’una
Llei de Parcs Cultural que servira per regular, protegir i gestionar millor l’art rupestre
de la Comunitat Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que no és incompatible el que en el futur hi hage una
Llei de Parcs Culturals, encara que no està en l’agenda de la Generalitat, amb la
gestió per part dels Ajuntaments dels seus espais comptant amb la cooperació entre
les administracions tal i com té de ser. I respecte al potencial de la Conselleria de
Cultura, ha quedat clar que aquest és un poc reduït ja que fins ara l’únic que la
Generalitat ha invertit és el que ha tret dels Parcs Eòlics. Nosaltres estem disposats a
seguir totes les consideracions i executar el que la Conselleria de Cultura considere
oportú per poder aprofitar al màxim aquest bé.
Per altra banda es comparteix la indignació del portaveu del Grup Municipal Popular,
ja que l’actitud de la Generalitat, tant amb els ciutadans com amb les institucions de
no fent front als seus deutes, ens porta a una situació molt roina i intolerable.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció pintures Morella la Vella tal i com ve redactada.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT CINEGÈTIC MONTES ORTELLS.Vist el Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques Administratives particulars que
han de regir l’alineació dels aprofitaments de muntanyes de propis, inclosos en el
catàleg d’utilitat pública, i resultant: Que la Unitat Forestal ha remés a este Ajuntament
el Plec de Condicions Tècniques particulars, que ha segut informat per la pròpia
secretària, com a assessoria jurídica, i per a la intervenció per a la seua fiscalització
prèvia.
CONSIDERANT: Que l’article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l’Art. 265 del seu reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de
febrer, determina la competència de ‘'Entitat Local per a la realització de l’aprofitament
dels seus montes amb subordinació, pel que fa a tecnic-facultatiu, inclosa la fixació
dels preus mínims dels productes, el que disposa l’Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiques
administratives particulars, que degudament informat per Secretària i per intervenció
ha de ser aprovat per a l’Ajuntament Ple, com a òrgan competent, segons el que
disposa l’Article 22.2, I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i
Art. 122 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, havent d’exposar-se al
públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província,
segons el que disposa dit Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica.
El Ple per unanimitat s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a
l’alineació, per mitjà de subhasta de l’aprofitament cinegètic en el Monte Boalar
d’Ortells, per a la caça menor, jabalí i cabra montés per un preu de NOU-CENTS
QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (940,41) euros anuals amb un
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increment del 3% del preu d’adjudicació cada any. Este aprofitament es realitzarà per
cinc anys.
Així mateix s’acorda, que este exposat al públic el plec de condicions durant el termini
de huit dies, en el B.O.P. i en el Tauler d’Edictes de l'Ajuntament, anunciant-se
simultàniament la subhasta per un termini de vint dies.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT CINEGÈTIC MONTES PÚBLICS
(CS-29 HERBESET, CS-31 PEREROLES, CS-30 CARRASCALS).- Vist el Plec de
Condicions Tècniques i Econòmiques Administratives particulars que han de regir
l’alineació dels aprofitaments de muntanyes de propis, inclosos en el catàleg d’utilitat
pública, i resultant: Que la Unitat Forestal ha remés a este Ajuntament el Plec de
Condicions Tècniques particulars, que ha segut informat per la pròpia secretària, com
a assessoria jurídica, i per a la intervenció per a la seua fiscalització prèvia.
CONSIDERANT: Que l’article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l’Art. 265 del seu reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de
febrer, determina la competència de ‘'Entitat Local per a la realització de l’aprofitament
dels seus montes amb subordinació, pel que fa a técnic-facultatiu, inclosa la fixació
dels preus mínims dels productes, el que disposa l’Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiques
administratives particulars, que degudament informat per Secretària i per intervenció
ha de ser aprovat per a l’Ajuntament Ple, com a òrgan competent, segons el que
disposa l’Article 22.2, I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i
Art. 122 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, havent d’exposar-se al
públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província,
segons el que disposa dit Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica.
El Ple per unanimitat s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a
l’alineació, per mitjà de subhasta de l’aprofitament cinegètic en els Montes de
Pereroles, Herbeset i Carrascals per a la caça menor, jabalí i cabra montés per un
import de DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORCE CÈNTIMS
(2.786,14 euros) amb un increment del 3% del preu d’adjudicació cada any. Este
aprofitament es realitzarà per cinc anys.
Així mateix s’acorda, que este exposat al públic el plec de condicions durant el termini
de huit dies, en el B.O.P. i en el Tauler d’Edictes de l'Ajuntament, anunciant-se
simultàniament la subhasta per un termini de vint dies.
15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SEGURETAT EN LA RECOLLIDA DE
BOLETS.- Es dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi
Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver de la moció sobre la recollida
de bolets en els montes públics i propietats privades que és com segueix:
“ MOCIÓ RECOLLIDA BOLETS MONTES PÚBLICS I PROPIETATS PRIVADES

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-09-24 PLE ORDINARI

20

En compliment de l’acord del Consell Agrari del 30 de juny de 2009 presentem al Ple
la següent moció.
El terme municipal de Morella i Pedanies està format per una part de montes públics i
una altra molt més extensa de propietats privades. En molts d’estos montes tant
públics com privats es poden trobar bolets de variades espècies, durant varies
èpoques de l’any, però especialment i en més quantitat a la tardor.
En els montes públics es poden recollir bolets per qualsevol persona, sempre que
complisquen la Llei General de la Conselleria de Medi Ambient, i si es dóna el cas, les
ordenances municipals específiques.
En els darrers temps ens hem trobat amb incidents ocorreguts a la nostra zona entre
buscadors de bolets i propietaris de finques privades, trencar valles, porteres obertes
amb la conseqüent sortida de ramat, etc... I també enfrontaments personals amb
violència contra els propietaris.
Els buscadors de bolets en cap cas tenen perquè ser un problema, tant per al monte
com per als propietaris, sinó tot el contrari, és una bona forma d’entrar en contacte
amb la natura i gaudir de tot allò que ens pot oferir. Sempre respectant les lleis, les
propietats privades i les persones.
Per tot lo exposat demanem al Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Enviar comunicació a la subdelegació del Govern per a que es prenguen
les mesures oportunes durant l’època dels bolets per tal d’evitar incidents.
SEGON.- Demanar a la Conselleria de Medi Ambient que extrem la vigilància dels
montes durant esta època i mostrar la voluntat de l’Ajuntament de Morella de
col·laborar i coordinar esforços per conscienciar e informar tant als buscadors de
bolets com a qualsevol persona que vulgue gaudir dels nostres montes, respectant
sempre les propietats privades.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui està totalment d’acord amb aquest tema, ja que
en els últims anys s’han donat casos de falta de respecte tant a les propietats privades
com als propietaris, i s’ha de conscienciar a la gent que el monte no és de tots, que hi
ha monte públic i monte privat i que s’ha de respectar.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la recollida de bolets
en els montes públics i propietats privades tal i com ve redactada.
16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI TREBALLS EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch
Marín del Conveni de col·laboració entre la Secretaria General d’Institucions
Penitenciaries i l’Ajuntament de Morella per al compliment de penes de treball en
benefici de la Comunitat segons l’article 49 de la Llei Orgànica 15/2003 de 25 de
novembre.
Conegut que la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, introdueix
en el nostre sistema penal, dintre de les penes privatives de drets, les penes de
treballs en benefici de la comunitat, els articles 39, 40 i 49, en la seva redacció donada
per la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre, remeten les circumstàncies
d’execució d’esta pena a la via penitenciaria, establint-se en el citat article 49 que els
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treballs en benefici de la comunitat- que no puguen imposar-se sense el consentiment
del penat -, li obliga a prestar la seva cooperació no retribuïda en determinades
activitats d’utilitat pública.
Conegut que el Reial Decret 515/2005 de 6 de maig, per el que s’estableix les
circumstàncies d’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat,
considera, en el seu article 4.1, que el treball en benefici de la comunitat serà facilitat
per l’Administració Penitenciaria i que a tal fi, podrà establir els oportuns convenis amb
altres Administracions públiques o entitats públiques o privades que desenvolupen
activitats d’utilitat pública. En aquest cas, aquestes Administracions o entitats podran
assumir les funcions de gestió dels treballs, assessorament i assistència dels penats,
sense perjudici de la supervisió de l’Administració Penitenciaria.
L’Ajuntament de Morella per mig d’aquest conveni estableix la forma de col·laboració
entre les dos administracions oferint 3 places en l’àrea d’obres i serveis per realitzar
treballs en la brigada municipal, jardineria, electricitat, obres, recollida de residus i 4 en
l’àrea de cultura per a vigilància i atenció al públic en les mostres museístiques.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Secretaria General
d’Institucions Penitenciaries i l’Ajuntament de Morella per al compliment de penes de
treball en benefici de la Comunitat tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma del referit
conveni.
17.- INFORME SOBRE L’ACCIÓ MUNICIPAL GRIP A N1H1.- Es dóna compte per
part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de l’informe sobre
l’acció municipal Grip A que és com segueix:
Davant la proximitat de l’època de major influència vírica, per part de l’Ajuntament es
van a prendre les mesures preventives aconsellades pel Ministeri de Sanitat en totes
les dependències municipals (Guarderia, Escola municipal, Museus, et.). Per tot això
es mantindran reunions informatives amb els/les responsables de cada àrea.
Així mateix, posem en coneixement de la població les mesures preventives
recomanades per a la població en general pel Ministeri i la Conselleria de Sanitat per
evitar el contagi de la grip A.
Per últim, recordar que els experts en sanitat recomanen tranquil·litat davant l’aparició
de símptomes amb l’objecte d’evitar el col·lapse en centres de salut i hospitals. La
immensa majoria de casos de grip A se curen en el propi domicili. Sols es preveu
hospitalització en els casos més greus.
Pren la paraula la Sra. Ripollés per dir que el Grup Municipal Popular inste a tots els
ciutadans que prenguen totes les mesures recomanades tant per la Conselleria de
Sanitat com per aquest Ajuntament.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
18.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, ELABORACIÓ PLA ESPECIAL
ACTUACIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT EN EL MUNICIPI DE MORELLA.- Vist
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l’expedient tramitat per a l’elaboració del Pla Especial d’Actuació per a l’Accessibilitat
en el Municipi de Morella.
Atès que, en data 2 de setembre de 2009, es va adjudicar provisionalment el contracte
a l’oferta més avantatjosa presentada per l’empresa PROASOLUTIONS, el qual ha
presentat tots els documents necessaris per a l’adjudicació definitiva i ha constituït la
garantia definitiva.
Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el Ple per unanimitat acorda:
1.- Adjudicar definitivament el contracte a PROASOLUTIONS per la quantitat de
TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros) i d’acord amb les propostes i alternatives
plantejades pel mateix en la seva proposició.
2.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual, en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
3.- Notificar a tots els licitadors la present resolució, als que se’ls facilitarà informació,
en un plaç màxim de quinze dies a partir de la recepció de la petició en eixe sentit,
dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
4.- Que se procedeixca a la devolució de les garanties provisionals que, en el seu cas,
s’hagueren constituït pels licitadors no seleccionats, amb excepció de la de
l’adjudicatari provisional que no serà cancel·lada fins que este hage constituït la
garantia definitiva.
5.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província.
19.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
24.- PRECS I PREGUNTES.Sent les vint-i-una hores i quaranta minuts s’absenta del Ple la regidora Na Palmira
Mestre Tena.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar per què este estiu les pilones San Miguel no
llegien les matrícules.
Per altra banda proposar que s’arreglen els tobogans del Prat.
I per últim respecte a la Caseta de Televisió Municipals saber si a part de Canal 9 hi
ha alguna altra emissora de televisió.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc, manifestar la seva satisfacció
davant la licitació de l’obra del Parador i en segon lloc preguntar per les decisions que
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s’han pres en la reunió que es va mantenir amb els Alets per a la commemoració del
centenari de la coronació de la Mare de Déu. També proposar que dintre dels arreglos
de camins rurals que portarà endavant la Mancomunitat Taula del Sénia s’ adeque el
camí de Xiva a Ortells.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
Pel que fa als camins rurals, aquest any ja s’ha decidit els camins de Tous i Carcellera
ja que el conveni el que volia era mantenir els camins que ja estan fets. Però encara
així com el camí Xiva a Ortells és una prioritat es podria plantejar en un futur.
També dir que aprofitant la visita a la fira de la Directora General se li va traslladar el
malestar de tota la corporació davant aquesta qüestió a lo que va respondre que es
feria en l’any 2010. En el cas de que no fora així es podria plantejar a la Mancomunitat
Taula del Sénia sempre que es ratificara un nou acord amb el Ministeri d’Agricultura.
Referent a la reunió amb els alets per a la commemoració del centenari de la
coronació de la Mare de Déu, en la qual es van planejar una sèrie de qüestions a
cavall entre lo religiós i lo cívic, debatin-se sí era convenient portar la imatge de la
Mare de Déu o no davant la celebració dintre de dos anys del sexenni. En el pròxim
ple s’informarà de les qüestions que ja estan un poc definides com la declaració del
dia 8 de setembre, dia de la Mare de Déu com dia de festa local.
Pel que fa al funcionament de les pilones es demanarà un anàlisi de la gestió durant
l’estiu per a exposar en el proper ple.
Respecte als jocs situats en el Prat de l’Albereda, encara que en un principi quasi era
com un treball escultòric i sí que s’han fet condicionaments puntuals, sí que seria
convenient veure com es pot millorar la seva seguretat.
Respecte al tema de la utilització de la Caseta de la Televisió ja s’ha donat compte en
l’informe de l’alcaldia de quins canals de televisió emeten des d’ella.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i cinquanta
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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