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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA
15 DE MARÇ DE 2007
=================================================================
ASSISTENTS

Na Pilar García Cerdán

ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marín
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Diego Ibáñez Grau

Excusa l’assistència:
En Cristobal M. Milián Traver

Secretària:

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
quinze de març de dos mil set, a les vint
hores, les persones que s’esmenten al
marge.
Reunits al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, a
l’objecte de procedir a la celebració de la
sessió ordinària corresponent a aquest dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA PLE ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. Pren la
paraula el Sr. Medina qui manifesta que en el punt “Aprovació, si escau, ordenança
taxa serveis culturals”quan es fa referència a la intervenció de la Sra. Pérez es diu la
Sra. Milián tenint que constar com a Sra. Pérez. Esmenat aquest error s’aprova per
unanimitat l’acta de data 30-01-07.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Donar compte de la situació en la que es troba la carretera N-232. El tram del Port de
Querol s’ha tret el projecte a licitació, el tram de Rafels – La Pobleta es troba en
procés d’adjudicació de les obres i el tram de La Pobleta es troba licitat i adjudicat i
properament es posaran a treballar. El tram de la Torreta a Morella està per adjudicar
el projecte. En resum estan tots els trams en execució d’una o altra manera, es
produeix així el desbloqueig general de la Carretera.
Comentar que després de l’exigència feta des de l’Alcaldia per a que es debloquege la
realització del Parador Nacional de Turisme que es troba paralitzat des del mes de
juliol per la Conselleria de Cultura, s’ha produït una reunió per tractar el tema, i
esperem que siga productiva per a que es puga començar a treballar en les obres del
túnel, prèvies a la realització del Parador.
Fer referència a la signatura del Conveni de gestió amb el Ministeri, tema que es
tractarà més en profunditat en aquest plenari.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-03-15 PLE ORDINARI

2

ÀREA D’OBRES
·
Continuen les obres de construcció del nou poliesportiu.
·
Pel que fa a les obres a la zona del Portal de Sant Mateu, s’han eliminat els
cablejats aeris, ja han recomençat els treballs per fer el pilotatge al mur i s’han
iniciat els treballs d’urbanització del carrer Carretera de Castelló.
·
Les obres per al servei d’un velatori a la Cofradia estan acabades i prompte
podrà entrar en servei.
·
S’han iniciat les obres per a la remodelació de la pista esportiva del col·legi Mare
de Déu de Vallivana.
·
També s’han començat les obres per a la instal·lació d’una passarel·la sobre el
Bergantes al Molí Nou, s’han construït els pilars per muntar el pont.
·
Dintre del Pla d’accessibilitat s’estan instal·lant baranes a totes les costes que
faltaven, i concretament s’han situat a: la costa des de carrer la Mare de Déu al
Castell, Costa del carreró Pastor, Costa Cofradia, Cisterna de Sant Joan, Costa
del Roser, Costa de la Presó, Carrer Aljub, Pujada dels Llavadors, Carreró Juan
Giner, Costa Tintoré, també s’han instal·lat baranes a altres dependències
municipals com a les escales d’accés a les oficines de serveis socials de
l’ajuntament, al museu Temps de Dinosaures i de protecció a la Torre del Rei al
Pla d’Estudis.
·
Han acabat les obres de reparació de la teulada al refugi de Pereroles, s’ha fet
tota la canalització de la línia elèctrica fins al refugi i s’ha començat la instal·lació
dintre de l’edifici.
·
S’ha fet un mur de protecció a la calçada d’entrada a Herbeset.
·
S’han instal·lat elements de subjecció de contenidors a diferents punts com
Plaça Colon, Plaça de la Font i Plaça de Sant Miquel.
·
Es va ordenar l’execució de mur del pati al carrer Cofradia que estava en risc de
caure.
·
S’ha vallat els voltants de l’edifici Colomer-Zurita per perill de despreniments
d’elements de la façana i les teulades.
·
Altres intervencions de la brigada d’obres han estat:
·
Al col·legi de primària s’està millorant l’accés de vehicles a la cuina, s’ha
acabat un mur de formigó adjunt al nou IES que el van deixar sense acabar,
s’ha refet un mur de pedra al pati de dalt, s’han refet els esglaons d’accés des
del pati de baix a l’escola llar i altres menudes reparacions de electricitat i
fontaneria.
·
Al teatre s’han reparat els desperfectes als camerinos ocupats per l’escola
de música i s’ha pintat.
ÀREA DE SERVEIS
·
El pou que està fent la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre al Colomer, ja ha
arribat a la màxima profunditat que permetia la màquina, s’ha arribat a 1.122
metres donat la singularitat d’aquest tipus de perforació cal esperar per fer
l’aforament una maquinària especial i estarà disponible a finals d’aquest mes.
·
S’ha iniciat el muntatge del sistema de vigilància per vídeo-càmera al polígon
industrial.
·
Els dies de la nevada i les posteriors gelades es va fer la neteja d’accessos i
carrers i posteriorment un repartiment de sal pels carrers i costes.
·
S’ha procedit a l’adquisició d’una màquina escampadora de sal per als vehicles
de l’ajuntament per a facilitar aquesta feina als carrers quan es produïsquen
gelades.
·
Al Castell s’han fet diferents intervencions: s’han tornat a instal·lar els wàters
públics, totes les reparacions necessàries per poder funcionar amb normalitat, s’ha
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eliminat el cablejat elèctric que estava fora d’ús i neteja del mobiliari i dels espais
del claustre i espai annex.
·
S’ha fet una important intervenció als wàters públics de Sant Miquel, amb canvi
de part de les canonades de l’aigua molt deteriorades, subjecció d’urinaris, canvi
de portes, etc..
·
S’ha substituït un tram de la canonada d’aigua que alimenta la font de Xiva des
de la Font del Roser, i s’han fet algunes arquetes de registre per facilitar els
treballs de reparacions futures.
·
S’han fet diferents reparacions del enllumenat públic de l’Alameda, amb
múltiples canvis de cristalls, làmpades i faroles completes degut una vegada més
als actes vandàlics, als que també s’han de sumar la reposició dels bancs de
pedra de l’Alameda, que van ser tots arrancats, la reposició de senyals de tràfic
arrancades i la neteja de llocs i recollida dels contenidors que són llançats per les
diferents costes.
·
S’ha posat en funcionament el nou enllumenat públic al carrer Castell, i el nou
focus de la Plaça la Font.
·
En quant a les tasques de manteniment d’enllumenat s’han fet varies
intervencions importants a més de la substitució de làmpades foses a Morella,
Xiva, Ortells i Herbeset que han consistit en: reparacions d’avaries al polígon
industrial, poliesportiu, escola llar, oficina de turisme, oficines de l’ajuntament, i
casal jove, col·locació d’una farola a les Revoltetes, substitució dels pilots
d’emergència i senyalització a les escales dels serveis al teatre.
·
S’ha fet una nova instal·lació elèctrica per a les bombes d’aigua per al sistema
antiincendis al poliesportiu.
·
S’ha fet una nova instal·lació per a l’equip de so a la casa Ciurana.
·
S’ha desmuntat les estructures metàl·liques per a la matança dels bous al
“matadero” municipal així com altres reformes per poder adaptar-lo fins que es
pose en marxa el nou escorxador.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
·
Es va fer una recollida de mobles, electrodomèstics i altres restes a la deixalleria
contigua a l’abocador d’inerts. També s’ha demanat a l’empresa encarregada la
col·locació de cartells per a identificar els diferents tipus de residus que han d’anar
a cada tancat.
·
Es fa setmanalment la recollida selectiva per tots els llocs que estan adscrits al
servei. Els dos últims anys s’ha produït un increment del 84 i el 25%
respectivament en la recollida de paper cartró, i el 65% en envasos lleugers l’any
passat i enguany s’ha mantingut el nivell.
·
S’ha incrementat el número de contenidors de selectiva posats al carrer per als
usuaris amb 7 nous contenidors de paper cartró, 7 nous contenidors d’envasos
lleugers i 5 nous contenidors de vidre.
·
S’ha fet una intervenció al jardí situat baix de la Torre Rodona.
·
S’ha fet una neteja de pedres al terraplè damunt del nou IES.
·
Neteja de la sèquia de desaigüe de Santa Llúcia i l’espai dels antics llavadors.
·
S’ha iniciat una campanya de reposició d’arbres i plantar-ne de nous a: Alameda
i Passeig Jaume I, baixada a la piscina, pujada al poliesportiu, carrer Castell,
Costa Trinquet i Costa Sant Joan.
·
Substitució de la jardineria a la Plaça Bisbe Martí.
·
Neteja manual de tots els voltants de l’abocador d’inerts a la carretera d’Alcorisa
i al carreró de la caseta la Bruixa.
·
Es va assistir a Xàbia una reunió de l’Associació de Municipis Forestals de la
Comunitat Valenciana.
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·

S’ha demanat una intervenció de la brigada de bombers forestals al camí vell
entre Morella i Forcall per millorar el pas de la pista.
·
S’ha començat a fer la poda dels arbres urbans.
GOVERNACIÓ
·
Dispositiu especial Policial Prova oficial Motor Club.
·
Dispositiu especial de Policia i seguretat amb motiu de les nevades caigudes en
aquest període.
·
Es va realitzar una actuació policial relativa a abocaments incontrolats a la Costa
Sunyer de Morella.
·
El 16 de gener es va acompanyar a la visita dels tècnics de la Direcció General
de la Guardia Civil així com els Comandaments de la Zona per visitar la futura
instal·lació del Cuartel.
·
S’ha editat un follet d’informació als autocaravanistes per fomentar l’ús de la
zona municipal, així com per a augmentar la promoció i seguretat en la mateixa.
·
S’ha iniciat el procés de negociació col·lectiva amb els treballadors laborals i
funcionaris de l’Ajuntament per tal d’aconseguir la consolidació de l’organigrama
municipal, millorar l’efectivitat dels serveis públics i les millores que per als
treballadors es puguen consensuar.
·
S’ha mantingut diverses reunions amb l’empresa Autos Mediterraneo S.A., per
tal d’arribar a un acord per a recuperar els anteriors horaris de la línia d’autobusos
Castelló – Morella i millorar el servei de transport per carretera.
·
S’ha admès la Comissió de Serveis de l’agent Hermini Montañés a Vinarós
procedint-se a la seua substitució per David Boix, en exercici fins la data en la
Policia Local de Benicarló.
·
L’oficina d’atenció als estrangers va canviar d’horari tractant d’adequar-lo a les
necessitats ocupacionals del col·lectiu, passant a ser prestat el servei els dilluns i
els dimecres a partir de les 19 h.
·
El sistema de control d’accessos a la Plaça de la Font ha quedat en perfecte
funcionament a l’espera de l’autoritació definitiva de Subdelegació de Govern per
tal d’iniciar també el sistema de seguretat a eixa part del poble.
·
Igualment, i per a millorar el sistema de control d’accessos a Sant Miquel, s’ha
contractat un sistema d’emmagatzemador d’energia pera a evitar les qüestions
relatives als talls de llum prolongats.
·
En matèria de Governació, per iniciativa de l’Alcaldia es va realitzar la funció de
mediació entre els empresaris hostalers i la Guardia Civil per tal de clarificar les
qüestions relatives als horaris comercials.
·
Es va acudir a la reunió de presentació del projecte del nou partit judicial
d’Albocàsser a la Diputació Provincial per a comunicar els dubtes raonables que
sobre la creació del mateix afecten a la nostra ciutadania.
·
El nou jutge de Pau de Morella, Enrique Querol i la jutge substituta Rosa Borràs,
han pres possessió dels seus respectius càrrecs.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
·
·

Ha començat el procés d’ampliació de capital del nou escorxador “Carns de
Morella”.
El Consell d’Administració dels Parcs ha començat la seua tasca per tal de tenir
en breu la redacció del projecte definitiu del Parc Solar en el mas de Vicent.

ÀREA D’AGRICULTURA
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·

S’ha iniciat la reparació del sistema d’abastiment de la Bassa d’aigua del Peiró i
la neteja de la mateixa aprofitant que s’havia quedat sense aigua. A pesar de que
falten executar part de les obres de canalització, ara ja es podria aprofitar l’aigua
de la pluja.
·
Es va a signar un protocol d’intencions entre el Ministeri d’Agricultura i la
Mancomunitat del Sènia en matèria d’infraestructures rurals per a l’execució d’un
pla de millora de camins rurals amb un import total de 13 milions d’euros.
ÀREA DE TURISME
·
El 27 de febrer es va reunir el Patronat Municipal de Turisme, per a valorar les
diferents campanyes turístiques, com les jornades de la tòfona, campanya dels
enamorats, que van ser valorades positivament.
·
Del 23 al 25 de febrer el Patronat Municipal de Turisme va participar a la Fira de
Torrepacheco (Murcia) amb un stand propi amb personal de l’oficina de turisme.
La fira va ser valorada positivament.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
·
·

Es va rebre l’autobús de Generalitat amb la campanya “Més a prop teu” per al
foment de la participació ciutadana.
Es va participar a Benlloch a les jornades que es van fer de foment de la
participació ciutadana.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
·
·

·

·
·
·

S’han visitat diferents experiències municipals per tal de veure la possibilitat
d’implantar una xarxa ciutadana wi-fi wimax a la nostra ciutat.
El projecte Sigma fet amb l’Ajuntament de Vilafranca, i la Universitat Jaume I de
Castelló ha començat a marxar amb les primeres reunions entre els treballadors i
tècnics municipals amb el personal universitari per tal d’avançar en els sistemes de
e-administració.
S’han iniciat les converses per tal de donar continuïtat al projecte Sigma per a
que amb l’assessorament de la Universitat, puguem disposar en un temps
raonable d’un sistema més avançat de la e-administració així com d’una
infraestructura suficient per donar servei de xarxa a la ciutadania donades les
peculiars característiques de la ciutat.
S’han mantingut diverses converses amb experiències relatives a la Televisió
Digital Local Terrestre per a poder fer el projecte corresponent del Consorci
Morella – Vilafranca.
Igualment s’han mantingut les primeres converses amb les empreses
responsables de la senyal de distribució i transport de la senyal digital de Televisió
en ares d’avançar de cara al futur acord dels quatre concessionaris de la mateixa.
S’ha estrenat a la web la secció SMS Morella informa, per tal d’incloure també en
els SMS les ofertes d’ocupament de la borsa de treball.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE LA DONA
·
El dia 9 de febrer va venir l’autobús en contra de la violència de la dona, “Ante
los malos tratos Violencia cero”. Va estar situada en el passeig de l’alameda per al
públic en general, després va donar una conferència a l’escola.
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·

El dia 8 de març es va celebrar el dia de la dona treballadora el Grup de Dones
de Morella va organitzar la projecció d’una pel·lícula a la Casa Ciurana, al final de
la qual es va fer un sopar de germanor.
ÀREA DE SOLIDARITAT
·
Des del dia 6 de març fins al 20 de març s’està fent una campanya de recollida
d’aliments bàsics (arròs, sucre i oli) per als refugiats dels campaments del Sàhara.
·
El dia 9 de març es va reunir el Consell de Solidaritat per aprovar les bases de
l’any 2007 i la preparació de les jornades de solidaritat.
ÀREA SOCIAL
·
S’estan fent totes les gestions pertinents per a que el Centre de Dia siga una
realitat el més prompte possible.
·
El dia 9 de març es va reunir el Consell de Solidaritat per aprovar les bases de
l’any 2007 i la preparació de les jornades de solidaritat.
ÀREA DE CULTURA
·
Se continua amb la programació de cinema fins al mes de juny.
·
L’Ajuntament ha col·laborat amb els Majorals de Sant Antoni, en el muntatge de
diferents escenaris, taules, cadires ...
·
Del 31 de gener al 2 de febrer van tindre lloc els Cursos de Doctorat del Institut
Joan Lluis Vives, l’Ajuntament va col·laborar en la cessió de sales, material, etc.
·
Del 2 al 3 de febrer es va fer la 3ª Escola de la Joventut de UGT-PV, les
jornades van tindre lloc a les Sales Gòtiques de l’ajuntament.
·
Del 20 al 28 de febrer a la Sala de la Llotja es va realitzar l’exposició de l’Institut
d’Estudis Catalans, avui, Una exposició en la que se fa un repàs dels 100 anys de
l’Institut.
·
24 de febrer es va celebrar Carnestoltes: per la tarde va tindre lloc el
carnestoltes infantil, en el que va participar el AMPA de primària; passa carrer amb
xaranga fins al poliesportiu on es va representar una actuació infantil, parcs
infantils i berenar per a tots els xiquets. A les 20.00 hores es va fer la desfilada de
Carnestoltes amb gran participació de gent i amb un grup musical a la plaça.
·
El dimecres 7 de març es va reunir la Comissió de festes per començar a
organitzar les activitats culturals i festives del proper estiu.
·
La regidora de cultura va participar en les “2ª Jornades de desenvolupament
cultural comunitari” organitzades per l’Ajuntament de Granollers. La conferència va
tractar del “Sexenni com a manifestació artística”.
·
El dissabte 10 de març es va fer una visita guiada al Castell per a donar a
conèixer la nostra història i els projectes de la nova gestió.
·
Destacar que dintre de la celebració dels Cursos d’estiu Universitat Jaume I,
aquest any Morella serà subseu per la celebració de 4 cursos.
ÀREA D’EDUCACIÓ
·

Els dies 30 i 31 de març i 1,2 i 3 d’abril es realitzarà la Segona Setmana
d’Educació. En l’elaboració del programa han participat l’EPA, l’Escola Infantil
Municipal, el col·legi Verge de Vallivana (Primària) i el IES (Secundària). El tema
es monogràfic, totes les activitats versaran sobre el canvi climàtic i el medi ambient
i la necessitat de fer un bon ús de l’aigua i de l’energia.

ÀREA D’ESPORTS
·

S’ha celebrat a Morella una prova del Campionat Territorial de Trial i el proper 8
d’abril tindrà lloc una prova del Campionat d’Europa Júnior i Femení.
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- Es dona compte de l'expedient de Modificació de Crèdit nº 08/06 al pressupost
General Ordinari de 2006 segons el següent detall:
1er. Generar crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que s'especifiquen
a continuació:
Partida
Denominació

Import

43/60005

Muro Urb. Pta. San Mateo

100.000,00

Total generació de crèdits

100.000,00

2º Finançar els expressats crèdits amb els ingressos de naturalesa no tributaria
següents:
Partida

Denominació
Import

76111
100.000,00
Total

Subv. Conselleria Muro Urb. Pta. San Mateo

ingressos

no

tritutaris
100.000,00

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
- Es dona compte de la liquidació del pressupost general ordinari de l'any 2006, sent el
resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:
De pressuposts d’ingressos (ptos corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (ptos tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

2.005.957,04
1.802.838,68
203.118,36

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

1.714.138,54

De pressuposts de despeses (pto corrent) (+)
De pressuposts de despeses (ptos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)

1.426.286,75
95.696,45
192.155,34
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Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

265.082,70

Romanent de tresoreria total

556.901,20

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro en fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

21.055,25

De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

8.109,48
12.945,77

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

28.743,56

Romanent de tresoreria total

7.688,31

FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:

18.000,00

De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

18.000,00

62.059,22

De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

62.059,22

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

67.037,67

Romanent de tresoreria total

22.978,45
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PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:

12.598,34

De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

11.180,78
1.417,56

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

163,68

De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’Altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

163,68

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

19.293,45

Romanent de tresoreria total

31.728,11

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DESEMBRE 2006.- Es
posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria del mes de
desembre de 2006, que es com segueix:
MES DESEMBRE
Saldo a 31-11-06..................................................................... 477.831,98 €
Ingressos desembre................................................................... 380.175,75 €
Total......................................................................................... 858.007,73 €
Pagaments................................................................................ 592.925,03 €
Existència a 31-12-06............................................................... 265.082,70 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2006 tal i com venen
redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA 2006.- S’exposa al
Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana, presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2006 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2006
Més ingressos
60.847,50 €

73.384,16 €
SUMEN

134.231,66 €
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Despeses

102.353,12 €

Saldo a 31 de desembre de 2006

31.878,54 €

Assabentat el Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com ve exposada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/07 AL
PRESSUPOST GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l’expedient de
Modificació de Crèdit nº 01/07 al vigent pressupost General Ordinari, en el que
es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 12 de març de 2007 que
s’incoa com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes
d’Intervenció i de la Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits
legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 3 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre
abstencions del Grup Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits en les partides que es detallen, el resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris
Partida

Denominació
Import
Recurso 2053/2006
Descensión
Calvo

44/48900
20.500,00
45/60019
25.333,00
01/90006
10.000,00

Modif.

Proyecto

Pallarés

Salón

Polivalente

Amortiz. Pomo. 150000 Urb. Pta. S. Mateo

Suplement de crèdits
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Denominació
Intereses
Transf.

Préstamos

Fundación

Mejora

Urbana

Sexenios
e

de

Morella

infraestructuras

Total modificació de crèdit

329.683,00

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al remanent de líquid de tresoreria

329.683,00

Total financiació modificacions de crèdits
329.683,00
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REVISIÓ ANUAL PADRÓ D’HABITANTS.- Coneguda
pel Ple la revisió anual del Padró Municipal d’habitants des de l'1-1-2006 al 31-122006, sent com segueix:
CONCEPTES
HOMES
DONES
Població de
1462
Altes des
91
Baixes des
78
Població de
1475

Dret a 1-1-06
1469
de 1-1-06 fins 31-12-06
91
de 1-1-06 fins 31-12-06
72
Dret a 1-1-07
1488

TOTAL
2931
182
150
2963

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants
a 1-01-07 tal i com ve redactada.
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7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENACIÓ I NUMERACIÓ CARRERS BARRI
HOSTAL NOU.- Es done compte al Ple per part de la regidora de Benestar Social Sra.
Blasco de la proposta per a nomenar i numerar els carrers urbanitzats del Barri Hostal
Nou .
En aquest moment tots els carrers d’aquest Barri estan nomenats com a Barri Hostal
Nou i no tenen numeració.
A petició dels veïns que consideren important que cada carrer tinga el seu nom i la
seva numeració, l’Ajuntament després de consultar amb aquests fa la següent
proposta:
-

Costa Sant Vicent.
Carrer Quatre Camins, prolongació de la Costa Sant Vicent cap a Quatre Camins.
Carrer dels Gremis, carrer on es troben varis gremis, Taller Honorio, Teodoro
Segura, Fusteria Garcia i Transports Domenech.
Carrer de la Farinera, situat entre les instal·lacions de la Ford on hi havia la
farinera.
- Camí Antic d’Ares, carrer transversal del molí de Pinsos Ortí.
- Carrer Major de l’Hostal Nou, la zona de la carretera general.
També cal destacar que aquest Barri ja disposa de senyalització al inici i al final com a
Barri Hostal Nou.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que es tracta d’una iniciativa molt positiva,
i que en un futur s’haurie d’ordenar d’una forma més intensiva ja que es tracta d’una
zona de creixement natural de la població.
Pren la paraula el Sr. Puig qui agraeix al Director dels Museus pel seu treball de
recopilació per a poder fer la proposta de noms.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta presentada.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ D’ALCALDIA PROJECTE DE CREACIÓ DEL
PARTIT JUDICIAL D’ALBOCÀSSER.- Es dona compte al Ple per part del regidor de
Governació Sr. Blanch de la Moció d’alcaldia del Projecte de Creació del Partit Judicial
d’Albocàsser que es com segueix:
“ El passat dia 26 de febrer va ser presentat al públic el projecte del nou partit judicial
d’Albocàsser, que vol constituir una nova demarcació judicial entorn a la posada en
funcionament en dit municipi d’un nou Centre Penitenciari, així com la intenció de
descongestionar la càrrega de treball dels jutjats dels actuals partits amb la creació de
noves seus judicials a la població d’Albocàsser.
Aquest nou partit pretén agrupar 37 municipis de la província dels dos partits originaris
de Vinaròs i Castelló, entre els quals es trobava, sense cap justificació, el municipi de
Morella.
El Ple de l’Ajuntament entén que una Justícia eficient es una Justícia propera a la
ciutadania, per la qual cosa la distància física dels nostres ciutadans a les seus

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-03-15 PLE ORDINARI

13

judicials i la facilitat en l’accés a les mateixes es un condicionant fonamental i
ineludible a l’hora d’elaborar qualsevol projecte de demarcació judicial.
Aquest condicionant no es compleix amb la inclusió de Morella en el projectat partit
judicial d’Albocàsser, donat que en el projecte, Morella està molt més ben comunicada
amb Vinaròs que amb Albocàsser, i obligar als nostres ciutadans a acudir a eixa part
de la província amb l’actual estat de les carreteres i l’evident manca de transport públic
es considera un despropòsit i una falta de sensibilitat de la Generalitat davant el que té
que ser una vertebració racional del territori.
La Conselleria no ha tingut en l’elaboració del projecte de partit judicial cap tipus de
ronda de converses ni contactes amb els possibles municipis afectats per tal de
valorar els avantatges o inconvenients en estar dins la nova demarcació, la qual cosa
es demostrativa del talant poc dialogant de la Generalitat i de la importància que la
mateixa dóna a la defensa dels interessos dels ciutadans que es poden veure afectats
per un projecte d’aquestes característiques.
Tampoc es considera com argument que justifique el nostre pas a un altre partit
judicial la descàrrega d’assumptes de les seus judicials de Vinaròs, donat que, a la
vista de les estadístiques mostrades, tenim un pes irrisori en els expedients que es
manegen el la província de Castelló, i la creació del partit no és una actuació eficaç en
eixa matèria per resoldre els greus problemes de funcionament que pateix
l’administració de justícia.
Per part del Director General de Justícia no es va saber donar en la presentació cap
explicació raonable que justificara la nostra inclusió en el nou partit judicial, la qual
cosa és demostrativa del caràcter propagandístic i improvisat del projecte de nou partit
judicial. El fet que genere que poblacions com Castell de Cabres, Herbers o la Pobla
de Benifassà foren incloses dins eixe partit judicial, coneixent tots la seua proximitat
amb Vinaròs, i que la mateixa situació es reproduïsca a la nostra ciutat, demostra la
clara incoherència que s`ha produït, i que deu de ser rectificada abans de ser elevada
al Govern Central.
Per tot l’exposat, es proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se a la Direcció General de Justícia de la Generalitat Valenciana per
a que els municipis afectats pel possible canvi de partit judicial siguen informats dels
motius pels quals queden incorporats al mateix segons el projecte que es va a
presentar i que s’establisquen vies de diàleg sobre la idoneïtat de la inclusió dels
pobles dels Ports en el nou partit d’Albocàsser.
SEGON.- Que la Direcció General de Justícia accepte, en ares del principi de
proximitat dels ciutadans a l’administració de Justícia, la lliure decisió dels municipis en
ser o no inclosos al partit judicial d’Albocàsser, defensant els interessos dels seus
ciutadans.
TERCER.- Que la Direcció General de Justícia siga notificada formalment de la
categòrica oposició del Ple Municipal de Morella a la seua inclusió en el nou partit
judicial d’Albocàsser.
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QUART.- Manifestar a la Direcció General de Justícia la nostra protesta per la falta de
sensibilitat territorial demostrada, en no haver realitzat cap tipus de contacte amb els
municipis abans de presentar el projecte de nou partit judicial.
QUINT.- En cas de no acceptar les peticions anteriors fetes per aquest Ple, es
sol.licita a la Direcció General de Justícia que retire el projecte de creació del nou
partit judicial d’Albocàsser per considerar-lo improvisat, amb falta de justificació del
seu contingut i clarament lesiu per als interessos dels ciutadans de Morella.
SEXT.- Transmetre a la Subdelegació del Govern de Castelló el contingut de la
present moció per a que sigue coneixedora de la posició assumida per aquest Ple
Municipal a l’hora de elevar al Ministeri de Justícia qualsevol proposta relativa a la
planta judicial de la nostra província i que afecte al nostre municipi.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que encara que Albocàsser està més
prop en distància que Vinarós, l’exida natural de Morella ha sigut sempre per la N-232
inclús per anar a Castelló.
Tenint en compte que encara que la distància sigue més; en temps costa menys
temps en arribar a Vinaròs i tenint també en compte que la Nacional està en projecte
d’arreglar-se, no te sentit que Morella deixe de dependre de Vinaròs.
Amb tots els respectes cap a Albocàsser seria un pas cap arrere que Morella que té al
voltant de 3.000 habitants passara a dependre d’Albocàsser que en té uns 1.500.
També considerem que llevant Morella del Partit Judicial de Vinaròs no s’alleugirira el
seu treball.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta moció tal i com ve
redactada.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ D’ALCALDIA HORARI TRANSPORT PÚBLIC
AUTOBUSOS.- Es dona compte al Ple per part del regidor de Governació Sr. Blanch
de la Moció d’Alcaldia sobre l’horari de transports públic d’autobusos que es com
segueix:
“ Uns dies abans del dia 12 de febrer, els autobusos de l’empresa AMSA, adjudicatari
de la línia de viatgers Morella-Castelló, anunciava que posava fi al sistema d’horaris
vigent fins aleshores avançant a les 6,15 hores del matí l’eixida de Morella i retardant
l’arribada del mateix des de Castelló fins a les 19.30 h.
Aquesta unilateral decisió no només agreuja la qualitat del servei i les incomoditats
dels usuaris obligant-los a agafar l’autobús en un horari nocturn i intempestiu, sinó que
tallava de forma dràstica l’únic transport públic d’autobusos que existeix dins de la
comarca amb la nostra ciutat, Morella, davant la incompatibilitat dels horaris vigents
amb l’altra empresa concessionària que perviu a la comarca.
Aquesta mesura, per a la qual des de l’empresa no havia fet cap gestió ni consulta
amb els ajuntaments afectats, entre els que s’inclou Morella, ni tampoc amb les altres
empreses afectades, ha generat en la nostra ciutat un malestar evident pel detriment
que suposa per al ja molt castigat i abandonat transport públic de la nostra zona.
Sorprenentment, aquesta desestructuració del servei d’autobusos mitjançant el nou
horari proposat per l’empresa AMSA, ha estat confirmat sense cap tipus de d’objecció
per la Direcció General de Transport de la Generalitat Valenciana, la qual, tampoc ha
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mantingut converses amb els municipis afectats, ni ha manifestat cap motivació
tècnica que justifique la incomoda situació creada per als usuaris de Morella i
Comarca. El fet de que hagen signat sense cap repar tècnic o polític aquests horaris
és acreditatiu del seu desconeixement del terreny, de la falta d’interés pels problemes
de la comarca i l’evident manca de projecte d’insistir en solventar les desigualtats
entre la costa i l’interior, cada vegada més accentuades.
La Generalitat Valenciana, amb aquesta actuació, enlloc de tractar de incidir amb
polítiques que incentiven el transport públic, subvencionant noves línies o elaborant
plans de transport que donen cada vegada un millor servei als ciutadans en la seua
necessitat de traslladar-se dins el territori, i entenent que l’arribada del transport públic
es un incentiu més a valorar en la nostra promoció econòmica i turística, ha donat
l’esquena a la nostra ciutat i a la comarca autoritzant de forma injustificada un arbitrari
canvi d’horari d’autobusos que en res beneficia els nostres interessos. La Direcció
General de Transport no només no ha actuat en favor dels ciutadans, sinó que està
permetent que lo poc que hi ha del servei públic de transport es deteriore encara més
amb decisions i actituds com aquesta.
No ha estat atesa cap de les reiterades ocasions en que l’Alcalde de Morella ha
sol.licitat ser rebut pel Director de Transports per tractar aquesta qüestió de vital
importància per als nostres ciutadans, evidenciant l’absolut menyspreu de la
Generalitat davant la institució representativa dels morellans i la falta de sensibilitat de
la mateixa davant un servei essencial com es el transport públic.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se a l’empresa AMSA per tal de que es torne als horaris anteriors,
vigents, evitant amb això els greus problemes detectats entre els ciutadans com a
conseqüència de la mesura adoptada, fent una crida al consens i al diàleg amb les
empreses afectades per a que les relacions siguen fluïdes i en ares de l’interés públic
es done a la ciutadania el millor servei de transport públic possible.
SEGON.- Manifestar a la Direcció General de Transport la nostra disconformitat amb
l’aprovació dels nous horaris que connecten amb autobús la ciutat de Morella amb
Castelló per considerar-los perjudicials per als interessos dels nostres ciutadans, en
generar molts de problemes que no es poden justificar amb raons purament
econòmiques.
TERCER.- Ateses les necessitats turístiques i de la nostra ciutadania, així com per a
facilitar l’accés de la població al transport públic i de qualitat, es sol.licite a la
Conselleria d’Infraestructures l’elaboració d’un Pla específic de Transport per a
l’interior de Castelló i es plantege una real inversió econòmica per tal de aconseguir
que el transport públic no continue degradant-se, s’augmente el servei, sobretot en
caps de setmana, i millore d’una forma clara, racional i consensuada el sistema per a
facilitar la mobilitat de la gent a les nostres comarques.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui considere que es una reivindicació de un millor
servei per als veïns de Morella i que s’ha de potenciar la mobilitat i que aquest nou
horari no beneficie en rés a les persones que tenen de utilitzar aquest mitjà de
transport.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta moció tal i com ve
redactada.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifeste que ja es va tractar en la Mancomunitat i que
no es tracte de una reivindicació sols de la gent de Morella sinó de la gent de tota la
comarca que es qui no pot desplaçar-se en aquest nou horari. Però a més a més es
un bon moment per posar de manifest que no es tracte sols de un problema d’horari
sinó que hi ha molt poc servei de l’únic mitjà de transport del que se disposa en la
comarca.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI AMB L’AGÈNCIA VALENCIANA DE
TURISME.- Coneix el Ple el Conveni proposat per l’Agència Valenciana de Turisme
per a l’adequació de l’oficina de informació turística denominada “Tourist-Info Morella”
com a continuació del conveni que es va subscriure el 13 de novembre de 1992.
Aquest Conveni estableix que l’Agència Valenciana de Turisme dotarà a l’oficina
“Tourist-Info Morella” del mobiliari, retolació, cartelleria, suports de material informatiu i
material de promoció mitjançant cessió de la propietat així com de la infraestructura
informàtica necessària que serà amb cessió d’ús.
Per altra banda l’Ajuntament de Morella es compromet a sostindre econòmica i
materialment l’esmentada Oficina i afrontarà la totalitat de despeses corrents i del
personal necessari per a l’adequat funcionament de l’Oficina “Tourist-Info Morella”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el citat Conveni am l’Agència Valenciana de Turisme per al
funcionament de l’oficina “Tourist-Info Morella” tal i com ve redactat.
SEGON.- Remetre aquest Conveni a l’Agència Valenciana de Turisme per a la seva
signatura.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del referit
conveni.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, NOU PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA
PASTURES MONTE DE PEREROLES.- Havent-se rebut notificació de la Conselleria
de Territori i Vivenda, Servei Territorial de Medi Ambient sobre modificació en el plec
de condicions que regia la subhasta de pastures del Monte de Pereroles, es va
procedir a paralitzar la referida subhasta i com a conseqüència d’aixó es procedeix a
la aprovació del nou plec de condicions.
Vists els plecs de condicions tècniques i Econòmiques-Administratives particulars que
han de regir para l'alienació dels aprofitaments dels montes de Propios, inclosos en el
Catàleg de Utilitat Pública, i resultant: Que la unitat forestal ha remes a este
Ajuntament els plecs de condicions tècniques particulars, que ha sigut informat per la
pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per la Intervenció, per a la seva
fiscalització prèvia.
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CONSIDERANT: Que l'Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l'article 265 del seu Reglament, aprovat por Decreto 485/1962, de 22 de
febrer, determina la competència de l'Entitat Local per a la realització de l'aprofitament
dels seus montes amb subordinació, en lo referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació
dels preus mínims dels productes, a allò que dispose l'Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives Particulars, que degutment han sigut informades per la Secretaria i
l'Intervenció ha de ser aprovat per l'Ajuntament Ple, com òrgan competent segons lo
disposat en l'article 22.2,I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,
i l'article 122 del Text Refundit de les Disposicions Legals vigents en matèria de Regim
Local, aprovat pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, devent exposar-se al
públic durant un plaç de 8 dies, anunciant-se al Butlletí Oficial de la Província, segons
el que dispose el mencionat article 122 del Text Refundit.
Coneguts els informes favorables de Secretaria Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'alienació
mitjançant subhasta de l'aprofitament dels pastos del monte de Pereroles, amb una
quantia de 20 UGM, equivalents a 30 caps de ramat major o 135 caps de ramat lanar
amb una taxació total de 758 euros anuals i un increment d'un 5% cada any sobre
l'anterior. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
SEGON.- Que se expose al públic el plec de condicions durant el plaç de vuit dies, en
el B.O.P i al tauló d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se simultàneament la subhasta
per un plaç de vint dies.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI URBANÍSTIC.- Es dona compte per part del
regidor d’Obres i Serveis Sr. Bordàs del Conveni Urbanístic a signar entre l’Ajuntament
de Morella i les Germanes Giner Ripollés, Ana Isabel Giner Ripollés i Sara Manuela
Giner Ripollés, referent a la casa sita en calle Segura Barreda, 9 (parcel·la que es
troba enclavada en el Casc Antic Zona 2 segons el Pla General d’Ordenació Urbana)
l’objecte del qual es compensar a les Sres. Giner Ripollés davant l’impossibilitat de
materialitzar la tercera planta de l’edifici projectat i recollit en la llicència d’obres
atorgada, amb 91 metros quadrats de techo, sobre parcel·la completament
urbanitzada i lliure de càrregues i gravàmens.
Es tracta de sol·lucionar un problema sorgit en el passat en el moment que s’aplique
correctament el P.G.O.U. a un edifici d’un propietari privat que quan arriba a la
culminació de l’edifici presente una panoràmica dins del conjunt monumental de
Morella que desvirtua un poc la imatge general. Vist això la Conselleria de Cultura fa
una paralització de les obres vist el problema generat sobre el paissatge i es fa un
anàlisi de la situació.
Ja en el Ple passat es porta per a la seva aprovació una modificació del P.G.O.U. amb
una millora per a la població en general, punt que es aprovat per unanimitat. En
aquest cas els únics perjudicats eren els privats que tenint un dret d’obra legalment
concedit i unes despeses originades per l’execució de l’obra, per lo que es proposa
aquest conveni, negociat amb els particulars implicats, per a que no tinguen pèrdua de
m2 amb dret d’edificació, a més a més de les despeses d’execució i eliminació de
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l’obra feta i que es compensarà donant dret a la construcció de m2 de techo a la
primera fase constructiva o urbanització que es face en el nostre terme municipal, hi
havent, evidentment un coeficient regulador dels m2 per totes les despeses que han
tingut.
Pren la paraula el Sr. Medina qui considera que es un tema raonable, necessari i
complicat de resoldre, sent la proposta justa i correcta.
Pren la paraula el Sr. Puig qui posa de manifest la voluntat de cooperació dels
particulars afectats, agraint la seva voluntat de diàleg. Aquest punt es tracte d’un
exemple de cooperació entre la Conselleria de Cultura, l’Ajuntament i els promotors
privats per tal de donar sol.lució a un problema.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el referit Conveni Urbanístic a signar
entre l’Ajuntament de Morella i les Germanes Giner Ripollés, Ana Isabel Giner Ripollés
i Sara Manuela Giner Ripollés, referent a la casa sita en calle Segura Barreda, 9
parcel·la que es troba enclavada en el Casc Antic Zona 2 segons el Pla General
d’Ordenació Urbana.
13.-ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, LICITACIÓ CENTRE DE DIA.- Coneix el Ple l’acta
d’apertura de proposicions del concurs per a l’adjudicació de l’obra “Centre de Dia”,
presentant-se dos proposicions:
Nº 1.- CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS (CISE SPE S.A.) qui ofereix
la quantitat de DOS CENTS TRES MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS (203.013,37) IVA inclòs.
Nº 2.- GILABERT MIRÓ qui ofereix la quantitat de DOS-CENTS MIL SET-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS (200.768,00) IVA inclòs.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert en la modalitat
de concurs de l'obra “Centre de Dia” s’examina la proposta d’adjudicació que fa la
Mesa a favor de GILABERT MIRÓ, conforme a l’acta redactada a tal efecte i als
informes emesos pels Tècnics, i en armonia amb la proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra “Centre de Dia” a
GILABERT MIRÓ per la quantitat de DOS-CENTS MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS (200.768,00) IVA inclòs, d’acord amb la proposta de la mesa.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 41/60005 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies el present acord
d’adjudicació del contracte i se li requerixca per a que dins dels quinze dies comptats
des del següent al que se li notifique l’adjudicació, presente la documentació
acreditativa d'haver constituït la fiança definitiva i se li cita per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació d’adjudicació.
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QUART.- Que es publique l’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies comptats des de la data d’adjudicació del contracte.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que el seu grup ha estat recolzant
aquest projecte, que han vist l’informe favorable de la Conselleria i que desitgen que
es aconsegueixque la major subvenció possible.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència.
RATIFICACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA ENCOMANDA DE
GESTIÓ DEL CASTELL I MURALLES DE MORELLA.- Es dona compte per part de la
Regidora de Cultura Sra. Pérez que es tracte de ratificar el Conveni de col.laboració
amb el Ministeri de Cultura per a la de gestió del Castell i Muralles de Morella fins que
es cree l’organ que es face càrrec de l’administració del Castell i les Muralles.
Aprofitant aquest punt es done compte de les actuacions que s’han portat a cap des
de que l’Ajuntament assumira la gestió:
El Castell i el Convent han estat oberts tots els dies, excepte un dia per causa del fort
vent, de 11 del matí a 7 de la tarde, passant 6.308 visitants que fins el dia d’avui
accedien gratuïtament al no estar en vigor l’ordenança reguladora.
En la tenda del Castell s’ofereixen publicacions de llibres municipals.
S’ha habilitat l’entrada per la part lateral de l’església de Sant Francesc tal i com era
habitual.
S’han fet treballs de pintura, fontaneria i fusteria, s’han tornat ha instal.lar els serveis
sanitaris, s’ha adequat un espai per emmagatzemar els productes de neteja, s’ha
reparat la porta de dins del claustre que estava trencada, s’han adequat les
instal.lacions elèctriques, s’han retirat els fils telefònics que no s’utilitzaven, s’ha
instal.lat mobiliari nou i altres elements necessaris per a l’atenció al públic.
S’han senyalitzat de forma provisional alguns elements del monument i s’han editat
fullets informatius.
El dia 10 de març es va fer una visita guiada a càrrec del Director de Museus.
S’està portat a cap treballs de manteniment, neteja i jardineria de forma regular i s’han
embellit les tanques de protecció de la zona entre el Claustre i la rampa d’accés al
Castell amb les fundes utilitzades durant el sexenni.
S’ha començat l’obra de consolidació, finançada pel Ministeri de Cultura, amb la
intervenció arqueològica en els murs afectats per les pluges de l’any 2000, sobre tot
per a controlar les aigües del Castell. Açò no suposa cap impediment per poder
realitzar la visita al Castell.
Dintre de l’àrea de Cultura i Museus s’han tret dos places per reforçar el personal de
Museus i una plaça per reforçar el treball de la brigada.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que des del Grup Popular es considere
que el tema de que la signatura del conveni de l’encomanda gestió ere competència
del Ple ja es va plantejar el dia 30 i no s’entén com aquest punt es tracte ara i dins
d’un despatx extraordinari podent-se posar com un punt dintre de l’ordre del dia.
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No s’entén el procés ja que la Llei Reguladora de les Bases Local en el seu article 22
apartat g especifique que es competència del Ple “aceptación de delegaciones de
competencias hechas por otras administraciones públicas”, i sent que s’estan portant
al Ple convenis amb Turisme i altres assumptes es considere que aquest punt te de
ser aprovat en Ple.
A lo que respon el Sr. Puig dient que en aquest punt el que es plantege es la
ratificació del conveni, encara que evidentment haguere segut millor que s’haguera
tractat en l’ordre del dia, es tracte d’una qüestió de gestió de la convocatòria de l’ordre
del dia que correspon a l’Alcalde.
Per la nostra part s’entenie que no ere necessari l’aprovació del Plenari en aquest
punt, però com va demanar el Grup Popular que fora aprovat pel Ple, no hi ha cap
problema en fer-ho així.
En qualsevol cas el fons de la qüestió es veure si es ratifique o no el referit Conveni
que diu que fins que hi hage un Patronat o Consorci l’Ajuntament de Morella
gestionarà el Castell.
Es procecedeix a votar l’urgència del punt, aprovant-se aquesta per sis vots a favor
del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular.
A continuació es procedeix a votar el punt de Ratificació del Conveni de Col.laboració
per a la Encomanda de Gestió del Castell i Muralles de Morella aprovant-se per sis
vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular.
15.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents preguntes:
-

El tema de l’obra del Portal de Sant Mateu que puja el paviment i veure com
dificultarà l’accés de vehicles de grans dimensions.
En l’obra del Camí de Sant Vicent s’ha posat una capa de ciment, preguntar
si s’ha fet alguna actuació per si alguna vegada es vol retirar no perjudique a
l’empedrat original.
Respecte al Plan Especial, es va comentar per part del Sr. Alcalde que es
tractaria a principis d’any, veure si hi ha alguna novetat.

Pren la paraula el Sr. Ibáñez qui pregunta per què no funcionen les pilones de l’accés
per Sant Miquel.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui exposa que ve sent habitual veure cabres en la
carretera N-232 i s’haurie de demanar a la Delegació de Carreteres en Castelló que es
senyalitze com a animals salvatges solts.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que en el tema de les nevades a part de
tirar sal i de la instal.lació de baranes, seria bo i amb poc cost econòmic habilitar un
pla d’emergència per a retirar la neu lo antes possible dels carrers.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-03-15 PLE ORDINARI

-

-

-

21

El tema del Portal de Sant Mateu si que ha pujat 7 centímetres i es tenen de
rebaixar al nivell que estave per part de l’empresa adjudicatària. Es tracte
d’una obra complicada i lo més important es el pilolatge.
En el Camí de Sant Vicent els llocs on hi ha més presencia d’empedrat es
manté, la part central on pràcticament no quedave empedrat es on s’ha posat
el ciment.
En el tema de l’estat del Pla Especial de Morella, i al concert previ no pareix
raonable començar ara un procés de debat, hi ha uns treballs que es feran en
este procés, no s’ha parat, i es posarà a disposició de la nova corporació per a
tirar en davant l’amplicació de la ciutat. Hi ha que fer-ho en consens, en el
major acord possible tant dels grups polítics com de la pròpia societat de
Morella, no es una qüestió que es te de plantejar com a confrontació electoral,
es prou raonable que després de les properes el.leccions plantejar esta
ampliació de la ciutat.
Responen al Sr. Ibáñez en el tema de les pilones de Sant Miquel hi ha un
problema d’ajustos, de suministrament elèctric però no te res a veure en
l’accés nou de la Plaça La Font, que estarà en funcionament en moments
puntuals, el que si es posarà en funcionament serà la càmara que està donant
bon rendiment.
Respecte al prec del Sr. Sangüesa se transmitirà a la D.G. de Carreteres i
transmetrem a la Conselleria d’Agricultura per a que ens autoritze un coto de
caza en el Monte de Vallivana i que està paralitzat.
Respecte al Pla d’emergència ja existeix encara que sempre es pot millorar,
hi algunes mesures com l’adquisició de la repartidora de sal i altres que es
poden posar en marxa. Tot el que sigue millorar el servei a la gent es
important. Encara que el pas de les desnevadores pels carrers també ocasione
problemes al tirar la neu a les voreres. Es important continuar en el procés de
posar antilliscant en carrers com Marquesa Fuente el Sol i Segura Barreda on
les voreres rellisquen molt.

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-iuna hores i vint-i-cinc minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i
aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària
certifique.
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