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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA
10 DE MAIG DE 2007
================================================================
ASSISTENTS
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
En Cristobal M. Milián Traver
Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:

Es reuneixen a la ciutat de Morella el
dia deu de maig 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. No havent-hi
cap objecció s’aprova per unanimitat l’acta de data 28-04-07.
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:
Destacar alguns dels temes més importants d’aquests dos mesos d’acció de govern.
En primer lloc la finalització de l’aforament del pou de La Torreta, construït per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i el Ministeri de Medi Ambient. Este fet ha
significat un gran èxit ja que podrà aportar 2.600.000 litres diaris a l’abastiment
d’aigua, fet que garantitze el creixement de la ciutat. Avui s’ha mantingut una reunió
am el President de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i s’ha iniciat el procés per a
que aquest pou passe a l’Ajuntament de Morella.
Posteriorment es mirarà la possibilitat amb els pobles de la Comarca per formar un
Consorci d’aigües.
En segon lloc destacar la visita aquesta setmana del Director General d’Industria,
visita en la qual s’han confirmat els crèdits que s’han concedir per a la realització del
nou polígon industrial i per a l’empresa Carns de Morella.
En tercer lloc repassar la situació en la que es troba les obres de la N-232.
Ja està adjudicat a l’empresa Rover Alcisa les obres del tram de Ràfels - La Pobleta,
que començarà aquest estiu.
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El tram de la variant de la Pobleta ja s’ha signat l’acta de replanteig i prompte van a
començar les obres.
Està a punt de finalitzar el projecte La Torreta-Morella Sur.
En breu es licitarà el projecte del Port de Querol.
ÀREA D’OBRES
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·

·
·
·

Continuen les obres de construcció del nou poliesportiu, pràcticament està
acabada l’estructura del cos principal de l’edifici.
Les obres a la zona del Portal de Sant Mateu estan a punt d’acabar ja que
l’asfaltat del carrer carretera de Castelló es farà en breu i són molts pocs dies de
feina.
S’han acabat les obres per a la remodelació de la pista esportiva del col·legi
Mare de Déu de Vallivana, estant pintant-la i les noves porteries i cistelles han
d’arribar per part de la Conselleria.
Obres de protecció del mur de la passarel·la d’accés al pati cobert de l’escola de
l’Alameda. Aportació de terra vegetal i plantar herba a la base del mur.
Han acabat les obres per a la instal·lació de la passarel·la sobre el Bergantes al
Molí Nou i ja està sent utilitzada.
S’han començat les obres de remodelació del recinte de la piscina, com no va
ser aprovat el pla d’esports per remodelació integral cal fer obres permanents a les
instal·lacions que tenen més de 25 anys: s’ha canviat el forjat del soterrat on està
la bomba i depuradora, fer nou la part més interna del mur de protecció de les
terres de dalt dels col·legis, obrir una porta i rampa a l’exterior per facilitar l’accés
de maquinària a recinte, instal·lació de canonades per al reg de la gespa, fer una
replantació de gespa, fer un repàs de les instal·lacions dels vestidors, canviar
teules de la caseta socorrista, renovació del sistema de depuració, instal·lació
d’una bomba nova per al reg, millora de les escales d’accés a la piscina,
instal·lació d’aigua per a neteja i cadira d’accés a discapacitats, etc.
S’ha canviat tota la canal de pluvials de la teulada de Sant Nicolau ampliat la
secció per recollir més aigua i s’ha conduït amb dos baixants diferents l’aigua de la
teulada i la recollida per cases veïnes que desaiguaven directament sobre la
teulada.
Dintre del Pla d’accessibilitat s’estan instal·lant baranes a totes les costes que
faltaven, i concretament s’han situat a: Costa la Presó – Cofradia que s’ha canviat,
la Juderia, Costereta Borràs, Colomer, Costa Graner, zona d’accés des de l’escola
a l’Alameda i carrer Zaporta.
Entre la Costa Arrapat i el carrer Carretera de Castelló, s’ha millorat l’accés
pujant el mur, fent un empedrat al vial, col·locació de la barana de protecció, així
com una paperera un menut jardí de remat i s’ha tornat el gran portell que s’havia
fet a la part de baix, on s’ha millorat l’accés amb un tram de cuneta tapada i espai
per col·locar el contenidor.
S’han iniciat les obres per millorar el desaigüe de la sèquia que arranca a la
Porta Forcall i acaba a l’Hostal Nou davant de la Creu Roja. S’instal·laran una sèrie
de reixes i arquetes per estalviar les inundacions de la zona de davant de Creu
Roja.
A la Escola Infantil s’ha arreglat la teulada, amb reposició de teules arrancades i
trencades, i s’han eliminat els arbres morts del pati.
Xiva s’han acabat les obres de remodelació del carrer major i falten per instal·lar
els elements del parc infantil a la plaça de l’església.
Altres intervencions de la brigada d’obres han estat:
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-

·

Reparació d’un gran clot aparegut a l’entrada del carrer Porta de Sant
Mateu.
Al polígon industrial s’han fet noves 6 arquetes per millorar el pas de
vehicles pel vial, així com la substitució de tapes de formigó per altres de ferro
a les aceres.
S’ha millorat l’accessibilitat a cotxeres del tint rebaixant trams de vorera.

ÀREA DE SERVEIS
·

·

·
·
·
·

·
·
·
·

·

El pou que ha fet la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre al Colomer és ja una
realitat, s’ha aforat amb un resultat de més de 30 litres/segon, que és un poc més
del doble de les puntes màximes d’aigua gastada a Morella. Ara faran
l’equipament del pou i les obres complementaries per connectar el pou amb la
xarxa existent. (Avui signat a Saragossa la recepció del pou).
Sense deixar el tema de l’aigua per part d’Aigües de Morella, s’han començat a
instal·lar una sèrie de detectors de fugues a la xarxa d’aigua potable que actua a
manera d’orelles que per la nit quan no ha d’haver consum d’aigua detecta el soroll
en un tram acotat i es pot saber si hi ha alguna fuga.
A més s’han reparat unes quantes fugues importants produïdes a la canonada
del colomer, a la xarxa principal del dipòsit regulador prop de l’aqüeducte, a la
xarxa de la caseta la Bruixa, o al carrer Sant Julià.
S’ha posat en funcionament el parc infantil de la plaça de la ximenera amb els
nous elements infantils i el paviment de protecció de caigudes.
S’ha posat en funcionament el servei del velatori a la Cofradia, gràcies a l’acord
a que s’arribat amb l’associació de la Cofradia.
Per a la Rogativa de Vallivana es van situar contenidors de basura i wàters
químics a la Torreta i el Pont de la bota, es va muntar una passarel·la per poder
creuar el riu a la Torreta, neteja i segar herba dels voltants del santuari i l’accés
des de la carretera, es va repassar el camí des de la Torreta fins el Pont de la
Bota, fent una menuda intervenció amb retroexcavadora per permetre el pas, a
més del servei habitual de la furgoneta d’assistència.
Instal·lació de termo d’aigua calenta a l’escola d’infantil.
Reparació dels sistemes de calefacció de la Casa Ciurana i de l’ajuntament.
Tasques de muntatge i desmuntatge per diferents esdeveniments al poliesportiu
i Sant Francesc.
Tasques desenvolupades en matèria elèctrica:
Avaria enllumenat porxes carrer del Tint.
Automàtic escales accés pàrking cobert Alameda.
Desconnectar enllumenat públic carrer Carretera de Castelló, per les obres i
llevar un projector del enllumenat ornamental de la muralla.
Connectar el quadre elèctric per poder passar les ITV a l’Hostal Nou.
Reparar el grup electrogen del poliesportiu.
Col·locar nous punts de llum a la zona d’accés al nou IES a l’Alameda.
Substitució de 12 bàculs i faroles trencats per cops de vehicles i altres per
gamberrisme a l’Alameda.
Posada en funcionament les bombes elèctriques per al reg de l’Alameda.
Reparació llum vitrines oficina de turisme.
A Ortells, reparació avaria enllumenat públic i reparació de faroles.
A Xiva revisió i reparació de faroles enllumenat públic i avaria relé
fotoelèctric al enllumenat del camí del Roser.
A Vallivana, reparació avaria elèctrica del enllumenat públic.
Tasques desenvolupades en matèria de neteja d’espais públics:
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Retirada de la fusta acumulada al Santuari de Vallivana per les obres de
reparació de la teulada de l’ermita.
Neteja del empedrat de l’aljub situat a la plaça la Font.
Neteja dels murs de la plaça de bous i l’accés a la pista esportiva de l’edifici
Colomer-Zurita.
Neteja del passeig de ronda entre Sant Miquel i la Nevera.
Tram de mur de pedra de carretera Castelló no afectat per les obres de
remodelació del carrer.
Costa Sant Joan, Plaça Bisbe Martí i voltants.
Murs de l’església i façana.
Mur de la plaça Sant Francesc i carrer Hospital.
Costa Borràs i font de la Figuera (Porta Forcall – Porta el Rei).
Ortells, neteja d’herbes de costes i carres.

GOVERNACIÓ
·
·
·

·
·
·
·
·

Dispositiu especial de Policia per a Setmana Santa i Pont 1 de maig.
Contractació de 3 persones de suport a la patrulla de Policia Local en matèria de
trànsit i estacionament.
Per a la Setmana Santa es va col·locar una tanca a la zona del Poli-Institut per
tal d’evitar que els vehicles accediren i que es produïren danys.
Es va mantenir les reunions pertinents amb la Direcció General de Transports,
autos Mediterraneo i Altaba, per tal de retornar els horaris dels autobusos a la
posició original, així com per a tractar de que en diumenge es pugue donar servei
de transport públic a la ciutadania.
S’ha demanat la senyal de perill d’animals salvatges per a la zona de Vallivana.
S’ha signat el Conveni amb la Creu Roja per a Emergències i Socors del present
any.
S’ha continuat amb la política de recolzament al compliment dels guals i
d’accessibilitat a les vivendes que disposen dels mateixos mitjançant elements
físics.
El 28 d’abril de 2007 es va realitzar una recepció oficial als Degans que
composen el Consell de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana.
Per part de l’oficina d’atenció a l’extranger s’ampliat l’horari d’atenció al públic i
s’han portat a terme diverses iniciatives per dinamitzar les seues funcions.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
·
·
·
·

Continuen les reunions del projecte Sigm@ de l’Institut Gintal de la Jaume I, per
tal de continuar aprofundint en la modernització de la nostra administració en les
diverses àrees.
S’han iniciat converses amb l’empresa Telefònica per tal de fer arribar a la ciutat
la línea de fibra òptica i permetre l’accés real de la banda ampla d’internet a la
població.
El 28 de març de 2007 es va assistir a la Jornada d’Administració Electrònica
organitzada al Palau de Congressos de Castelló.
Apart dels avanços sobre la xarxa de wimaw inalàmbrica d’Internet a la ciutat de
Morella que s’estan iniciant amb la Jaume I, un altra iniciativa per a la seua
implantació amb la Macomunitat de la Taula del Sènia.
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ÀREA DE PERSONAL
·

S’ha tancat el procés de negociació col·lectiva amb la pròrroga de l’actual
conveni i l’homologació progressiva dels salaris del personal municipal per a que
tinguen un major poder adquisitiu d’acord amb l’Acord Marc de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies. Igualment, en el mateix marc de negociació
s’ha portat a terme una reorganització dels llocs de treball per augmentar
l’efectivitat i coordinació de les diverses àrees.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
·

La nostra AEDL es va desplaçar a la Mata per tal de començar el procés que
entorn a l’Agenda 21 es portarà a terme a la Comarca dels Ports.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
·

Una vegada posat en marxa el projecte del Parc Solar de Promoció d’Energies
Renovables de Morella, s’ha obert el termini per la formalització de les
participacions del sector privat en la iniciativa i que es mantindrà obert fins a final
d’aquest mes.

ÀREA D’AGRICULTURA
·
·
·

Reunió d’alcaldes de la comarca per presentat el projecte d’ACUAMED per tal de
connectar els pous importants de la comarca i crear una gran xarxa de distribució
d’aigua als pobles i poder arribar a les grans zones de masos habitats.
S’ha millorat provisionalment el pas pel camí de quatre camins amb aportació de
zahorres, fins que es puga tornar a asfaltar amb el pla de camins de la Taula del
Sènia.
També s’ha fet una millora de la pista d’accés al Tossal Gros, i s’està millorant la
pista de la Basseta i el Molí Rico per part del Consorci de Bombers.

ÀREA DE TURISME
·
·

El 24 d’abril se va celebrar una reunió del Patronat Municipal de Turisme, on es
va valorar positivament l’assistència a la Fira de València, valoració turística de
Setmana Santa, que degut a la pluja va ser un poc menor que altres anys.
Se va començar a organitzar les activitats del pròxim trimestre. Com el cap de
setmana màgic el 21 i 22 de juliol, i els concerts “Divendres d’estiu” durant el mes
de juliol.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
·

·
·

S’han mantingut reunions amb el Director General de Qualitat Ambiental de la
Conselleria de Territori per tal d’agilitzar la situació del nou abocador d’inerts, i així
poder tancar definitivament el del Beltran. Cal recordar que està adjudicada la
gestió de l’inerts des de l’any 2003, i no s’ha posat en funcionament.
S’ha remodelat completament l’hort de Sant Francesc.
Es va celebrar el dia de l’arbre amb una plantació al talús del col·legi escola llar.
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S’ha fet una plantació d’arbres d’ombra al passeig de l’Alameda, davant de la
porta principal del poliesportiu i voltants de l’antic dipòsit, 130 arbres.
S’ha fet una reparació important del sistema de reg per goteix a l’Alameda.
S’han plantat per tot el passeig i a les glorietes plantes amb flor.
S’han llevat els xiprers del jardí de dalt a Juan Giner i s’han plantat plantes amb
flors i un arbre, així com planta de flor a l’altre jardí de Juan Giner.
S’ha fet una plantació d’arbres a la Costa dels Tancats.
S’han plantat arbres a la zona del carrer Castell.
S’ha fet una neteja de material volats de l’abocador per tots els voltants de la
zona.
S’ha segat el jardí entre la Torre de la Font i les Torres de Sant Miquel.
S’ha fet una neteja de la sèquia de desaigüe de pluvials a la zona de la Creu
Roja.

ÀREA DE CULTURA
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

L’alcalde va fer una recepció als participants de la 3ª Marxa a peu CastellóMorella.
Divendres 30 març va tindre lloc el Pregó de Setmana Santa i “Trencà de l’hora”
a càrrec del grup de Tambors i Bombos de Morella.
El dissabte 31 de març la Trobada de bandes entre Alqueries-Morella, que van
fer un concert al Teatre Municipal.
Durant les vacances de pasqua es van fer tota una sèrie d’activitats com: L
´Exposició de fotografies del Sexenni, obra de teatre de la Companyia Pepa Plana,
Concert de la Rondalla en benefici de la ONG Delwende...
Dissabte 14 al Teatre Municipal va tindre lloc el concert didàctic de l’orquestra de
valència: “La Vuelta al Mundo en 80 Melodías”
Diumenge 15 d’abril al Teatre Municipal es va celebrar el Concert de la Coral
Infantil de Picassent. El dissabte van fer una recepció l’Alcalde de Morella i l
´Acaldessa de Picassent.
Diumenge 22 d’abril es va celebrar “22 Assemblea de l´Associació Provincial d´
Auxiliars de Farmacia”, se va col·laborar en la cessió de sala, etc.
Es va col·laborar amb la banda d´Almassora en cedir el teatre per assajar i per
fer un concert.
El 28, 29 i 30 d’abril se van fer tota una serie d’actes per celebrar el “Tricentenari
de la batalla d´Almansa”, dos conferències una a càrrec de Julià Pastor “Les
conseqüències de la Felipada” i “Usos lingüístics” de Ernest Querol. Agrair tant al
Director dels Museus com als conferenciants per a la seva participació. També es
va fer una visita guiada per a la “Morella del segle XVIII”.
S’ha portat a terme la retolació de la Casa de la Música.

ÀREA DE JUVENTUD
·

·

Durant les vacances de pasqua, morell@jove amb col·laboració de l’Ajuntament
es van realitzar una sèrie de tallers infantils: Tallers de titelles, de pintar
“bombilles” i la projecció de pel·lícules. Del 11 al 13 va tindre lloc la 3ª setmana
esportiva al poliesportiu, organitzada.
L’ajuntament i morell@jove va col·laborar en l’organització del Concert de MClan
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
·
·
·
·

El dia 26 de març es va assistir a una reunió de la Mancomunitat del Sènia per a
informar del servei de Teleassistència. (75 nous aparells d’assistència mòbils)
El dia 18 d’abril es va mantenir una reunió amb els veïns del Tint per informar
sobre el Centre de Dia.
El dia 24 d’abril es va realitzar el repartiment d’aliments a les persones
necessitades de Morella.
El dia 4 de maig es va assistir a una reunió en Burriana per informar de la Llei de
Dependència.

ÀREA DE SOLIDARITAT
·
·
·

Se col·labora amb el “Proyecto de Solidaridad, arte y color en la UJI”
Se col·labora amb “Fons Valencià per la Solidaritat”
Del 27 d’abril al 19 de maig es realitzen les jornades de Solidaritat i Benestar
Social.

ÀREA DE TRADICIONS
·

Els dies 5 i 6 de maig es va organitzar la Rogativa.

ÀREA D’ESPORTS
·
·
·
·
·
·

El dissabte es farà una nova edició a Morella del “Trofeo de las Estrellas” de
futbol 3, organitzat pel Villarreal.
Dintre de la temporada regular de futbol, l’equip juvenil del Morella està a punt
d’assolir un nou campionat i ascens de categoria.
També l’equip infantil de bàsquet femení del Morella ha fet una gran campanya i
l’ajuntament col·laborarà amb aquest club per tal d’ampliar per a la propera amb la
categoria de cadets.
Es va celebrar el campionat de trial d’Europa Junior i Femení amb diferents
tasques portades a terme per personal de l’ajuntament i altres col·laboracions amb
materials.
També ha tingut lloc la 61 edició de la clàssica ciclista Villarreal Morella.
Col·laboració de l’ajuntament per a la celebració del primer campus sealsport de
futbol amb la presència d’entrenadors del Sevilla CF i la visita d’algun jugador del
mateix equip.

Acabar este informe d’alcaldia felicitant al regidor En Diego Ibáñez Grau per la seva
recent paternitat.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2006.- Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Ordinari de l’any 2006, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
l’Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulguen i sent el següent resumen:
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AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-06...................................... ......... 265.082,70 euros
Ingressos pendents a 31-12-06...................................... ......... 2.005.957,04 euros
Total ............................................................................. ......... 2.271.039,74 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-06............................ ......... 1.714.138,54 euros
Romanent de Tresoreria total ........................................
556.901,20 euros
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-06................................................. 28.743,56 euros
Ingressos pendents a 31-12-06................................................
0,00 euros
Total ....................................................................................... 28.743,56 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-06....................................... 21.055,25 euros
Romanent de Tresoreria total ................................................... 7.688,31 euros
FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-06................................................. 67.037,67 euros
Ingressos pendents a 31-12-06................................................ 18.000,00 euros
Total ....................................................................................... 85.037,67 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-06....................................... 62.059,22 euros
Romanent de Tresoreria total ........................................ ......... 22.978,45 euros
PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-06................................................. 19.293,45 euros
Ingressos pendents a 31-12-06................................................ 12.598,34 euros
Total.............................................................................. ......... 31.891,79 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-06.......................................
163,68 euros
Romanent de Tresoreria total ........................................ ......... 31.728,11 euros
CISE, SPE,S.A.
Total accionista........................................................................
0,00 euros
Total immobilitzat...........................................................
1.966.415,24 euros
Total gastos distr. varis exercicis.....................................
0,00 euros
Total actiu circulant........................................................
2.715.416,46 euros
TOTAL ACTIU .......................................................
4.681.831,70 euros

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-05-10 PLE ORDINARI

9

Total fondos propios...................................................... 1.353.210,94 euros
Total ingresos a distr. Varios ejercicios...........................
253.867,22 euros
Total provisiones para riesgos y gastos...........................
0,00 euros
Total acreedores a largo plazo........................................ 2.404.048,42 euros
Total acreedores a corto plazo.......................................
670.705,12 euros
TOTAL PASIU.............................................................
4.681.831,70 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
Total inmovilizado.......................................................... 177.396,27 euros
Total actiu circulantes.....................................................114.905,99 euros
TOTAL ACTIU............................................................ 292.302,26 euros
Fondos propis............................................................... 162.277,76 euros
Fondo de reversió (nota 8)............................................. 37.850,06 euros
Total acreedors a llarg plaç............................................ 3.540,21 euros
Total pasiu circulant....................................................... 88.634,23 euros
TOTAL PASIU............................................................. 292.302,26 euros
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup
Popular es aprovat el Compte General del Pressupost Ordinari del 2006 .
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
GENER, FEBRER, MARÇ I ABRIL 2007.- Es posa en coneixement del Ple el resum
del comptes de tresoreria dels mesos de gener, febrer, març i abril del 2007, que son
com segueixen:
MES GENER
Saldo a 31-12-06................................................................... 265.082,70 €
Ingressos gener......................................................................389.161,00 €
Total....................................................................................... 654.243,70 €
Pagaments............................................................................. 598.389,17 €
Existència a 31-01-07............................................................. 55.854,53 €
MES FEBRER
Saldo a 31-01-07.................................................................... 55.854,53 €
Ingressos febrer...................................................................... 938.801,40 €
Total........................................................................................ 994.655,93 €
Pagaments.............................................................................. 565.022,36 €
Existència a 28-02-07.............................................................. 429.633,57 €
MES MARÇ
Saldo a 28-02-07................................................................... 429.633,57 €
Ingressos març....................................................................... 684.026,33 €
Total..............................................................................
1.113.659,90 €
Pagaments.............................................................................. 716.380,72 €
Existència a 31-03-07.............................................................. 397.279,18 €
MES ABRIL
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Saldo a 31-03-07.................................................................... 397.279,18 €
Ingressos abril.........................................................................394.700,13 €
Total........................................................................................ 791.979,31 €
Pagaments.............................................................................. 527.975,11 €
Existència a 30-04-07.............................................................. 264.004,20 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de gener, febrer, març i abril del
2007 tal i com venen redactats.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADAPTACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL.-Es dona
compte per part de la Secretària de l’Ajuntament de les puntualitzacions que s’han
d’efectuar en la plantilla de personal d’aquest Ajuntament de conformitat amb les
necessàries coordinació i eficàcia administrativa a que fa referència el art. 55 LRBRL,
que son les següents:
En primer lloc per a la correcta interpretació del Reial Decret 834/2003 en el sentit de
que les corporacions locals, en el àmbit de les seves respectives competències,
realitzaran les modificacions que resulten necessàries en les relacions dels lloc de
treball, implicant que els llocs que composaven la subescala de secretaria-intervenció
es classifiquen com a grup A/B per a poder ser desenvolupats indistintament per
funcionaris pertanyents a tots dos grups de titulació.
En segon lloc, respecte als lloc de Policia Local i Cabo, d’acord amb la Disposició
Addicional Primera de la Llei 6/1999 estableix que les categories existents en els
cossos de policia local s’equipararan amb la següent correspondència:
Policia – Agent
Cabo – Oficial
I en tercer lloc en el cas del lloc d’alguacil, s’ha de determinar si realitza funcions de
custodia i vigilància. En el cas de que si que desenvolupe aquests tipus de funcions
passaria a ser un agent més i si no desenvolupe aquestes funcions passaria a
personal de l’administració general escala subaltern com Ordenança.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda es realitzen les correccions proposades per la
Direcció General d’Administració Local per a l’adaptació de la plantilla del personal
d’aquest Ajuntament que es com segueix:
PLANTILLA
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADO A FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN

NÚMERO

VACANTES GRUPO
NIVEL

1. HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL
1.1 SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 1

A/B

2. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.3 SUBESCALA AUXILIAR
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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- Auxiliares
2.4 SUBESCALA SUBALTERNO
- Ordenanza

5

2

D

15

1

1

C

14

1

C
C

14
16

3. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
3.2 A. POLICÍAS LOCALES
4. Agente
2
4. Oficia
1

B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADO A PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN

NÚMERO

EVENTUAL DE GABINETES

VACANTES

2

C) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LA LEGISLACIÓN LABORAL
C.I. De actividad permanente y dedicación completa.
DENOMINACIÓN
PUESTOS

NÚMERO

. Encargado
. Oficial
. Peones
. Educadores Guardería
. Vigilante Museos
. Informador turístico

LAB. LAB. VACANTES GRUPO
IND. TEMP.

2
2

C
D
E
D
D
D

2
3
1

14
12
11
12
12
15

C.II. De actividad temporal y/o dedicación parcial
DENOMINACIÓN
PUESTOS

NÚMERO

. Limpiadoras
. Monitor c. Jove

7
1

LAB. LAB. VACANTES GRUPO
IND. TEMP.
E-11
E-14

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 02/07 AL
PRESSUPOST GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l’expedient de Modificació
de Crèdit nº 02/07 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 08 de maig 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.
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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 unanimitat, 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 en les partides que es
detallen, el resum del qual es el següent:
Suplements de crèdits
Partida
43/60006

Denominació
Recuperación Patrimonio

Total modificació de crèdit

Import
127.000
127.000

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

127.000

Total financiació modificacions de crèdits

127.000

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.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste la seva satisfacció ja que des de fa temps
es demanava que s’augmentara aquesta partida.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste respecte a les modificacions de crèdits
que està clar que l’Ajuntament degut a les obres es veu obligat a fer front a
pagaments, però que s’haurie de veure una altra forma que no fos una modificació de
crèdits.
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A lo que li respon el Sr. Puig explicant que en este cas de el que es tracta es d’una
reassignació del superàvit de la liquidació del pressupost del any passat, any amb una
liquidació molt positiva i que com ja ha explicat la Sra. Secretaria encara quede una
quantitat per reassignar durant aquest any.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACORD COTO DE CAÇA.- Coneix el Ple l’expedient
tramitat per la Societat de Caçadors “El Maestrazgo” de Morella per a l’ampliació del
coto de caça CS-10.007 al monte propietat d’aquest Ajuntament d’Utilitat Pública nº 32
denominat Vallivana.
Coneix que la Conselleria mitjançant ofici de 20 d’octubre de 2004 sol·licita que
s’aporte per a la seva tramitació acords dels plens dels ajuntaments de Villafranca del
Cid, Castellfort, Portell, Cinctorres, Forcall, La Mata, Olocau, Todolella, Villores,
Palanques, Zorita, Ortells, Chiva de Morella, Herbés, Castell de Cabres, Corachar,
Bojar, Fredes, Puebla de Benifasar, Bel, Ballestar, Vallibona i Catí.
Coneix que amb data 11 d’abril de 2007 la Conselleria de Territori i Vivenda es dirigeix
a la societat de Caçadors “El Maestrazgo” donant un termini de 10 dies per aportar els
acords requerits i en cas de no fer-ho s’arxivarà l’expedient per caducitat.
Coneix que la Societat de Caçadors garantitza en l’expedient d’ampliació del coto CS10.007 l’accés de tots els veïns dels municipis nombrats a la caça en el monte de
Vallivana per a salvaguardar lo establert en el Registre de la Propietat sobre els drets
dels veïns a gaudir de la caça en el referit monte.
El Ple per unanimitat acorda dirigir-se a la Conselleria de Territori i Vivenda, Servei
Territorial de Medi Ambient que no son necessaris els acords dels plens sol·licitats
pels següents motius:
PRIMER.- Que el monte de Vallivana d’Utilitat Pública nº 32 es propietat de
l’Ajuntament de Morella com així consta en el Registre de la Propietat i en l’Inventari
de Bens del propi Ajuntament, com així ve sent reconegut per tots els ajuntaments
nombrats i per la possessió pacífica des de temps immemorial, posada de manifest
per l’exercici de la propietat i podent-se demostrar pel pagament d’impostos del
monte.
SEGON.- L’aprofitament de la Caça no es distint d’altres aprofitaments naturals,
també nombrats en la inscripció registral com pot ser l’aprofitament de pastures que
ve realitzant-se mitjançant subhasta i arrendament i el producte d’aquest arrendament
s’ingressa en les arques municipals de Morella des de temps immemorial primer amb
la supervisió de l’Estat i en els últims anys amb el d’aquesta Conselleria.
TERCER.- En l’expedient d’ampliació del Coto de Caça es garantitza el dret dels veïns
dels municipis nombrats en la inscripció registral a caçar en el monte de Vallivana en
les mateixes condicions que els veïns de Morella.
Pren la paraula el Sr. Medina qui considere que es té de portar en davant per a que no
quede bloquejat.
A lo que respon el Sr. Puig qui explique que ja està bloquejat des de l’any 2004 de
forma incomprensible. No es comprensible que es demanen per fer un coto de caça
acords que no es demanen en temes com l’aprofitament de pastures o altres. Esta es
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-05-10 PLE ORDINARI

14

la primera fase, si no es deixe inscriure el coto en les condicions que demanen
l’associació de caçadors s’acudirà als tribunals per defensar els drets de Morella que
estan sent vulnerats de forma incomprensible.
8.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, PASTURES DEL MONTE DE PEREROLES.- Coneix
el Ple l’acta d’apertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de les
pastures del Monte de Pereroles, presentant-se una proposicions:
Nº 1.- En MARC BOIX FERRER qui ofereix la quantitat de SET-CENTS SEIXANTA
EUROS (760,00 .-) euros
Celebrada la licitació per a la subhasta de pastures del Monte de Pereroles s’examina
la proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de En MARC BOIX FERRER per ser
l’oferta més avantatjosa econòmicament pel preu de SET-CENTS SEIXANTA EUROS
( 760,00 .-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de les pastures del
Monte de Pereroles i adjudicar definitivament el remate a En MARC BOIX FERRER
amb DNI.73.395.414-E per la quantitat de SET-CENTS SEIXANTA EUROS (760,00.-).
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en
el plaç de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l'Unitat Forestal i les
altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA TRUFES MONTE
CARRASCALS.- Vist el Plec particular de condicions tècnic-facultatives que han de
regir l’alienació del aprofitament de montes de Propis, inclosos en el catàleg d’Utilitat
Pública, i resultant: Que l’Unitat Forestal ha remés a aquest Ajuntament el Plec de
condiciones tècniques particulars, que ha segut informat per la pròpia Secretaria, com
assessoria jurídica, i per l’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 l’Entitat Local per a la realització de l’aprofitament
del seus montes amb subordinació, en el referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació
de preus mínims dels productes, al que disposa l’Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesAdministratives Particulars, que degudament informat per Secretaria i per Intervenció
ha de ser aprovat per l’Ajuntament Ple, com Òrgan competent, segons el disposat en
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, devent exposar-se al públic durant
el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província, segons el
disposat en el nomenat Art. 122 del Text Refós.
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Assabentats el informes favorables de Secretaria i 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 de les trufes del Monte de Carrascals. Amb una
localització de 520 Has. una quantia de 10 Kg., amb una taxació de 1.000 euros al
alça i un increment de un 5% cada any. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc
anys.
SEGON.- Que estiga exposat al públic el plec de condicions durant el termini de vuit
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.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACORD N-232.- Coneix el Ple l’acord pres per
l’Ajuntament de Vinaròs respecte a la proposta efectuada per l’Associació de veïns
Migjorn sobre la transformació de la carretera N-232 en autovia.
Coneix així mateix la postura d’aquest Ajuntament d’impulsar la millora la carretera N232 que ha portat a prendre nombrosos acords en aquest sentit.
Entenent que la proposta de l’Ajuntament de Vinaròs es raonable, el Ple de
l’Ajuntament de Morella per unanimitat acorda:
PRIMER.- Demanar al Ministeri de Foment el transformar la carretera N-232 en
autovia, continuant l’actual Autovia de l’Aragó pel seu traçat original, es a dir fer de la
carretera VINARÓS-VITORIA-SANTANDER, un eix vertebrador que comunique el
Cantàbric amb el Mediterrani i ser, a més a més, nexe d’unió de totes les comunitats
autònomes que travessa.
SEGON.- Denamar a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló el
recolzament oficial d’aquest acord.
11.- ACCEPTACIÓ CESSIÓ TERRENYS A XIVA.- Coneix el Ple la modificació puntual
del P.G.O.U. nº 14 en Xiva de Morella aprovada en la sessió plenària de 09 de
setembre del 2003.
Coneix així mateix que en aquesta modificació s’especificave que una part del terreny
on s’havia de construir havia de cedir-se a l’Ajuntament de Morella per a sòl d’ús
públic.
Coneix així mateix la segregació que s’ha realitzat d’una parcel·la única per a poder
realitzar la referida cessió.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda acceptar, per convertir en via pública 254 m2
de superfície urbana no edificable de la finca urbana amb referència cadastral
3150302YL4035S0001UH, i d’acord amb el plano que consta en l’expedient.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE MODIFICAT “URBANIZACIÓN PLAZA
TARRASCONS”.- Coneix el Ple el projecte “Urbanización Plaza Tarrascons” redactat
per l’arquitecte En Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de SETANTA-
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CÈNTIMS

Coneix així mateix la modificació realitzada sobre aquest projecte presentada per
l’arquitecte En Lucas Castellet Artero que suposa una ampliació de pressupost, al
mateix temps d’ampliació d’intervenció, quedant un pressupost total de CENT- SET
MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (107.694,05.-).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el projecte modificat presentat per
l’arquitecte En Lucas Castellet Artero amb un pressupost total de CENT- SET MIL
SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (107.694,05.-).
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD ARREGLO CARRETERA ENTRADA
ORTELLS. – Coneix el Ple el despreniment del talús en el desmonte del marge dret
que no es trobe estabilitzat i que amenaça amb provocar un tall en la carretera
d’accés oest a la població (antic traçat de la carretera CV-14).
Coneix que aquest despreniment es deu a un talús excessivament vertical des de la
realització de les obres d’acondicionament del traçat de la carretera CV-14 des de
Morella a Zorita promogudes per la Conselleria de Infraestructures i Transports.
Coneix així mateix que en el mes de març de l’any 2006 ja es va sol·licitar a aquesta
Conselleria l’arreglament d’aquest problema, passat el temps i no realitzada cap obra
d’adequació el problema s’accentuant posant en greu perill tant l’accés a Ortells com
el nou traçat de la carretera CV-14, es va tornar a sol·licitar l’arreglament dels
desperfectes.
Coneix la resposta donada per part de la Conselleria d’Infraestructures i Transports en
la qual es comunique el tall provisional d’aquest tram per raons de seguretat vial.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures i
Transports que s’arregle el problema dels despreniments i que s’òbrige a la circulació
el tram de la CV-14 tallat a la major brevetat possible, ja que es tracte d’una via de
comunicació molt utilitzada pels veïns de la pedania d’Ortells.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS OBRA
“RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA FONT VELLA”.- Es fa un resum per part de
la Regidora de Cultura Na Rebeca Pérez Milián de les actuacions de rehabilitació de
patrimoni que s’han portat a terme des de l’any 1994 com son:
- Torres Beneito, Sant Miquel i Nevera per a espais de museus.
- Porta Estudis, comprant la casa que hi havie al costat i alliberant així part de la
Muralla
- Zones de Muralla i Torres com Hort del Baró, Torre de la Pólvora, Muralla del costat
de la Torre Redona, Porta del Rey....
Coneix el Ple el projecte “Restauración Torre de la Font Vella” redactat per Balam
Consultores S.L. en el qual es pretén realitzar una intervenció per a cobrir la Torre
amb una teulada d’una aigua aprofitant les teules que hi ha, recuperar el volum inicial
de la Torre, arreglar part de la cimentació en el lloc on han aparegut les esquerdes,
treballs de restauració de mamposteria i construir un forjat en la zona central i instal·lar
una escala per comunicar les dos plantes. El pressupost total d’aquest projecte
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ascendeix a la quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA-DOS
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (144.142,76.- ).
Coneix així mateix el plec de condicions per a la contractació mitjançant concurs en
procediment obert de l’obra “Restauración de la Torre de la Font Vella”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Restauración Torre de la Font Vella” redactat per
Balam Consultores S.L. amb un pressupost total de CENT QUARANTA-QUATRE MIL
CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (144.142,76.- ).
SEGON.- Remetre el referit projecte al Ministeri de Cultura.
TERCER.- Aprovar el plec de condicions per a la contractació mitjançant concurs en
procediment obert de l’obra “Restauración de la Torre de la Font Vella” tal i com ve
redactat.
QUART.- Delegar en el Sr. Alcalde per a que inicie el procediment de contractació de
les obres en el moment que es dispose de l’autorització per part de la Conselleria de
Cultura.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que la sensibilitat respecte a la
rehabilitació del patrimoni es compartida. El deterioro d’aquesta torre ja ve donada des
de fa temps encara que les últimes pluges han pogut agreujar el problema i s’està
d’acord amb el projecte presentat per a la restauració de la referida Torre.
15.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt sense
petició d’aprovació, sols informatiu, que vol que es tracte en aquest Ple donat el seu
caràcter d’urgència, sobre la denúncia formulada pel portaveu del Grup Popular i les
actuacions portades a terme per l’Alcalde i la Secretària d’aquest Ajuntament.
Es procecedeix a votar l’urgència del punt, aprovant-se aquesta per sis vots a favor
del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup Popular.
INFORMACIÓ SOBRE LA DENÚNCIA DEL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR
DAVANT L’INE.
Pren la paraula la Sra. Secretaria qui passa a explicar la cronologia dels fets:
El 02 de març de 2007 el Partit Popular sol·licita a aquest Ajuntament dades
sobre el nombre de persones empadronades tant de fet com de dret, el nombre
d’immigrants empadronats assenyalant nacionalitat, edat i sexe i nombre
d’immigrants amb dret a votar que han cursat la sol·licitud per a poder estar
inclosos en el cens electoral i poder fer us del seu dret.
El 13 de març se li done resposta a la petició formulada exceptuant el nombre
d’immigrants amb dret a votar que han cursat la sol·licitud ja que aquest tràmit el
gestionen ells directament sense necessitat de passar per l’ajuntament.
El 14 de març el Sr. Francisco Medina Candel sol·licita el nombre
d’empadronats en Morella a 1 de gener de 2006, el nombre d’empadronats en
Morella a 1 de gener de 2007, el nombre d’empadronaments, per mesos, entre
gener de 2006 i gener de 2007 i el nombre d’empadronaments en febrer de 2007.
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El 15 de març se li done resposta amb totes les dades sol·licitades, sent les
següents: gener: 11, febrer: 7, març: 12, abril: 14, maig: 15, juny: 15; juliol: 15,
agost: 20, setembre: 20, octubre: 13, novembre: 16, desembre:24, gener 2007:10 i
febrer 2007: 10.
Se presente davant l’Institut Nacional d’Estadística denúncia que diu:

“EXPONE:
Que teniendo en cuenta el escrito del Ayuntamiento de 15 de Marzo (que se adjunta) y
de conformidad con la instrucción segunda de la resolución de 24 de Febrero de 2006,
de la oficina del censo electoral y que para aplicar la misma, se están usando los
servicios de las fuerzas de seguridad del estado, tal como especifica el periódico del
levante en su artículo periodístico del día Viernes 20 de Abril (que se adjunta) y que la
aplicación material de la instrucción no se limita a un periodo de tiempo concreto, es
decir los últimos tres meses anteriores al cierre del censo definitivo, es decir el 31 de
Enero, como se está haciendo en otros casos para investigar si residen o no en el
municipio;
SOLICITO:
Que se exija al Ayuntamiento un informe explicativo de las causas del incremento
experimentado en el número de personas inscritas en el padrón municipal, tal como se
ha solicitado en otros casos recientes a municipios de la provincia, certificando que se
ha verificado la residencia efectiva de las nuevas inscripciones, así como el conjunto
de ciudadanos que forman parte de asociaciones morellanas de ausentes, -como la
Colonia Morellano-Catalana, o la Asociación de Morellanos Ausentes – y que están
empadronadas en el término municipal de “Morella” para que se compruebe si residen
o no, donde están empadronados, aplicando de la misma manera la instrucción dentro
del marco legal del Art. 14 de la Constitución.
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social”.
Y se analicen a todas las personas que no residen en el municipio en los mismos
términos, y que para ello se utilice si es necesario, al igual que se ha hecho en otros
municipios la colaboración de la guardia civil para investigar fehacientemente si
residen o no, los ciudadanos empadronados en Morella entre los meses de Mayo del
2006 y Enero del 2007, siendo 138 el número de altas en el padrón, altas que en 8
meses forman el 5% de la población total, y que deben ser remitidas a la fiscalía,
siguiendo con su criterio de estos últimos meses y en consonancia con la doctrina de
los actos propios, ya que no constituyen una cifra proporcional, teniendo en cuenta la
evolución lógica del censo.”
- De les 182 altes des de gener a desembre de 2006, que es va aprovar per
unanimitat en la rectificació del padró en la sessió plenària de 15 de març de 2007,
eren 15 per naixement, 82 canvi de residència d’un altre municipi (6 menors de 18
anys i 76 majors de 18 anys), 84 canvi de residència de l’extranger (14 menors de 18
anys i 70 majors de 18 anys) i 1 per omissió (menor de 18 anys). Lo que supose un
total de 146 majors de 18 anys i 36 menors de 18 anys. En el mateix període de temps
van haver-hi 150 baixes.
- Per veure l’evolució del censo se presenten les variacions des de l’any 1998 que son:
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1998 altes 65, baixes 84 variació -19
1999 altes 92, baixes 73 variació +19
Es a partir de l’any 2000 quan comencen a empadronar-se més extrangers
2000 altes 92, baixes 95 variació -3
2001 altes 133, baixes 80, variació +53
2002 altes 137, baixes 102, variació +35
2003 altes 151, baixes 123, variació +28
2004 altes 107, baixes 65, variació +42
2005 altes 175, baixes 138, variació +37
2006 altes 182, baixes 150, variació +32
Aquestes dades s’han presentat el dia 7 de maig al Delegat Provincial de la Oficina del
Cens Electoral.
Pren la paraula el Sr. Puig qui explica que una vegada presentat el referit informe al
Delegat Provincial de la Oficina del Cens Electoral aquest done per tancada esta
suposada investigació.
El que si que vol es manifestar que no s’enten que quan sabent totes les dades, que
s’ha demostrat clarament no ha hi hagut cap tipus de creixement espectacular, sinó
més bé un cert descens respecte al creixement dels darrers anys, que quan s’ha
donat tota la informació sol·licitada es pretengue embrutar el nom de Morella i situar-lo
al costat de pobles on si que han hi hagut situacions irregulars (augment espectacular
del cens, empadronaments de 25 persones en una mateixa casa...).
No s’entén com es posen per davant els interessos, ja no partidistes, sinó que venen a
donar cobertura a una acció política d’un personatge que fa anys està embrutant el
nom de Morella.
A més a més el padró municipal de l’any 2006 es va aprovar per unanimitat en sessió
plenària, doncs on està el problema?, en els últims dos mesos que no ha hi hagut
creixement sinó descens en relació als últims mesos?.
El que s’està fent es deteriorant l’imatge de Morella, injusta e innecessariament.
Vull recalcar que l’administració de l’Ajuntament ha funcionat correctament fent com
va reconèixer el Director de l’INE una actuació absolutament pulcra enviant les dades
tots els mesos per a la seva actualització, i per lo tant no s’entén per que s’ha fet
aquesta denúncia que ja se sabia que es tractava d’una denúncia falsa i que finalment
no va a continuar endavant.
Donar constància del disgust per lo que significa una actuació que no s’entén quin
objectiu tenie si no es donar cobertura a una sèrie d’actuacions insòlites provocades
fora de l’àmbit de Morella.
A lo que respon el Sr. Medina dient que es va presentar la denúncia ja que les dades
proporcionades per l’Ajuntament i per l’INE no coincidien i que una de les funcions de
l’oposició es fiscalitzar l’acció de gestió de l’Ajuntament. I en lo que respecte al nom de
Morella, s’ha posat en entredit unes irregularitats.
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A lo que li respon la Sra. Secretària dient que en cap lloc de la denúncia consta la no
concordança de dades ja que no consta cap dada aportada per l’INE.
Responen el Sr. Medina qui contesta que es tractarà d’una mala redacció de la
denúncia i que ja s’ha aclarit les diferencies i perfecte.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifeste que si que hi ha una sèrie d’actuacions molt
curioses, ja que al revisar els empadronaments, cosa que s’ha tingut que fer al ser
interpelat com a representat de l’Ajuntament de Morella per estar en un paquet
d’ajuntaments que suposadament havien comés irregularitats, s’ha comprovat que
curiosament si que hi ha 14 ó 16 empadronaments en la pedania d’Ortells que
curiosament coincideixen en unes persones determinades, fet que es podrie aprofitar
per intentar anar més enllà.
Es tracta d’una persecució que arriba a demanar que s’investigue qui son els
membres de la Colonia Morellano-Catalana, o la Asociación de Morellanos Ausentes.
Que es pretén? Sols seria posar en dificultats a persones que recolzen Morella i que
voten a qui volen i d’exemples n’hi ha mol i molt prop.
Es lamentable que es face una denuncia falsa, sabent que es falsa i que el nom de
Morella, el nostre i vostre, el de tots s’associa a llocs on han hi hagut pertorbacions en
el cens electoral, cosa que ací no ha passat ni passarà mentre l’administració funcione
adequadament com es el cas i mentre l’Alcalde siga jo.
Volem que tot el mon juge net, i si hi ha persones que volen utilitzar el nom de Morella
per a batalles de caràcter provincial o personal es el seu problema.
Demanem prudència
16.- PRECS I PREGUNTES.El Regidor En Diego Ibáñez Grau agraeix la felicitació per la seva paternitat.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint-i-una 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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