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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DIA 11 DE MARÇ DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na María Luz Blasco Querol
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Jesús Ortí Adell
En Santiago Ripollés Milián

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia onze de març de dos mil onze, es
van reunir les persones que se relacionen
al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’Alcalde obri la sessió corresponent al dia
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Ha finalitzat la pavimentació de l’interior dels porxes al C/ Blasc d’Alagó i la
propera setmana es començarà la col·locació de l’adoquinat i últims acabats.
S’ha finalitzat el projecte de neteja i enderrocament de diverses cases en ruïnes
d’Ortells.
S’han rehabilitat els llavadors del Tint i s’està instal·lant una zona per a netejar
bicis.
Ja està en funcionament la instal·lació d’energia geotèrmica al Centre Lúdic i
Esportiu Jaume I i estan finalitzant altres treballs de millores.
S’estan duent a terme les obres de renovació dels serveis públics de Sant Miquel
i parada d’autobusos dintre del projecte Centre de Benvinguda que compta amb
una subvenció de la Generalitat Valenciana.
S’estan fent els treballs previs per començar les obres del castell dins de l’1%
cultural del Ministeri de Foment.
S’han reparat els brandons del C/ La Font.
S’han iniciat les obres de reurbanització del C/ Tossa a Xiva, les obres de
condicionament de les antigues escoles en La Pobleta i les obres d’urbanització de
la zona exterior d’Ortells, totes tres realitzades per empreses de Morella.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Ha tingut lloc la taula constitutiva de Taula del Comerç, creada seguint les
directius del Pla d’Acció Comercial, per a tractar les ajudes de comerç per a
associacions. Informació i gestió de les ajudes per a Assetmyco.
Inauguració del Centre CEDES de Morella, iniciativa de la Diputació de Castelló
finançada pel Ministeri d’Administracions Públiques, Fons Europeus així com la
pròpia Diputació.
Reunió del Grup de Treball per a dinamitzar l’ocupació.
S’ha assistit per part de l’ADL a la Jornada anual de la Xarxa AFIC – Alzira.
S’ha participat en la reunió de la Taula Tècnica de l’UJI – Programa d’Extensió
Universitària.
Assessorament i tramitació de subvencions per al comerç a diverses empreses
per part de l’agent designat per la xarxa AFIC.
Informació i difusió de les ajudes per agrotendes i emprenedors del Ministeri, a
través de la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
S’han tramitat 5 ofertes de treball a través de la borsa de treball.
S’han dut a terme diversos cursos de formació: Anglès per al turisme, Excel nivell
mig, recepcionista, benestar animal durant el transport.
S’han tramitat les següents subvencions:
Taller d’empleo
Servef
Fira Picassent
C. Agricultura
Assetmico (Activitats comercials)
C. Comerç
Audioguies castell
C. Turisme
Campanya teatral Diputació 2011
Diputació de Castelló
Conferències PEU 2011
UJI
Ajudes adquisició de llibres
Dcció. Gral del llibre

ÀREA DE TURISME
-

-

Promoció de Morella a València, CDT. Exposició de Morella i l’Anunci,
presentació vídeo i degustació gastronòmica amb la presència de la Consellera de
Turisme i la Directora General de Turisme d’Interior així com gran presència de
mitjans de comunicació, el 17 de febrer.
Participació en la Fira Internacional de turisme amb stand propi i la presentació
de l’Anunci amb la imitació del pregó de festes a cavall, gaiters... del 25 al 27 de
febrer
Iniciatives promoció de turisme rural en un stand del Club del Producte en el que
està Cases de Morella.
S’han fet reunions amb els grups de l’ESO i el Festivalin (famílies) per organitzar
les trobades que tindran lloc en maig i juliol respectivament; s’acolliran al voltant de
1000 persones a cada trobada.
S’està preparant un nou fullet-plano en alemany pensant amb els grups
d’austríacs que vindran a partir de maig.
S’han fet 2 visites a l’observatori astronòmic.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Mitjançant el conveni subscrit de la Taula del Sénia amb el MARM i passant el
corresponent procés de selecció s’ha procedit a la contractació d’un titulat
universitari arquitecte tècnic a l’Ajuntament i un altre a l’empresa pública CISE per a
la promoció turística i econòmica per tal de reforçar àrees municipals necessitades i
sobrecarregades de feina, així com per a donar oportunitats de treball a joves
titulats universitaris en fer créixer la seua experiència laboral.
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Tenim que manifestar la nostra satisfacció pel coneixement que tenim de
nombroses empreses morellanes que s’han acollit a eixes mesures de creació
d’ocupació per mig del conveni de la Taula del Sénia pel que suposen de
reforçament del teixit laboral de Morella i l’oportunitat que es dóna per al treball jove
i qualificat.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

-

-

Mentre es tracta de solventar el problema de la primera xarxa wi-fi municipal,
està en marxa la segona, denominada güifinet i de la que la propera setmana es
donarà puntual informació amb la corresponent campanya informativa i que, en
principi té abast a tot el casc urbà.
S’han redactat diversos projectes en virtut d’un conveni de col·laboració del
MARM i la Mancomunitat de la Taula del Sénia per tal de:
Facilitar la cobertura de mòbil, facilitant-la a les zones com Ortells i donant-la
a Xiva.
Facilitar la recepció de Televisió Digital Terrestre a la Pobleta, donada la
manca de col·laboració de les administracions provincials i autonòmiques
davant aquest problema.
Donar cobertura de xarxa güifinet a Ortells.
S’ha contractat l’ampliació del servidor de correu morella.net per donar solució
als problemes de limitació de funcionament dels comptes dels usuaris, així com
canviar els programa de visualització dels correus.
S’està procedint al canvi visual de les planes de l’ajuntament de Morella a
Facebook i Twitter, que es presentaran la propera setmana.
Per part de l’Alcaldia es va mantenir una reunió amb els responsables del nou
centre CEDES de Morella, impulsat per Fons Europeus i el Govern Espanyol, i
executat per la Diputació Provincial, per tal d’ajudar a que la seua existència sigue
el més profitosa possible per a la gent de Morella i comarca i puguem estar
satisfets del seu funcionament en matèria de desenvolupament empresarial, i, en
especial, de desenvolupament de noves tecnologies.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va actuar de conformitat amb el protocol d’Emergències i Nevades els dos
dies de neu que hem patit recentment.
Es continua en la recerca de solucions als problemes de trànsit i estacionament
de la zona de Carretera Castelló / Portal de Sant Mateu amb l’empresa Intercoop,
com a nova titular del supermercat existent a eixa zona.
ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus i castell.
Diverses reparacions de mobiliari i enllumenat en el casc urbà.
S’han col·locat diverses plaques de la retolació en distints carrers de la nostra
ciutat.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
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S’ha substituït l’enllumenat del passeig de l’Albereda, amb sistemes més eficients
i d’estalvi energètic i s’han fet millores medi ambientals i de neteja en el pinar i
camins.
Ha tingut lloc un curs de benestar animal en el transport.
Ha tingut lloc l’assemblea de l’Associació Firal amb la constitució de la nova
junta.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.

ÀREA DE CULTURA
-

Continuació de la programació de cinema
Celebració en la biblioteca de l’acte musico-literari en record a la figura del músic
i poeta José Antonio Labordeta.
Visita guiada al castell sota la temàtica del 550 aniversari de l’alliberament del
Príncep de Viana.
Organització de la presentació del llibre guanyador del premi Nadal 2011 “Donde
nadie de encuentre” de Alicia Giménez Bartlett. Dissabte 19 a les 20 h. sala de
justícia.
Tasques relacionades amb el congrés Escola de Joventud d’UGT-PV.
Confirmar la participació de Morella en la Fira del llibre de Vinaròs per tal
d’incentivar la proposta turística en aquest municipi de la costa.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació en els diferents consells escolars
Reunió amb membres de l’AMPA de primària per coordinar les activitats
proposades per a la celebració del dia de l’arbre.

ÀREA D’ESPORT
-

Participació en reunions de la lliga Nord de curses de muntanya de Castelló, per
tal de fer la segona edició de la Cursa de Muntanya de Morella el 17 de juliol.
Reunió amb la directiva d’ESPEMO per coordinar la propera construcció del
rocòdrom en el centre lúdic i esportiu Jaume I.
ÀREA DE LA DONA
-

S’han realitzat diverses reunions per organitzar el 8 de març, dia de la dona
treballadora, amb Infodona, Grup de Dones i la Regidoria de la Dona.
- Reunions amb David Gil i Miguel Ángel Troncho per organitzar l’exposició del 8 de
març.
- Actes commemoratius del dia 8 de març:
El dia 4 xerrada en el bar de la nevera sobre Guatemala “Dones en
Resistència” amb la presència i testimoni de Reyna Caba regidora municipal
d’igualtat d’Ixcan i Olga Tercer presidenta de la Xarxa de Dones d’Ixcan,
conferència cedida pel Fons Valencià de la Solidaritat.
- El dia 6 de març, projecció en el cinema municipal de la pel·lícula “Plans per a
demà”.
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-

El dia 8 de març inauguració a les Torres de Sant Miquel de l’exposició
“Trencar el sostre de vidre”. L’exposició mostra el treball d’igualtat de les dones
que serà visitada aquest dissabte per la Ministra de Sanitat i Igualtat.
- El dia 10 de març està prevista una visita al CEDES per al Grup de Dones.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

El dia 18 de febrer reunió en la Creu Roja amb el President del Comitè Provincial
i la Presidenta del Comitè Comarcal Morella-Els Ports per a confeccionar el conveni
del 2010 al 2011.
El dia 21 de febrer reunió amb l’empresa del Centre de Dia per veure quins
serveis es poden augmentar, punt que s’exposarà més endavant en aquest ple.
ÀREA DE SANITAT
-

S’ha estat en contacte amb la comare per buscar-li un espai per realitzar la
gimnàstica de part i postpart que s’ubicarà a la Casa de la Cultura (club de xiquets).
S’estan mantenint contactes amb l’associació Azahar per fer revisions pulmonars
als fumadors, així com algunes conferències dintre d’una campanya antitabac.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 28 de febrer es van reprendre les classes de la Universitat de Majors
després de les vacances de Nadal.
El dia 24 de febrer reunió amb la Gent Gran per tal d’organitzar l’any.
ÀREA DE JOVENTUT
-

S’han tramitat ofertes de treball dins del Conveni de Desenvolupament Rural de
la Taula del Sénia.
Com s’explicarà en el Ple s’aproven les ajudes per als projectes de joves
universitaris.
Col·laboració en l’organització per part d’una empresa privada del concert de
primavera.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha obert el període d’inscripció de les carrosses per a l’Anunci.
S’han organitzat les activitats de Carnestoltes que tindran lloc este cap de
setmana, amb la col·laboració de l’AMPA i Morellajove.
S’estan fent també la promoció de les activitats especials que s’han preparat per
diferents establiments de la localitat.
ÀREA DE COMUNICACIÓ
-

Ha eixit al carrer la darrera revista Morella de la legislatura, en forma d’anuari, on
es repleguen el major nombre de notícies i esdeveniments dels darrers temps i que
esperem que arribe puntualment a totes les cases dels morellans i morellanes. En
cas de que alguna persona ho desitge i encara no la tingue, que ho face saber a
les oficines municipals o al responsable de comunicació per tal de fer-lo arribar amb
la major celeritat i eficàcia.
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Abans d’acabar fer referència a dos actes als que queden tots convidats i que són:
-

Visita de la Ministra de Sanitat i Igualtat Na Leire Pajin aquest dissabte al Centre
de Dia, i a l’exposició de les Torres de Sant Miquel amb motiu del Dia de la Dona.
- Inauguració el proper dilluns del Quarter de la Guàrdia Civil per part del Director
General de la Policia i la Guàrdia Civil
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/2011.- Davant
l’existència de gastos que no poden demorar-se fins l’exercici següent per als que el
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable,
i donat que es disposa de “Romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i
comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior” per tot lo qual es fa precís
la concessió d’un suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec a
Romanent líquid de tresoreria.
Vistos l’informe de la Secretaria de data 9 de març de 2011 sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, Memòria d’Alcaldia, l’informe d’Intervenció de data
9 de març de 2011 i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i de
conformitat amb el que disposa 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda adopta per unanimitat el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 01/11, del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits i crèdit extraordinari,
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i nous o majors ingressos i
d’acord amb el següent detall:
Altes en aplicacions de gastos
Suplement de crèdit
Partida
F. Econòmica
Cap. Art. Concepte
15 61904

Descripció
Capítol 6
Pequeñas Infraestructuras
Total suplement crèdit

Euros
15.161,98
15.161,98

Crèdit extraordinari
Partida
F. Econòmica
Cap. Art. Concepte
17 13013

Descripció

Euros

Capítol 4
Salario y S. Social personal
desarrollo rural
Total crèdit extraordinari

11.100,00
11.100,00

TOTAL GASTOS

26.261,98

Esta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i a Nous o
Majors Ingressos, en els següents termes:
Altes en concepte d’Ingressos
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Descripció
Subv. Mancomunidad Taula Sénia
personal desarrollo rural
Suma Nous Ingressos
Romanent líquid de tresoreria per a
crèdits extraordinaris
Romanent líquid de tresoreria per a
suplement de crèdit
Suma Romanent Tresoreria

Euros

15.161,98
19.133,98

TOTAL INGRESSOS

26.261,98

7.128,00
7.128,00
3.972,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 02/2011.- Davant
l’existència de gastos que no poden demorar-se fins l’exercici següent per als que el
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable,
i donat que es disposa de “Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els
totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent” per tot lo qual es fa precís
la concessió d’un suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec a nous
o majors ingressos.
Vistos l’informe de la Secretaria de data 9 de març de 2011 sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, Memòria d’Alcaldia, l’informe d’Intervenció de data
9 de març de 2011 i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i de
conformitat amb el que disposa 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda adopta per unanimitat el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits nº 02/11, del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits i crèdit extraordinari,
finançat amb càrrec a nous o majors ingressos i d’acord amb el següent detall:
Altes en aplicacions de gastos
Suplement de crèdit
Partida
F. Econòmica
Cap. Art. Concepte
16 21000
16 21200
16 21300
92 22003
16 22108
32 22114
16 22115

Descripció
Capítol 2
Reparaciones y mantenimiento
Mantenimiento aparcamiento
Alumbrado mantenimiento
Material oficina
Vestuario otro personal
C. Eléctrico escuela hogar
C. Eléctrico alumbrado público

Euros
50.000,00
1.000,00
6.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
50.000,00
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C. Eléctrico y mto. Castillo y murallas 15.000,00
C. Eléctrico y mto. Casa Ciurana
1.000,00
Limpieza, mto. Calef. Guardería
5.000,00
C. Eléctrico guardería
500,00
Sum. Energia eléctrica varios
10.000,00
Sum. Energia eléctrica museos
7.000,00
Teléfonos ayuntamiento
5.000,00
Seguro responsabilidad patrimonial
4.050,00
Atenciones protocolarias y repres.
20.000,00
Dinamización tercera edad
3.500,00
Acontecimientos culturales y dep.
15.000,00
Actos tradicionales
12.000,00
Estudios y trabajos técnicos
25.000,00
Contrato prestación servicios
3.000,00
Dietas y locom. Personal
500,00
Publicaciones
8.000,00
Suma
253.550,00
Capítol 4
Centre jove casal jove
4.000,00
Suma
4.000,00
Capítol 6
Pequeñas infraestructuras
250.000,00
Suma
250.000,00

33 48011
15 61904

Total suplement de crèdit

507.550,00

Crèdit extraordinari
Partida
F. Econòmica
Cap. Art. Concepte
33 41002
23 42320
16 44900

Descripció

Euros

Capítol 4
Transferencias a la Fundació
Sexennis
50.000,00
Subv. a familias ley dependencia 20.000,00
Transf. a empresa aguas y servicios
Públicos
25.000,00
Suma
95.000,00
Total crèdit extraordinari
TOTAL GASTOS

95.000,00
602.550,00

Esta modificació es finança amb càrrec a Nous o Majors Ingressos, en els següents
termes:
Altes en concepte d’Ingressos
Concepte
61100

Descripció
Transmisión acciones E. Aguas

Euros
602.550,00

TOTAL INGRESSOS

602.550,00
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SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta modificació de crèdits es
recolzarà per poder fer front als deutes que té l’Ajuntament però també dir que es
considera insuficient ja que si el reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat en el
ple passat ascendia a vora 847.000 euros la modificació degut a l’ingrés de la venta
de les accions d’Aigües de Morella es tindria que destinar la totalitat fins esgotar eixos
847.000 euros que es deuen.
Pren la paraula la Sra. García per aclarir que amb els 602.000 euros que s’afegeixen
al pressupost en aquesta modificació es cobreixen les partides que estaven pendents
de pago de pressuposts anteriors, i més endavant tal i com face falta ja s’incorporarà
la resta.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que els 847.000 euros en base al pressupost actual
es van a poder pagar però ara que la tresoreria és favorable si la Generalitat i
Renomar no paga el que ens deu, seguirem amb el problema.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE RECAPTACIÓ 2010.- Assabentat pel Ple
dels comptes de recaptació de l’any 2010 que han segut remeses a aquest
Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum el
següent:
Voluntària

Executiva

Total
Pendent any anterior
351.387,47
Càrrecs
1.324.839,67
Ingressos
1.038.966,69
Baixes generals
11.954,08
Baixes insolv.
4.586,90
Baixa per pronto pago
-1.783,60
Pendent any següent
618.935,87

14.003,63

337.383,84

1.321.992,95

2.846,72

1.009.453,42

29.513,27

8.790,69
0,00

3.163,39
4.586,90

-1.783,60
443.467,83

0,00
175.468,04

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació de l’any
2010 tal i com vénen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA 2010.- S’exposa al
Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana, presentats pel seu administrador, sent el següent resum:
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COMPTES ANY 2010 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2010............................................. 27.078,12 euros
Més ingressos ............................................... 48.207,39 euros
Sumen ................. 75.285,51 euros
Menys despeses............................................. 29.592,01 euros
Saldo a 31 de desembre de 2010.................. 45.693,50 euros
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per agrair i reconèixer el treball portat a cap per
l’administrador.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com vénen exposats.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A
1 DE GENER DE 2011.- Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la revisió
anual del Padró Municipal d’habitants des de l’1-1-2010 al 31-12-2010, sent com
segueix:
CONCEPTES
DONES

TOTAL

Població de Dret a 01-01-10
1437
Altes des de 01-01-10 fins 31-12-10
47
Baixes des de 01-01-10 fins 31-12-10
67
Població de Dret a 01-01-2011

2812

HOMES

2848

1411

92

45

128

61
1395

1417

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants
a 1-01-2011 tal i com ve redactada.
7.- INFORME SITUACIÓ CARDENAL RAM.- Davant els dubtes plantejats per part de
la Diputació Provincial de Castelló respecte a l’accessibilitat de l’Hotel Cardenal Ram
es dóna compte per part del regidor En Ernesto Blanch Marín del següent informe:
Després del tancament en octubre de 2009 de l’Hotel Cardenal Ram i davant els
dubtes plantejats per part del President de la Diputació sobre l’accessibilitat dels
clients al mateix, en el plenari de 19 de novembre de 2009 es donava compte de la
situació d’accessibilitat d’aquest Hotel i que era la següent:
“En l’anterior sistema d’accesos que podia afectar a l’Hotel Cardenal Ram aquest
estava regulat per un cep ubicat al carrer del Pilar que per a la seua apertura requeria
d’un sistema manual i amb clau en el lloc en qüestió. Des de l’any 2006, i amb la
renovació del sistema de control d’accessos, existeix en totes les instalacions
hosteleres un programa informàtic en virtut del qual des del mateix hotel poden
facilitar, apretant un botó, l’accés dels visitants, eliminant amb això qualsevol restricció
a l’accessibilitat a l’Hotel o sinó també es pot sol·licitar l’accés, cridant a la Policia
Local, i efectuant-se la petició d’immediat.”
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Després de la reunió del 8 d’abril de 2010 entre l’Alcalde de Morella i el President en
funcions de la Diputació En Francisco Martínez on es va abordar el problema del
Cardenal Ram i a la que es va aportar tant el que es va tractar en el plenari de 19 de
novembre com un informe policial referent a la forma d’accés dels vehicles al citat
hotel quedava clar que no hi havia cap problema de trànsit sols quedava pendent la
qüestió d’accés de minusvàlids, assumint des d’aquest Ajuntament el compromís de
resoldre-la segons la proposta que presentaren els tècnics de Diputació.
El dia 28 de febrer de 2011 l’Alcalde de Morella torna a parlar d’aquesta qüestió amb
el President de la Diputació En Carlos Fabra i el 3 de març es torne a remetre informe
policial i carta de l’Alcalde per tal de demostrar la disponibilitat d’aquest Ajuntament i
deixar tancada aquesta qüestió.
Per tant queda clar i així s’ha manifestat en totes aquestes ocasions a les que s’ha fet
referència que no existeix cap problema d’accés a l’Hotel Cardenal Ram i per tant
aquesta qüestió no pot servir com a excusa per que aquest hotel no estiga obert.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar si tota aquesta informació ja s’ha fet
arribar a Diputació.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que totes les mocions aprovades en els plenaris
es remeteixen a qui pertoca i en aquest cas en concret queda clar que la Diputació
disposa d’aquesta informació ja que es va remetre: en primer lloc la moció del plenari
de 19 de novembre de 2009 junt amb l’informe policial on s’explicava el funcionament
del sistema d’accesos, es torna a presentar informe policial al respecte en la reunió
personal amb el President en Funcions de la Diputació del dia 8 d’abril de 2010
manifestant aquest que la qüestió queda aclarida, i per finalitzar en data 03 de març
de 2011 es torne a remetre el referit informe policial.
Però després de tot açò quina és la sorpresa que en aquesta mateixa data del 3 de
març un regidor d’aquest Ajuntament demane en premsa que l’Alcalde de Morella
pose solució al problema d’accés a l’Hotel Cardenal Ram i el fa responsable de que un
Hotel de referència com aquest estigue tancat, també demane que el Grup Socialista
informe sobre aquesta qüestió i fa al·lusió al tema d’un túnel que no té cap relació amb
l’accessibilitat de l’Hotel.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que queda clar que la coincidència de la
publicació en premsa és deguda a que la nota es publica el dia 3 però la informació
correspon al dia 2 de març i el que es demanava en aquesta nota de premsa era que
des de l’Ajuntament es fera allò que es demanava des de la Diputació i segons les
respostes donades ja s’ha vist que si que ha tingut efecte. Respecte al tema del túnel
era en pla irònic ja que quan es planteja el problema d’accés era millor arreglar el
problema de funcionament de les pilones que fer un túnel.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que la ironia està bé però no està bé que s’actue en
aquesta falta de responsabilitat tant gran, ja que el portaveu del Grup Municipal
Popular sap perfectament qui és l’únic responsable de que aquest Hotel no estigue
obert.
Al marge de totes les consideracions de caràcter polític o ideològic hi ha qüestions
que no poden ser producte de cap discussió, per que tal i com ha explicat el Regidor
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de Governació en la carta remesa el dia 3 de març l’informe adjunt és exactament
igual que el que se va enviar el 19 de novembre de 2009, per tant no té cap sentit el
que s’ha dit.
La irresponsabilitat de la Diputació en aquest cas és molt gran inclús podria ser
subjecte fins i tot d’algun tipus d’acció de responsabilitat política ja que durant més de
dos anys un hotel ha estat tancat per que un senyor no ho ha cregut oportú traure’l a
licitació i no es possible que després de posar tot de la nostra part per donar una
solució segueixque assenyalant-se a l’Alcalde de Morella com responsable de que
l’Hotel Cardenal Ram estigue tancat.
Per tant esperem que ara que ja no hi ha excusa vaige endavant la licitació del referit
Hotel i que a principis del pròxim any estigue funcionant.
El Ple queda assabentat d’aquest informe sobre l’estat de l’Hotel Cardenal Ram.
8.- PLA D’AJUDES A JOVES UNIVERSITARIS.- Pren la paraula el regidor de
Joventut En Rhamsés Ripollés Puig per explicar el pla d’ajuda a joves universitaris
d’aquest any.
Des de l’any 2007 s’està portant en marxa el Pla d’ajudes per als joves universitaris i
durant estos anys han segut quasi 20 alumnes els que s’han acollit a les ajudes i han
realitzat el seu treball fi de carrera sobre la nostra ciutat.
Han segut estudiants de diferents especialitats i àrees: arquitectura, enginyeria,
turisme, medi ambient, llengua, etc.
Aquestes ajudes pretenen donar un nou impuls per a que els joves al finalitzar els
seus estudis puguen veure la possibilitat de desenvolupar-se professionalment en la
nostra ciutat.
En el curs 2010 s’han acollit a les ajudes dos estudiants.
A més, cal destacar que des de l’Ajuntament també s’han oferit places de treball per a
fer pràctiques en el consistori o en l’empresa municipal. En el 2010 han estat un total
de 3 alumnes: 2 arquitectes i 1 estudiant de dret.
Per altra banda i encara que este any la Generalitat ha fet impossible que els pobles
d’interior disposen dels salaris joves en aquest mes de març s’ha posat en marxa un
nou projecte per impulsar la contractació de titulats universitaris en el nostre territori
mitjançant el conveni de desenvolupament rural de la Taula del Sénia, el Ministeri de
Medi Rural amb la subvenció del salari durant 8 mesos a aquelles empreses o
Ajuntament que contracten titulats. En la nostra ciutat han segut un total de 7 titulats
universitaris els que han segut contractats entre empreses i Ajuntament.
Els projectes presentats dins del Pla d’Ajudes a joves universitaris han segut els
següents:
Nom
Universitat
1 David Royo Bellmunt

Projecte
Disseny d’una planta de tractament
de purins d’origen porcí per al seu

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-03-11 PLE ORDINARI

13

aprofitament com a fertilitzants i
obtenció de biogàs en Morella
València
2 Judit García Camañes

Anàlisi de l’arquitectura popular
de Morella: coberta i façana

Politècnica de
Universitat Jaume I

Per tant les ajudes totals a cada alumne pels treballs presentats seran els següents :
Projecte

Material

Bonificació

Total

1 David Royo Bellmunt
2 Judit García Camañes
Total

176,05
160,14
336,19

154,84
145,16
300,00

330,89
305,30
636,19

Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que aquestes són unes ajudes molt
importants tant per als alumnes que poden realitzar els seus projectes com per
l’Ajuntament que té accés als projectes realitzats.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el pla d’ajudes a joves universitaris tal
i com ve redactat.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ COL·LEGI MARE DE DÉU DE VALLIVANA.- Es
dóna compte per part de la Regidora d’Educació Na Palmira Mestre Tena de la moció
sobre el col·legi Mare de Déu de Vallivana que és com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMER.- El col·legi Mare de Déu de Vallivana, a més de complir una funció
educativa per a la nostra ciutat, esdevé un referent arquitectònic a nivell nacional i
internacional. Donada aquesta singularitat, les tasques educatives dels morellans,
conviuen amb les visites de rigor a l’esmentat edifici per part d’arquitectes de tot arreu.
SEGON.- Aquestes característiques, que el fan genuí i atractiu, han esdevingut en
l’atorgament del premi nacional d’arquitectura l’any 1995 i amb aquest, a les
limitacions en quant a actuacions, que sobre ell mateix poden recaure.
TERCER.- L’ajuntament, complint amb la seua obligació de manteniment de l’edifici,
realitza les tasques i actuacions pròpies de la seua competència. Intervencions que no
són suficients per tal de solucionar els problemes de caire estructural que presenta
l’edifici i que hauria d’assumir la Conselleria corresponent.
Fa més de 6 anys, de manera reiterada, que l’Ajuntament de Morella ha posat en
coneixement de la Conselleria d’Educació, les deficiències estructurals, que presenta
aquest edifici. Fins i tot l’informe presentat per la coautora del projecte, Carmen Pinós
a l’any 2005, recomanava la realització d’una sèrie de mesures urgents, per tal d’evitar
el progressiu deteriorament, de l’edifici. La qual cosa, a hores d’ara, és més que
evident, ja que part dels forjats, mostren el seu esquelet de ferro, degut a la
desintegració paulatina del material que el revestia, amb la perillositat que això
comporta, donat que no hem d’oblidar el seu ús escolar per al qual va ser dissenyat.
Aquestes actuacions, van encaminades a solucionar aquests problemes i els de
“permeabilitat”, que presenta l’edifici, tant a les façanes, teulades, claraboies i
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finestres. Filtracions que suposen un perill per als estudiants, donat que moltes
d’aquestes filtracions acaben a les escales i zones de pas.
QUART.- Aquest Ajuntament no ha obtingut cap resposta al reiterats dels escrits
adreçats a l’administració autonòmica, peticions que es reiteren any rere any. Fins i
tot, l’ Associació de Mares i Pares d’Alumnes del centre escolar, van presentar un
escrit, el qual, no ha tingut cap tipus de resposta, tal i com succeeix amb les diferents
mocions presentades per aquest Ajuntament.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Conselleria d’Educació a prendre les mesures urgents de millora,
proposades per l’informe de l’arquitecta Carmen Pinós a l’any 2005, del CEIP Mare de
Déu de Vallivana i Escola Llar en aquells indrets que suposen perills objectius per a la
comunitat escolar així com detindre el progressiu deteriorament de l’edifici.
2. Remetre aquesta moció a la inspectora del centre educatiu, per tal que siga
coneixedora de la preocupació de la comunitat educativa davant l’estat de l’edifici.
3. Remetre el contingut de la present moció a la Conselleria d’Educació i a tots els
grups parlamentaris que conformen les Corts valencianes.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que el Grup Municipal Popular recolza
aquesta moció ja que considera que el més importat és que els més menuts estiguen
segurs en el seu centre escolar.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció col·legi Mare de Déu de
Vallivana tal i com es presenta.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A
L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA.- Es dóna compte per part de la
Sra. Secretària de la proposta d’una ordenança per a la concessió de subvencions en
matèria d’estància en el Centre de Dia i Serveis Complementaris en la que estarien
incloses les següents actuacions:

-

-

Estància diürna persones dependents:
Des del moment de la sol·licitud fins que s’obtinga la plaça en el Centre de Dia.
Es subvencionarà aproximadament el 57% d’acord amb el càlcul de la renta per
càpita mensual tenint en compte els ingressos integres de la unitat econòmica
familiar.

-

Estància diürna persones no dependents:
Una ajuda mitja de 100 euros mensuals prèvia sol·licitud.
Activitats complementàries, entre altres:
Menjador Social
Taller de Memòria
Activitats de rehabilitació i manteniment (unitat de fisioteràpia)
Subvencionant el 30% del preu total presentant el Carnet d’Or.
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Pren la paraula la Sra. Blasco per explicar que aquesta és una mesura per tal de
donar més dinamisme al servei municipal del Centre de Dia i intentar cobrir el període
des de que la persona fa la sol·licitud fins que té la resolució de la Generalitat.
Seguidament es pase a explicar com es troba en aquest moment l’aplicació de la Llei
de la Dependència.
La zona de cobertura del Servei Municipal d’Atenció a la Dependència amb seu en
Morella atén a les Comarques de Els Ports i el Baix Maestrat, format per 22 municipis i
un total de 16.000 habitants comptant amb 2 treballadores socials.
El reconeixement de la situació de dependència compte amb les següents etapes:
sol·licitud, valoració grau i nivell, elaboració d’informe social, proposta PIA i resolució
PIA, sent PIA l’empresa encarregada de realitzar les valoracions.
Fins al moment s’han rebut 702 sol·licituds en tota la zona de cobertura de les quals
111 són de la zona de Morella de les quals 64 persones estan en l’elaboració
d’informe i 48 en proposta PIA.
En relació amb les prestacions del sistema Dependència dels usuaris de la zona de
cobertura es troben en la següent situació:
-

Ingrés en residència: 59 persones en tota la zona de cobertura
Centre de Dia de Morella: 8 persones
Prestació econòmica de S.A.D: 8 persones en tota la zona de cobertura
Prestació al cuidador no professional: 87 persones en tota la zona de
cobertura

Amb aquestes dades el que es pot observar és una gran diferència entre les
propostes PIA i les resolucions existint una gran quantitat de propostes PIA pendent
de resolució.
Com a terme mig la temporalització de les fases en l’anterior legislació és la següent:
-

Sol·licitud: immediata
Valoració: 4 mesos
Elaboració informe social: 15 dies
Proposta PIA: és molt variable depenent del grau, recurs, nivell de prioritat i
està entre 4 mesos i 1 any.
Resolució PIA definitiva: depenent del grau i nivell, aproximadament 9
mesos.

En el tema de les revisions amb la nova normativa esperem s’agilitze passant d’un any
que és el que costava fins ara a 6 mesos.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui valora positivament qualsevol qüestió que supose
una ajuda a tota persona dependent i així és en aquest cas ja que la persona estarà
coberta des del moment de la sol·licitud fins al moment de la resolució definitiva, i més
encara tenint en compte que la Llei de la Dependència ha estat afectada pels retalls
del mes de maig del Govern Central amb l’eliminació de la retroactivitat de l’ajuda.
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A lo que li respon la Sra. Blasco dient que el problema no es presente ara que s’ha fet
el retall sinó que s’està donant des del principi d’aplicació de la Llei.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que aquesta és una de les qüestions més important
per a l’equip de govern ja que es tracta de que la Llei de la Dependència s’aplique
d’una manera realista i ràpida per tal de donar solució a aquelles persones que ho
necessiten.
Aquesta decisió es tracta d’un pla d’urgència esperant que més prompte que tard
aquells que tenen que assumir la seva part que és la Generalitat ho facen, i mentres
tant l’Ajuntament de Morella assumirà aquesta deficiència, afegint que a hores d’ara la
Generalitat encara no ha pagat el sou de les persones que treballen en la gestió de la
Llei de la Dependència.
Per tant en aquest moment es tracta de prioritzar i aquest és un punt de caràcter
social molt important per als nostres ciutadans potenciant els serveis del Centre de
Dia.
Considerant l’interès que suposa per al Municipi l’aprovació de l’Ordenança Municipal
reguladora la concessió de subvencions en matèria d’estància en el Centre de Dia de
Morella i Serveis Complementaris.
Vist l’informe de Secretaria de data 9 de març de 2011 sobre la Legislació aplicable i
el procediment a seguir per a l’aprovació de la referida Ordenança.
Vist el projecte elaborat pels Serveis Municipals de data 9 de març de 2011,
d’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en matèria
d’estància en el Centre de Dia de Morella i Serveis Complementaris, sol·licitat per
Providència d’Alcaldia de data 9 de març de 2011.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió de
subvencions en matèria d’estància en el Centre de Dia de Morella i Serveis
Complementaris tal i com consta en l’expedient.
SEGON.- Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauló d’anuncis de
l’Ajuntament, per un termini de trenta dies per a que puguen presentar reclamacions o
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions
o suggeriments en el referit termini, se considerarà aprovada definitivament sense
necessitat d’Acord exprés pel Ple.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President, per subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI CREU ROJA.- Es dóna compte per part de
la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del conveni de col·laboració
entre la Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de
Morella.
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L’objecte del present conveni i d’acord amb el marc legal que el regula, és col·laborar
amb l’Ajuntament de Morella en els Plans d’Intervenció de CRE de Socors i
Emergències, Intervenció Social i Creu Roja Joventut.
Tota activitat recollida en aquest conveni estarà fonamentada en la presència del
voluntariat, estant per tant condicionada la seva realització, a la participació i
disponibilitat del mateix.
Com objectiu prioritari, l’Assemblea Comarcal de CRE en Morella – Els Ports, es
compromet a elaborar el nou Pla d’Acció Local, Pla que ha de garantir l’adequació
dels objectius de la Institució a la realitat local. Aquest nou Pla d’Acció Local, ha de
permetre impulsar CRE en la localitat de Morella, desenvolupant noves accions
dirigides als diferents col·lectius vulnerables de la localitat. Aquest Pla s’elaborarà
tenint en compte les necessitats detectades en la localitat, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Morella, i el seu objectiu es millorar les condicions de vida de les
persones de Morella, oferint accions, en els plans de:
1.- Pla d’Intervenció en socors i emergències: preventius terrestres i preparació per a
emergències.
2.- Pla d’Intervenció social: atenció a persones dependents.
3.- Pla de Creu Roja Joventut.
4.- Pla de voluntariat.
5.- Pla de formació.
6.- Pla de cooperació internacional.
L’import econòmic al que ascendeix la totalitat dels programes/projectes convinguts en
aquest conveni ascendeix a 9.914,36 euros, que l’Ajuntament satisfarà a CRE en
concepte de col·laboració econòmica per al sosteniment dels gastos derivats dels
mateix més la cessió del local de la seu inclosos els gastos de llum i calefacció amb
una duració des de l’1 de juliol de 2010 fins al 31 de desembre de 2011.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per valorar positivament aquest conveni i per agrair
en nom del Grup Municipal Popular el treball que realitzen els voluntaris de Creu Roja.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el conveni de col·laboració entre la
Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella tal i
com es presenta.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CAMPANYA DIFUSIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL
TINENÇA ANIMALS DE COMPANYIA.- Es dóna compte per part del regidor En
Rafael Pallarés Traver de la necessitat de realitzar una campanya de difusió de
l’ordenança municipal sobre tinença d’animals de companyia.
Vist que vénen donant-se problemes degut a la presència cada vegada més gran de
deposicions en la nostra població i vist que es disposa d’una ordenança des de l’any
2001, en la qual vénen regulades les normes específiques en quan a gossos i gats i
en general sobre tinença d’animals de companyia es considera oportú fer una
campanya de difusió per a que tot el món siga coneixedor d’aquesta ordenança.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar el seu recolzament a aquesta qüestió.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda que es procedeixque a la realització d’una
campanya de difusió de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals de
companyia.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ INVENTARI MASIES.- Es dóna compte per
part del regidor d’urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció sobre l’inventari
de masies que va acompanyada d’un informe tècnic del qual s’han extret aspectes
que es reflecteixen en la mateixa, i que és com segueix:
“En el Ple ordinari de gener de 2009 es va aprovar inicialment, per unanimitat, la
modificació puntual nº 23 del PGOU.
Esta modificació puntual denominada “Sòl no urbanitzable de protecció patrimonial i
de l’inventari del patrimoni del sòl no urbanitzable. Edificació dispersa” fa referència als
masos del nostre terme.
El que es pretenia era completar la catalogació d’estes edificacions, passant de 100 a
197 els masos inventariats i així facilitar que es puguen fer obres de rehabilitació i de
posada en valor, ja que sinó apareixen en la llista la tramitació és molt més dificultosa
la seua tramitació.
Tots coneixem l’estat actual de molts dels masos del nostre terme i com diu
l’Acadèmia Valenciana de Cultura, són elements a preservar i posar en valor.
Per tant creem que és una modificació important i que pot facilitar a la gent
emprenedora de la nostra ciutat la recuperació de part d’aquest patrimoni col·lectiu i
amés crear noves activitats econòmiques.
No entenem com, per part de diferents Conselleries s’està obstaculitzant, tant en la
poca agilitat en la tramitació com en el sentit de diferents informes desfavorables de
cara a l’aprovació d’aquesta modificació.
Sobre la tramitació, més ben dit, la falta d’agilitat en ella, sols cal donar com a
exemple un parell de dades:
- Portem més de 2 anys de tramitació.
- A algunes contestacions estem esperant més de 9 mesos.
En quant al sentit de diferents informes, cal dir:
L’informe del servei d’avaluació d’impacte ambiental és com a mínim contradictori i,
com diu l’informe tècnic que acompanya la moció, provoca una indefensió a
l’Ajuntament que té com objectiu preservar i ficar en valor este patrimoni.
No es poden emparar en que no poden informar perquè està en tramitació la revisió
d’un nou PGOU i entenem que no és justificable sol·licitar un estudi d’avaluació medi
ambiental de gran part del nostre extens terme, sinó que és més lògic i àgil fer-la en el
moment que es vaja a fer alguna actuació i en el cas que tinguen com a objectiu
preservar l’edificació històrica, ja que en poc o gens afectaran al paisatge, no siga
necessari.
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Informe desfavorable Direcció General de Patrimoni: Estem d’acord que hi ha que fer
un catàleg complet de tots els masos però no pot ser un imperatiu legal ni fer-ho amb
esta modificació, sinó que es realitzarà, com ja vam comentar els dos grups polítics en
el ple de gener de 2009, quan es faça un nou PGOU i hi ha que valorar la millora
substancial per al inventari que es fa amb esta modificació ja que es passa de 100 a
quasi 200 masos en l’inventari.
Veiem com en diferents escrits de les conselleries hi ha disparitat de criteris i
demostra el desconeixement que es té en algunes Conselleries i Direccions Generals
sobre la situació del món rural i el territori d’interior de la Comunitat Valenciana,
especialment en la comarca d’Els Ports, amb el ric patrimoni que tenim en masos i
altres edificacions.
Esta modificació té una finalitat que està lluny de pretendre la reclassificació del sòl,
sinó que únicament es pretén possibilitar l’adequada protecció i manteniment del
patrimoni arquitectònic i històric de les Denes de Morella.
Per tant, tal com reflecteix l’informe tècnic que acompanya la present moció entenem
que esta modificació pot ser aprovada urgentment i per això es proposa al Ple els
següents:
ACORDS
PRIMER.- Donar trasllat de la present moció i de l’informe que l’acompanya a la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
SEGON.- Sol·licitar a la Conselleria d’Urbanisme l’aprovació definitiva de la
modificació nº 23 del PGOU.
TERCER.- Instar a la Direcció General de Patrimoni l’informe favorable de la present
modificació, tal i com s’argumenta en l’informe del tècnic municipal.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que de tot el món és sabut que el terme
municipal de Morella és un dels més extensos de la Comunitat Valenciana i el gran
nombre de masos que hi ha en ell.
Hi ha que tenir en compte que els masos en el pas del temps no s’estan utilitzant com
a vivenda habitual i per tant aquelles persones que vulguen realitzar obres de millora o
donar-li un altre tipus d’activitat, com pot ser turisme rural, no tindria que trobar-se en
tants de problemes i més tenint en compte que es tracta al mateix temps de recuperar
i preservar el nostre patrimoni.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per remarcar que en aquest punt el que es pretén és
donar una espenta per a que es solucione d’una vegada per totes aquesta modificació
puntual que porta més de dos anys de tramitació.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que tots estem d’acord en que és necessari que eixe
gran valor que tenim en el nostre patrimoni edificat en el terme municipal es puga
posar en valor econòmic i seria molt important convèncer a les distintes instàncies de
l’Administració Autonòmica de que no poden actuar d’esta manera, ja que així no es
preserve el patrimoni cultural; fent una crida molt especialment a la Conselleria de
Cultura que estant tant obsessionada en dificultar estos processos el que està fent és
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perjudicar allò que vol protegir. El fet de que un mas que està en desús puga ser un
hotel rural no perjudique a ningú sinó més bé al contrari ja que és un benefici per a
tots.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre l’inventari de masies
tal i com es presenta.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte a tractar.
15.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula la Sra. Sangüesa per preguntar si les pilones instal·lades en Plaça
Colon i C/ Virgen de Vallivana són definitives o són provisionals mentres duren les
obres del Parador.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc informar que la reixeta de desaigüe
que hi ha davant del col·legi Mare de Déu de Vallivana està en molt mal estat i en
segon lloc insistir en el moviment que presenten les vades d’algunes torres i trossos
de muralla.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que respecte a les pilones estan instal·lades amb
caràcter provisional mentres duren les obres del Parador; s’està al cas del tema de la
reixeta de desaigüe estant pendent de reparació i per últim el tema del moviment de
les vades es donarà avís als tècnics municipals que estan encarregats de la revisió de
les mateixes.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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