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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 8 DE SETEMBRE DE 2011
================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent
cap objecció, és aprovada per unanimitat l’acta de data 21-07-2011.
2. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc agrair a tota la gent de Morella, la participació, la convivència i el
compromís en la celebració de l’Anunci del 53 Sexenni, donant-se una resposta
adequada per part de tots els àmbits amb un resultat molt positiu.
Felicitar també a totes les persones implicades directament en la celebració de la festa
com el pregoner, les xiques que van representar a la ciutat de Morella amb els títols
de fidel, fort i prudent i altres elements que ens han ajudat a donar una imatge positiva
i entusiasta a tot arreu.
Destacar l’agraïment als cossos de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica,
Policia Local, també a la Creu Roja i als voluntaris així com als serveis municipals i a
tots els veïns de Morella que van col·laborar en la neteja del confeti.
També agrair la resposta i presència de les autoritats que ens van acompanyar,
Ministre d’Indústria, Consellera de Cultura, President de la Diputació, Diputats,
Alcaldes de la Comarca; especialment el recolzament demostrat pel Ministre
d’Indústria amb el Parador de Turisme i amb la declaració d’internacionalitat de la
festa de l’Anunci.
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Agrair també la presència dels més de 40 mitjans de comunicació que van participar
en la difusió d’aquesta festa.
En definitiva l’anunci del 53 Sexenni ha estat un èxit de participació, de promoció i de
convivència i ara és el moment de començar a treballar en la preparació del Sexenni
per tal que aquest siga el millor Sexenni de la història; per part d’aquest Ajuntament ja
s’ha començat a treballar en la posada en marxa dels organismes de gestió, d’impuls i
de promoció del 53 Sexenni, Junta de Festes, Gremis, Fundació Sexennis de
Morella....
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

-

-

S’ha entrat en la última fase de les obres del castell referent a l’1% cultural. Van
a molt bon ritme i les millores i acabats per al castell estan sent molt bons. S’ha
habilitat un pas provisional durant el mes de setembre i d’11 a 15 h l’accés al castell
és pel costat mateix del convent de Sant Francesc.
Les obres del Túnel d’accés al futur Parador van a bon ritme i han entrat en la
seua última fase amb la l’entrada del túnel cap a l’interior del castell.
Ha començat la col·locació de diversos testigos en la muralla de la zona del
Portal de l’Estudis per seguir la seua evolució i s’han programat diversos treballs,
tal com es va acordar amb la Conselleria de Cultura i es va informar en la Comissió
d’Obres.
S’ha mantingut una reunió amb el gerent del Consorci de Residus referent a la
posada en marxa de les plantes de tractament d’inerts i de transferència
d’escombreries, així com de l’ecoparc, que ja està quasi acabat.
S’està programant l’inici de les obres de reurbanització del carrer de la Plaça
Colom, que tindran lloc cap a finals d’octubre.
Així com també es té previst actuar en les properes setmanes en el sender
perimetral de Morella per reparar diversos despreniments ocasionats per les
tronades del mes d’agost.
S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment en el Col·legi de Primària,
segons les peticions del centre, en motiu de l’inici de curs.
S’ha realitzat diversos treballs de reparacions i millora de mobiliari urbà en
Morella, a l’igual que diverses zones d’empedrat i adoquins.
S’ha reparat el brandó en la Carretera Castelló i s’ha renovat un tram de la
conducció de clavegueram.
Dins de les festes de la Pobleta es va fer la inauguració de les antigues escoles,
recentment rehabilitades.

ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha fet un servei especial de neteja durant els dies de les festes d’agost tant del
poble com de l’espai firal i un treball molt important, junt als veïns del poble, per a la
retirada de les tones de confeti de l’anunci.
Muntatge i retirada de les barreres de bous, en el mínim temps possible, per a
causar les mínimes molèsties als veïns i visitants.
Preparació i muntatge del Teatre, Casa Ciurana, Sales Gòtiques de l’Ajuntament,
Torres i de l’Espai Firal per a la realització de diferents actes de les festes.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus i castell.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.
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ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

-

-

-

-

-

La fita més important ha segut la preparació i organització de tot el dispositiu de
trànsit, estacionament i seguretat per al dia de l’Anunci.
Per la transport es va disposar fins a 8 autobusos que traslladaren a la gent que
venia a Morella en horaris que van anar des de les 10 a 23 h del dissabte i de les 9
a 23 h el diumenge 28 d’agost.
Es van habilitar 9 zones d’estacionament fora del casc urbà per a organitzar la
massiva afluència de vehicles que van tenir eixos dies a sumar els estacionaments
habituals de l’Alameda i plaça de bous que es va obrir excepcionalment per a donar
servei a la gent dels masos. Volem transmetre l’agraïment municipal a totes les
persones que desinteressadament van cedir els seus terrenys per poder facilitar a
tota la gent que va venir el dissabte i diumenge de l’Anunci l’arribada en vehicle.
Per a poder cobrir l’organització de les zones de pàrquing i sobretot, la gran zona
de l’Hostal Nou van fer falta la mobilització de fins a 16 persones (11 dissabte, 16
diumenge) que van configurar un cos d’estacionament que no va ressenyar
incidents rellevants, la qual cosa és satisfactòria en aquest tipus d’event amb tanta
afluència de persones, cosa que agraïm des d’aquest Plenari, en especial als
treballadors de la Brigada i personal de museus, per la labor feta.
Es va poder disposar d’una dotació de bombers voluntaris per a cobrir les
possibles situacions d’emergència, que tenim també que agrair profundament per
l’absència d’incidències. El mateix tenim que dir del Centre de Salut, que va tenir
durant tot el diumenge un dispositiu especial, al qual volem manifestar el nostre
agraïment pel reforç realitzat juntament amb la Creu Roja.
En quant a seguretat i trànsit, els quasi 50 efectius entre policia Local, Guàrdia
Civil rural i de trànsit així com Policia Autonòmica van ser garantia de bon
funcionament i tranquil·litat per a la gran quantitat de gent que va venir a Morella el
dia gran del nostre estiu. A tots ells, també manifestem el nostre agraïment i
felicitació per l’èxit dels dispositiu.
Hi ha que manifestar que el nou recorregut proposat des de la Regidoria de
Festes, ha suposat una millora substancial no sols per gaudir més els visitants i
participants de les carrosses, sinó també evitant problemes de trànsit i de circulació
dels propis autobusos en els moments posteriors a les 18h, on es va concentrar el
moment de màximes eixides de visitants cap els seus llocs d’origen.
En altre ordre de coses, la Policia Local ha fet dispositius especials de trànsit per
a la Pujada al Castell, Moros i Cristians, i diversos actes festius i processionals de
les nostres festes.
El dia del concert de Manel també es va fer un desplegament policial especial per
la massiva afluència de gent que va venir eixa nit a l’espai firal.
Per motiu des dies de bous, la Policia va efectuar la seua funció de elaboració i
col·locació de cartells d’advertència i seguretat al recinte taurí, acompanyant als
regidors i al tècnic en el moment de revisió de les barreres particulars i municipals,
així com el tall dels corresponents carrers en els moments dels bous de carrer i
muntatge i desmuntatge de corrals i barreres.

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
-

El més destacable és la gran afluència de visitants a les webs
morellaturistica.com i morella.net per tal de rebre informació relativa a la nostra
ciutat i la festa de l’Anunci.
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-

L’estrena de la web de la fira de Morella wwww.firamorella.es, és també una nova
fita per donar a conèixer els elements, història i programació de la més històrica de
les fites comercials de la ciutat.
S’està treballant estos dies en ubicar l’antena de guifinet al Tossal Gros, incloent
l’ampliació del marge d’acció de la mateixa per donar senyal de wifi al nou Espai
Firal.
Per al dia de l’anunci es van establir dispositius tècnics especials per facilitar
l’emissió en directe de diversos mitjans de comunicació.
S’han solventat els problemes en l’Internet Rural al local de la Tercera Edat i la
Fonda de Xiva.
ÀREA DE TURISME
-

Promoció de l’Anunci del 53 Sexenni.
Èxit de les terceres jornades “Anem de Tapes” amb col·laboració amb Assetmyco
i el Patronat de Turisme, amb més participació que els anys anteriors.
Reunió a Turespaña per tractar temes sobre la declaració del Sexenni com a
Festa d’Interès Turístic Internacional.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha asfaltat el camí de la mina referent als projectes de millora de camins rurals
2011 de la Mancomunitat Taula del Sénia.
Ja s’està treballant amb els nous projectes per a l’any vivent amb una inversió
d’uns 120.000 euros.
S’han organitzat totes les activitats de la Fira amb col·laboració de l’Associació
Firal, preparant tot el muntatge i infraestructura necessària.
S’han fet diversos treballs de millora i conducció d’aigües en l’abocador de la
Teuleria per evitar problemes de despreniments deguts a les pluges.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Condicionament del col·legi i de l’escola municipal infantil.
Reunions d’inici de curs amb al Centre de Formació per tal d’oferir cursos de
màxim interès pels possibles usuaris.
Patronat Municipal de Música per a l’organització del proper curs.
ÀREA DE CULTURA
-

Dinamització de la Biblioteca a través d’activitats com la presentació del llibre les
Roques del Port.
Exposició pictòrica a les sales gòtiques.
Organització del XXIX Festival Internacional de Música.
Concert de la Rondalla i commemoració del 200 aniversari del naixement del
Bisbe Martí.
Commemoració de l’aniversari de l’ajusticiament de la Pardala.
Actuació teatral de “L’escudella d’un somni”.
Filada mora.
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Setmana cultural:
Xerrades sobre esdeveniments al Castell.
I Cicle d’Estiu Morella Sonora.
Visita nocturna guiada al Castell.
Exposició Torres Sant Miquel de Miguel García Lizón.
Xerrada sobre històries al voltant de l’Anunci de 1897.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Ha començat la campanya per a donar informació i servei a la remodelada oficina
de Cohesió i Integració Social de Morella, per atendre al sector immigrant instal·lat
a la nostra ciutat.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Es va organitzar el “ Dia de la Gent Gran” per a festes i es va buscar totes les
parelles que celebraven les Bodes d’Or, així com un xicotet homenatge a José
Barreda Pitarch que complia cent anys.
El dia 12 d’agost els jubilats de Xiva van celebrar el dia de la seua festa amb un
dinar de germanor.
El dia 23 d’agost, reunió a Xiva de la junta de jubilats, assemblea general i estat
de comptes.
El dia 24 d’agost, reunió a Ortells de la junta de jubilats.
El dia 16 de setembre s’inicia el termini de la matrícula per a la Universitat de
Majors davant de l’inici del pròxim curs.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Organització de les diferents activitats de la Setmana de la Joventut: tallers,
gimcanes, cinema... col·laborant amb Morell@jove.
Col·laboració amb la festa del Carib d’Els Ports Ràdio.
Tallers de dibuix i fotografia durant la setmana de bous.
Actuació per a xiquets (Nandet).
Organització del dia dels xiquetes amb tallers infantils, nombrosos inflables,
dinar...

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 15 d’agost l’Associació contra el Càncer va fer la col·lecta com tots els
anys tenint com sempre una gran resposta.
Durant estos dies es publiquen en el DOGV les bases de les ajudes del 0,7% per
a que les ONG puguen fer arribar les sol·licituds a l’Ajuntament.
El dia 26 de juliol el Consell de Solidaritat va fer una xerrada en el programa de
ràdio sobre Somàlia (la Banya d’Àfrica) demanant solidaritat per a la fam que
assola tots estos territoris. També es van fer unes vinyetes que es van repartir per
tota la ciutat (comerços, museus....).
ÀREA DE SANITAT
-

A principis d’agost es va mantenir una reunió amb el coordinador en funcions del
Centre de Salut per preparar la cobertura sanitària per al dia de l’Anunci,
demanant-se una SAMU de la qual no es va poder disposar.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-09-08 PLE ORDINARI

6

-

Agrair a la Creu Roja que va col·laborar el dia de l’Anunci amb tots els seus
efectius: tres ambulàncies, un 4x4 i 14 voluntaris.
Durant estos dies s’està realitzant la campanya de prevenció del Càncer de
Mama entre les dones de 45 a 69 anys, amb un total de 310 dones. Des de
l’Ajuntament es coordinaran les visites i se’ls ajudarà a desplaçar-se fins a l’Hospital
de Vinaròs.
ÀREA DE FESTES
-

-

S’han celebrat les festes d’estiu de La Pobleta, dins de les quals es va inaugurar
el recentment restaurat edifici de les escoles, que s’utilitzarà com a espai social per
als veïns del poble, també es va ballar la recuperada dansa del pastor, que feia 50
anys que no es ballava a La Pobleta.
S’han celebrat les festes d’estiu d’Ortells.
S’han celebrat les festes patronals de Xiva en honor als patrons, la Mare de Déu
del Roser i Sant Salvador. També es va visitar el museu que ha fet un veí de Xiva
al voltant de les investigacions sobre teixits que van fer el seu pare.
S’estan organitzant les Festes de Sant Miquel d’Herbeset.
A Morella hem tingut més de 150 actes durant el mes d’Agost, dins de la
setmana de la joventut, Festes de Sant Roc i l’Anunci. S’han realitzat actes per a
totes les edats i de tot tipus, conferències, exposicions, presentacions, concerts de
música clàssica, esports, jocs, i concursos per als xiquets, bous, balls, concertes
per als joves, etc...

ÀREA DE TRADICIONS
-

A finals del mes de juliol es van mantenir contactes amb els carrers que fan “Els
ninots” per si l’Ajuntament podia col·laborar en alguna cosa. Se’ls va regalar un
pernil a cada uns dels carrers, també se’ls va regalar un pernil al carrer Julián Prats
per fer “Els volantins”.
Es va col·laborar en totes les reunions amb els organitzadors del dia de l’Anunci.
Es va realitzar la remodelació de la carrossa de l’Ajuntament per al dia de
l’Anunci. També es van fer els atributs que havien de portar la Fidel, Fort i Prudent
en la carrossa eixe mateix dia.
Es van llogar els vestits per al Pregoner i els Creuats que li acompanyen durant
el pregó del dia de l’Anunci.
ÀREA D’ESPORTS
-

S’ha realitzat el campionat de Futbol Sala, amb la participació de 12 equips, tant
de Morella com de la comarca, amb un gran èxit d’assistència de públic.
S’ha realitzat el segon ascens des del portal de Sant Mateu al Castell.
S’estan mantenint reunions prèvies en les diferents associacions esportives del
municipi, per ha constituir el nou consell municipal d’esports.
S’estan concretant els horaris que tindran les diverses activitats a realitzar en el
Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
Per acabar felicitar a Jorge Membrado Ferreres per el seu nomenament com a
Esportista d’Alt Nivell publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, i en el qual comparteix
protagonisme amb altres persones tant importants en el món de l’esport com Edurne
Pasaban Lizarriba.
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Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia que van del 137/2011 al 155/2011.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE JULIOL DE
2011.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de juliol
de 2011, que són com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-11 ............................................................... 260.744,44 €
Ingressos juliol.................................................................... 487.028,31 €
Total.................................................................................... 747.772,75 €
Pagaments......................................................................... 499.933,06 €
Existència a 31-07-11........................................................ 247.839,69 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de juliol de 2011 tal i com vénen
redactats.
4. ENCOMANDA EXECUCIÓ A CISE “OBRAS DE MEJORA DEL POLÍGON
INDUSTRIAL LES CASETES”. Coneix el Ple el projecte d’execució redactat per
l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Carlos Rubio Rubio per a la realització del
projecte “Obras de mejora del polígono industrial Les Casetes”.
Conegut l’article 4.1.n. i l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que aquest tema és una revindicació de tots els
veïns del polígon industrial, preguntant com és que sols s’actue en el tram de baix i no
es realitze una actuació integral.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que tal i com es reflecteix en el projecte,
l’actuació més important es realitzarà en la primera lleixa del polígon industrial però tal
i com s’assenyala en el plànol també s’actuarà en la última en temes com accessos,
voreres i trapes de clavegueram, per lo que sí que se realitzarà un actuació integral.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per puntualitzar que de cara a properes actuacions
aquestes obres es tindrien que traure a concurs per a que les empreses del poble
pugueren accedir a realitzar-les.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que en el que respecte a aquesta obra l’actuació
més important té a veure en l’asfaltat, qüestió que té de realitzar-la empreses
especialitzades que tindran que subcontractar-se en altres poblacions.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Obras de mejora del polígono industrial Les Casetes”
redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Carlos Rubio Rubio amb un
pressupost total de CENT QUARANTA-DOS MIL NOU CENTS TRENTA-UN EUROS
AMB SET CÈNTIMS (142.931,07 €), tal i com ve redactat.
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SEGON.- Encomanar l’execució de l’obra “Obras de mejora del polígono industrial Les
Casetes” a l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics S.P.E.
S.A.” (CISE SPE S.A.) per la quantitat de CENT QUARANTA-DOS MIL NOU CENTS
TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (142.931,07 €), ja que aquesta empresa té
atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Posar en coneixement de l’empresa que té l’encomanda de l’execució de la
referida obra que qualsevol contractació que realitze té que complir escrupolosament
la Llei de Contractes del Sector Públic.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD 1% CULTURAL AL MINISTERI DE
FOMENT I SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA PER A
L’OBRA “RESTAURACION TORRE DE LA FONT VELLA”. Conegut que el Ministeri de
Foment destina l’1% del pressupost total dels contractes d’obres públiques a treballs
de conservació del Patrimoni Històric Espanyol.
Conegut que la Conselleria de Cultura concedeix subvencions per a la conservació del
Patrimoni Històric Artístic.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar la satisfacció, des del Grup Popular,
per a que se comence a actuar en la Torre de la Font Vella, demanant que s’estigue
damunt de totes les altres torres, fent un seguiment del seu estat i realitzan les
actuacions necessàries en cada cas.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que ja fa temps que s’està pendent de l’estat en el
que es troben totes les torres i que s’està intentant que s’arreglen, però certament
serà molt difícil intervenir en aquestes si no se dispose de finançament, per lo que
s’agraix diposar de l’1% del Ministeri de Foment demanant que la Generalitat també
col·labore amb aquestes accions, ja que no ha invertit res en els últims anys.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Dirigir-se al Ministeri de Foment, sol·licitant que l’1% del total de les
inversions realitzades en el terme municipal de Morella siguen reinvertits en el projecte
“Restauración Torre de la Font Vella”.
SEGON. Dirigir-se a la Conselleria de Cultura per a que concedeixca una subvenció
per a la realització del projecte “Restauración Torre de la Font Vella”.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL EN LA “ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FORESTALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”. Conegut que aquest Ajuntament forme part de
la “Asociación de municipios forestales de la Comunidad Valenciana”.
Coneguda la necessitat de nomenament d’un representant de la Corporació Municipal
en la “Asociación de municipios forestales de la Comunidad Valenciana es proposa al
ple que aquest siga el regidor de Promoció Econòmica, Desenvolupament Rural, Medi
Ambient i Comerç Rafael Pallarés Traver.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda nomenar a Rafael Pallarés Traver com a
representant d’aquesta corporació en la “Asociación de municipios forestales de la
Comunidad Valenciana”.
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7. APROVACIÓ, SI ESCAU, CREACIÓ CONSELL DE MEDI AMBIENT. En virtut dels
articles 34 a 38 de la Carta de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Morella, es
proposa la creació d’un Consell Municipal de Medi Ambient, que tindrà com a finalitat:
Orientar com a òrgan consultiu la política municipal relativa a la matèria de
Medi Ambient.
Conèixer i valorar la planificació de la política municipal relativa a la
realització de polítiques actives i de conservació del nostre planeta amb criteris
clars de sostenibilitat i eficiència.
Proposar i assessorar els programes d’actuació municipal específics de
l’àrea de Medi Ambient.
La composició del Consell de Medi Ambient, d’acord amb l’article 36 de la Carta de
Participació Ciutadana seria la següent:
a) L’Alcalde, que serà el President.
b) El Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient.
c) Un/a representant per cada un dels Grups Polítics amb representació en
l’Ajuntament de Morella.
d) Personal tècnic municipal de l’Àrea.
e) Representants de les Associacions o Entitats representatives del sector o
àrea a què es refereix el Consell.
- Assetmico
- Societat de Caçadors
- ESPEMO
- Sindicats Agraris
- Cooperativa Comarcal San Antonio Abad
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es considera una bona iniciativa,
proposant a José Agustín Amela Ibáñez com a representant del Grup Popular.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per proposar a Amadeo Bordàs Antolí com a
representant del Grup Socialista.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la creació del Consell de Medi Ambient i
estant presents els nomenats, aquests accepten el càrrec.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PETICIÓ AJUDA FINANÇAMENT A LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ, CAMÍ DE LA CANÀ. Es dóna compte per
par del regidor de Governació Ernesto Blanch Marín de la moció de sol·licitud d’ajuda
camí de la Canà que és com segueix:
“Primer. En els darrers mesos s’ha procedit per part del municipi de Morella a liquidar

i pagar el contingut de la indemnització i costes relatives a la sentència 376/2010 de
la Secció Primera de la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, que té la seua causa per la titularitat del camí de
la Canà al seu pas per Morella, per la suposada titularitat municipal de l’indret on es
va produir un desgraciat accident, i és al municipi al que s’ha obligat judicialment a
fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la mateixa.
Segon. Per al consistori Morellà, el pagament d’aquesta indemnització de 62.540,94 €
(50.024,77 € de principal, 8.049 € d’interessos i 4.467,17 € en costes), apart de ser
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una obligació formal, no ha segut només una greu càrrega a les seues arques i
maltractada liquidés per part de la Generalitat, sinó que és una injustícia formal que
tingue que pagar un municipi pel simple fet de que una carretera d’aprofitament
superior al dels habitants del seu municipi pase pel seu terme municipal.
Tercer. A entendre d’aquest municipi, el fet de que aquesta carretera tinga eixe ús de
caràcter supramunicipal implica l’aparició de noves obligacions que són legítimes i
que tenen que assistir al nostre consistori per a compensar la despesa feta d’aquesta
manera. És el cas de la Diputació Provincial de Castelló, hipotètica i real titular de la
carretera, i que s’està fent càrrec del seu manteniment i senyalització des de fa molts
anys. I amb la justificació de fer front amb caràcter subsidiari al que correspon a la
Diputació, és prou evident que la Generalitat Valenciana deuria ser l’obligada
legítimament a fer front a eixes quanties i al suport dels municipis en la forma que
s’estimara pertinent per a soliviantar aquesta gravosa situació del municipi.
Quart. Igualment, i en previsió i desig que no mai torne a passar un fet d’aquestes
característiques al Camí de la Canà, és oportú i legítim que requerim novament a la
Diputació que es face càrrec en plenitud de les obligacions inherents a eixe vial,
acceptant formalment aquesta carretera de la que ja s’encarrega i de la que és titular
per les seues pròpies característiques des de fa molt de temps.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló per a que assumeixque els costos
derivats de la sentència per a compensar aquesta despesa extraordinària i injusta per
a tots els veïns de la nostra ciutat.
2. Instar a la Diputació per a que remeta a aquest Ajuntament, com en el seu moment
es va comprometre, l’acceptació formal del camí de la Canà, del que és titular fa
molts anys.
3. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana amb caràcter subsidiari ajuda per poder fer
front al desequilibri pressupostari ocasionat a l’ajuntament de Morella.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta moció s’hauria d’ampliar i a més
a més de demanar ajuda a la Diputació també es tindria que demanar la implicació
dels principals beneficiaris d’aquest camí com són els pobles que utilitzen aquesta
carretera així com a la Mancomunitat dels Ports i finalment actuar d’acord amb la
resposta que s’obtingue.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que no hi ha cap problema en incloure la petició
a la Mancomunitat, igual que ja es va fer en la moció presentada en abril d’aquest
mateix any, deixant de banda la petició als pobles implicats ja que es considera
subsumit dintre de la mateixa Mancomunitat.
Respecte a les actuacions que es prendran, efectivament seran d’acord amb la
resposta que es reba per part d’aquestes administracions.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que no sols se li està demanant a la Diputació per
ser una administració superior sinó que se li demane a aquesta per té la competència
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en aquest tipus d’accions i per que si les Diputacions existeixen tenen que assumir el
paper que els correspon.
Per tant la Diputació té que fer-se càrrec d’aquesta carretera que se li va cedir en el
seu moment i en la qual ha invertit, i els veïns dels pobles que la utilitzen tenen que
ser solidaris amb Morella, que al fi i al cap és qui menys la utilitze, a l’igual que
Morella és solidaria amb els pobles veïns no tallant l’accés, qüestió que es tindrà de
tenir en compte si no s’obté resposta positiva per la seva part.
Després de varies deliberacions el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció
presentada afegint:
- En el punt tercer de l’exposició:
“La darrera entitat, la Mancomunitat dels Ports, és evident que pot ser destinatària de

la petició d’ajuda, tenint en compte l’àmbit d’utilització de la carretera per part dels
habitants de la comarca dels Ports, principals usuaris del vial i màxims perjudicats en
el moment en que es produeix qualsevol incidència sobre la carretera de la Canà.”
- En el punt 3 dels acords:
“i a la Mancomunitat dels Ports”.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, INVERSIÓ EN MATERIAL DE LA GUARDERIA. Es
dóna compte per part de la regidora d’Educació Maria Rallo Rallo que la recaptació
efectuada en concepte de matrícula de l’Escola Infantil Municipal ascendeix a un total
de 1.477,5 €, corresponents a un total de 30 xiquets i xiquetes matriculats.
La quantitat serà aportada al 100% a l’Escola Infantil Municipal i es farà servir per
material escolar de la pròpia guarderia que ja ha començat a funcionar aquesta
setmana, sent aquesta una primera etapa educativa molt important per al seu
desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels xiquets.
Reiterar la gratuïtat de l’Escola Infantil Municipal que serveix d’ajuda a les totes les
famílies morellanes seguint amb les polítiques socials per les que sempre aposta
aquest equip de govern.
També dir que més endavant s’aprovarà una modificació del crèdit per tal que aquesta
quantitat quede reflectida en els comptes de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es troba correcte la inversió proposada en
material de la guarderia, però no s’està d’acord en l’obtenció d’aquestos diners, com ja
es va dir en el plenari anterior, ja que es tracta d’una matrícula d’inscripció aplicada
abans d’haver-se aprovat l’ordenança corresponent.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que el tema de la matrícula ja va quedar clar en
l’altre plenari, sent necessari per tal de tenir una previsió real dels xiquets que farien
us d’aquest servei durant l’any i en aquest punt del que es tracta és donar compte d’on
aniran destinats aquestos diners.
A lo que li respon el Sr. Puig per dir que el tema de la matrícula es va tractar d’una
qüestió organitzativa del propi centre i que no s’ha rebut cap queixa dels pares al
respecte.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la dotació de 1.477,50 euros per a l’adquisició de material
escolar en l’Escola Infantil Municipal.
10. CONVOCATÒRIA AJUDES LLIBRES DE TEXT. Es dóna compte per part de la
regidora d’Educació Maria Rallo Rallo del Pla d’Ajuda per als llibres de text de l’any
2011-2012 segons el qual aquest any es subvenciona amb el 40% de l’import la
compra dels llibres així com un 45% als llibres que una vegada acabat el curs se
tornen i estiguen en condicions de ser reutilitzats; sent per tant un total del 85%
d’ajuda sobre el preu.
Esta ajuda serà aplicable a subvencionar els cursos d’infantil i secundària obligatòria
ja que els cursos de primària estan subvencionats pel Bono Llibre de la Generalitat
Valenciana.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que aquesta es considera una qüestió molt
positiva per tal que els pares tinguen una ajuda a l’hora de l’adquisició dels llibres de
text dels seus fills, i més en aquest moment de crisis en el que estem.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el Pla d’Ajuda per als llibres de text
de l’any 2011-2012 tal i com es presenta.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SAMU. Es dóna compte per part de la regidora
de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de la moció SAMU que és com segueix:
“Ens agradaria fer arribar al nou Govern de la Generalitat Valenciana i en especial al

nou President i al nou Conseller de Sanitat que darrere d’onze anys demanant una
SAMU des de l’Ajuntament de Morella ens veiem obligats en estes dates a presentar
una moció al plenari per a reivindicar una sanitat digna en estes terres.
Este mes d’agost es va sol·licitar conjuntament, entre l’Ajuntament de Morella i el
coordinador en funcions del Centre de Salut, la SAMU per al dia de l’Anunci, un reforç
sanitari degut al gran nombre de persones que hi havia a la nostra Ciutat. Donant el
silenci per resposta.
La nostra hidrografia i climatologia no són les mas idònies per al trasllat de les
persones malaltes als centres sanitaris, en casos d’emergència. L’hospital més pròxim
es troba a 65Km de distància, una hora fins a arribar a l’Hospital Comarcal de Vinaròs.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Morella sol·licita a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana
la presència d’una SAMU i l’equipament del CENTRE INTEGRAL les 24 hores del dia.
Segon. Transmetre l’acord al President i al Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana.”

Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està a favor de l’aprovació d’aquesta moció
ja que els 50 minuts que es tarde en arribar a l’hospital de Vinaròs és molt de temps,
esperant que se realitze les obres del tram del port de Querol i poder així reduir
aquest temps de desplaçament.
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A lo que li respon la Sra. Blasco dient que precisament l’estat de les carreteres tindria
que ser motiu per poder disposar d’aquest servei de SAMU.
Assabentant el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de la SAMU tal i com es
presenta.
12. DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos punts que vol
que es tracten en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència dels referits punts.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquests punts.
APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS LICITACIÓ PASTOS MONTE
PEREROLES.- Examinat l’expedient instruït per a l’arrendament de l’aprofitament dels
pastos del Monte de Pereroles, per procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació,
Monte Públic, inclòs en el catàleg d’Utilitat Pública.
Emesos informes per Secretaria i Intervenció.
Vist el Plec particular de condicions tècniques-facultatives remés pel Servei Territorial
de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars, que inclou els pactes i condicions
definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2 lletra n), de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple la competència per
contractar l’arrendament mencionat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que tindrà que regir
l’adjudicació de l’aprofitament dels pastos del Monte de Pereroles, del que se
facilitaran còpies a tots els interessats que ho sol·liciten amb la deguda antelació.
SEGON.- Complerts els requisits legals oportuns, iniciar el procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació, disposant la publicació
de la licitació mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el
perfil del contractant.
TERCER.- Designar com a vocals de la taula de contractació als membres de la
Comissió de Promoció Econòmica.
APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS LICITACIÓ PASTOS MONTE
CARRASCALS.- Examinat l’expedient instruït per a l’arrendament de l’aprofitament
dels pastos del Monte de Carrascals, per procediment obert amb un sol criteri
d’adjudicació, Monte Públic, inclòs en el catàleg d’Utilitat Pública.
Emesos informes per Secretaria i Intervenció.
Vist el Plec particular de condicions tècniques-facultatives remés pel Servei Territorial
de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.
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Vist el Plec de clàusules administratives particulars, que inclou els pactes i condicions
definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2 lletra n), de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple la competència per
contractar l’arrendament mencionat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que tindrà que regir
l’adjudicació de l’aprofitament dels pastos del Monte de Carrascals, del que se
facilitaran còpies a tots els interessats que ho sol·liciten amb la deguda antelació.
SEGON.- Complerts els requisits legals oportuns, iniciar el procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació, disposant la publicació
de la licitació mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el
perfil del contractant.
TERCER.- Designar com a vocals de la taula de contractació als membres de la
Comissió de Promoció Econòmica.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per manifestar els següents precs:
En la zona de la Torre Pantó ha caigut el panell informatiu i està en el terra,
i també es tindria que netejar ja que hi ha molta basura.
La Torre del Portal dels Estudis es tindria que tornar a posar els testigos en
les bades ja que aquestos estan trencats i desplaçats.
El camí d’accés a l’Ermita Santa Llúcia i San Lázaro presenta una pendent
massa pronunciada a més de estar en mal estat, fet que fa que moltes persones
tornen a anar per la carretera.
El següent prec el fa a títol personal:
- El sistema actual d’Alets de la Mare de Déu de Vallivana es considera, per part
de molts morellans, que no és operatiu i es tindria d’adequar als temps en els
que estem.
Pren la paraula el Sr. Ortí per sol·licitar que es revise el tema de les barreres noves
que tanquen el recinte de bous en la zona de la Plaça Colon ja que este any s’ha
produït algun incident.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar la seva queixa ja que encara no es
disposa dels comptes anuals de CISE sol·licitats en la última Junta de l’empresa.
Pren la paraula el Sr. Puig per respondre a les distintes qüestions dient:
Respecte a la situació de la Torre Pantó hi ha que dir que ens troben en
problemes de bandalisme i es prendran les mesures oportunes per tal de posar
en valor aquesta Torre.
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La Torre dels Estudis s’ha mantingut una reunió amb Arturo Zaragozá,
Director Conservador de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, amb l’arquitecte
conservador Vicent Dualde i amb l’arquitecte municipal i ja s’han pres una sèrie
de mesures per la col·locació dels testigos d’acord amb la normativa i tal i com
ells consideren que s’ha de fer.
S’estudiarà el problema del camí de Santa Llúcia per tal de solucionar el
desnivell que presenta, donant més accessibilitat a aquest tros i que així totes les
persones puguen utilitzar-lo i no circulen per la carretera ja que això suposa un
perill molt gran.
Pel que fa a la reflexió que ha exposat el Sr. Amela sobre els Alets, s’està
d’acord en que és necessari i així es considere per molta gent, i té de ser més
participatiu i més adequat a les circumstàncies actuals. Per tant la proposta
s’entén positiva i es farà una procés participatiu per tal de formalitzar un nous
estatuts tant de l’Administració de Vallivana com dels Alets.
Respecte al prec del Sr. Ortí dir que efectivament va haver-hi algun
incident per lo que es tindrà en compte per tal de quede garantida la seguretat.
Pel que fa a la petició del portaveu del Grup Popular, en aquest moment
no s’està al corrent de la qüestió referida però abans del proper ple ordinari se li
farà arribar la documentació sol·licitada.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les onze hores, 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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