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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 15 D’OCTUBRE DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó

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

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

Es va acudir a la festa de la Guàrdia Civil el passat diumenge. Aprofitem per
felicitar-los. El quarter de la Guàrdia Civil continua amb bon ritme les seues obres.
Es va tenir que fer un xicotet reforç de Policia Local amb ocasió de la gran
afluència de visitants que vam tenir el passat pont d’octubre, que va registrar una
afluència de vehicles molt superior a les registrades no només en anys anteriors,
sinó també en altres dates molt més assenyalades de l’any.
S’han fet les gestions oportunes per tal de que la Inspecció Tècnica de Vehicles
es realitze en condicions, la qual tindrà lloc estos dies.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’estan fent unes noves instal·lacions i oficines per a ESPEMO en el Centre
Lúdic i Esportiu Jaume I. Constatar el malestar per l’actitud dels responsables de la
Fundació Colomer Zurita tant amb aquesta associació com amb aquest ajuntament.
En Ortells s’han iniciat les obres referents als POYS 2009, penúltima fase del
mur i zona enjardinada i la instal·lació d’un WC públic en l’edifici del forn.
S’ha millorat l’accés a la residència de la tercera edat.
S’ha iniciat l’obra de millora de parets de pedra en sec del camí de Sant Miquel
fins al Portal de Sant mateu, en una primera fase.
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S’ha realitzat una millora del paviment i reparacions en diverses costes i carrers
de la població, refent l’empedrat: Costa Zurita, Presó, Sant Joan, Revoltetes, Placet
Església, La Font, Plaça Colon.
S’ha reparat diverses trapes del carrer La Font.
S’han refet diverses canals i altres instal·lacions que es van deteriorar en les
festes d’agost.
S’han iniciat els treballs de preparació del terreny exterior a la muralla per a fer
l’accés per túnel al Parador.
El regidor d’urbanisme i el tècnic municipal van participar en una reunió referent a
la situació del Parador amb representants de ASETMYCO, Conselleria de Cultura i
Turespaña. Ja s’està treballant en l’adequació del terreny exterior a la muralla per
les obres d’accés al parador.
S’està pendent de la contestació definitiva del responsable de comerç en relació
a la concessió d’una subvenció sol·licitada per la millora del carrer Blasco de
Alagón, fet que també condiciona el començament de les obres de reparació del
carrer Sant Julià.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, Pavelló de Festes i sales de
l’Ajuntament per a la realització de diferents actes i congressos.
S’han realitzat diverses actuacions de millora i manteniment en el Castell.
Manteniment del Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
Diverses millores en els serveis públics de Sant Miquel.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

El regidor de governació Ernesto Blanch, va acudir el passat dia 13 d’octubre a la
Diputació per tal de tractar el tema de la Mancomunitat Turística del Maestrazgo, on
es va deixar clara la posició de l’ajuntament de Morella, reiterada en anteriors
plenaris, i manifestant la postura contrària a la seua dissolució. Esperem que en els
propers temps es puguen arbitrar fórmules de reconducció de la mancomunitat que
passen per l’acatament, entre altres de la legalitat estatutària i es convoque
assemblea amb els 55 municipis afectats per tractar els diversos temes que afecten
al turisme d’interior.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’està treballant amb Tragsa i la Mancomunitat de la Taula del Sénia per millorar
i realitzar un camí de Morella fins a Vallivana tot fora de la carretera.
S’ha mantingut una reunió amb l’Associació de Caçadors per tractar el tema de
l’aprofitament cinegètic dels montes públics.
El regidor de desenvolupament rural ha visitat l’escortxador de Valderrobres.
S’ha mantingut una visita amb tècnics de la Conselleria de Medi Ambient sobre la
tramitació de sol·licitud d’una nova bassa en la Torre Segura.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
S’ha iniciat l’actuació de millora mediambiental de l’antic abocador de la Puritat.
Manteniment i neteja de l’Albereda i zones enjardinades.

ÀREA DE TURISME
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-

Ha tingut lloc, el IV congrés de la Federació del Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc
de la UGT.
- S’ha assistit el passat 27 de setembre a la Mostra Gastronòmica dels pobles de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia a Valderrobres. La mostra gastronòmica de
l’any pròxim es celebrarà a Morella.
S’està col·laborant en uns quants treballs d’estudiants sobre marketing i turisme
sostenible, que han triat Morella com a model turístic.
- Ahir se va assistir a la Universitat Politècnica de Valencia a la presentació d’una
tesina que situa a Morella com a model de turisme d’interior d’Espanya.
ÀREA DE COMERÇ
-

S’ha dut a terme una dinàmica de grup dins del desenvolupament del Pla d’Acció
Comercial, coordinada per Gemma Valor, directora de la execució d’aquest
projecte.

ÀREA DE PERSONAL
-

S’ha sol·licitat una Subvenció de Formació per a l’ADL d’un 80% del cost d’un
Master en desenvolupament local.
- S’ha tret l’oferta de treball per als 2 Emcorps per a la brigada que es subvenciona
després de l’estiu.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’estan realitzant diverses col·laboracions amb la Mancomunitat de la Taula del
Sénia per tal d’elaborar un estudi sobre l’abast de les Noves Tecnologies i la seua
implantació en els municipis del territori de la Mancomunitat.

ÀREA DE CULTURA
-

Participació en l’acte “Dinosaures en Els Ports: 30 anys d’investigació” i acte
d’homenatge als Doctors Jose Vte. Santafé, Mª Lourdes Casanovas, José L. Sanz i
Sebastián Calzada.
Muntatge i inauguració de l’exposició “Biografia onírica: itineraris i mitologia” de
Pere Ribera.
Inici de la campanya de Cinema.
Tasques derivades de la realització del 4t Congrés Nacional Ordinari d’UGT.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Coordinació amb els responsables de la Formació Permanent d’Adults, per la
realització de tallers formatius.
Pla d’anglès.
Reunions amb els responsables de l’escola llar.
ÀREA D’ESPORT
-

Posada en funcionament de les escoles esportives i de les diferents activitats
programades en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
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ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Donar informació de que el Centre de Dia compta ja en estos moments amb 11
usuaris i pròximament s’ampliaran dins del Centre de Dia alguns serveis dels quals
s’anirà informant puntualment.

ÀREA DE SANITAT
-

S’està organitzant des de l’oficina d’Infodona de l’Ajuntament el desplaçament
per a totes aquelles dones que necessiten el servei d’autobús per al desplaçament
a l’Hospital de Vinaròs per a la revisió de les Mamografies.

ÀREA DE LA DONA
-

S’està organitzant per a finals del mes d’octubre un taller d’Autoestima i
Pensament Positiu.
El dia 6 de novembre reunió amb el Grup de Dones per a organitzar les activitats
del pròxim hivern
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Del 6 al 8 d’octubre vam tindre a Morella a les 7 parelles que van celebrar les
seues bodes d’Or de Benicàssim, així com les 14 parelles de Morella es van
traslladar els mateixos dies a Benicàssim.
El dia 14 d’octubre es va iniciar el curs de la Universitat de Majors.
El dia 16 d’octubre reunió amb el Consell de la Gent Gran per a organitzar les
activitats del pròxim hivern.
A principis del mes d’octubre s’ha iniciat el programa de ràdio amb la
col·laboració de gent major i jove per a promocionar el Carnet D’or.
El dia 1 d’octubre, a la residència de la 3r edat es va fer entrega per part de
l’Ajuntament del diploma de la celebració de les seues bodes d’or a la parella que
no va poder acudir a la festa del mes d’agost.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha començat a treballar en treballs i projectes amb estudiants del curs 2009 i
2010, així com per tenir gent en pràctiques.
Ja hem rebut diversos projectes que van sol·licitar el Pla d’Ajudes per a
universitaris l’any passat, els quals seran avaluats i en els propers plens podran ser
concedides les ajudes.
ÀREA DE TRADICIONS
-

El dia 10 de d’octubre els gegants i el grup de dolçainers es van desplaçar a les
Festes Quinquennals d’Alcanar. Donant així per finalitzades les activitats dels
Gegants fora de la nostra ciutat.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha comunicat a les associacions els calendari de disponibilitat per a l’any 2010
del nou Espai Firal per si volen organitzar alguna activitat en ell.
S’ha participat en les festes d’Herbeset.
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-

S’ha participat en la mostra dels pobles de la Mancomunitat de la Taula del Sénia
a Valderrobres i en 2010 aquesta celebració serà en la nostra ciutat.
S’està treballant en el calendari d’activitats per al Nadal.
Va tindre lloc una mostra de ball, organitzada per la Mancomunitat de la Taula
del Sénia, al teatre municipal amb un grup argentí de Rio Cuarto.
2.- INFORME ORDENANCES FISCALS.- Es dóna compte per part de la regidora de
Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de la situació de les
ordenances fiscals per a l’any 2010.
Durant aquest any no es produirà cap modificació en les ordenances fiscals,
l’increment serà del 0% en els impostos (IAE, IBI, ICIO, Plusvàlua, Vehicles), en els
preus públics ( aparcament cobert Alameda, aparcament descobert Alameda,
materials de construcció, subministrament d’aigua) i taxes ( clavegueram, obertura
establiments, autotaxi, escombraries, cementiri, enderrocs, llicències urbanístiques,
mercat, taules i cadires, postes, cables, palomilles, recollida vehicles via pública,
serveis culturals, telefonia mòbil, guals).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui proposa que tal i com es fa habitualment
augmentant els impostos quan l’IPC puja, es faça una modificació per l’any 2010
adequant els impostos a l’IPC que aquest any ha baixat un 1%.
A lo que li respon la Sra. García dient que també hi ha que tenir en compte que els
ingressos cada vegada són menors i dir que encara que hi ha ajuntaments com el de
Madrid que han decidit pujar igualment els impostos en un 5%, des d’aquest
ajuntament es considera més adequat deixar-los igual que estaven.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que a efectes de Morella el que face
l’ajuntament de Madrid no ens repercuteix, per lo que es propose seguir la pràctica
habitual d’altres anys i adequar els impostos en relació a l’augment o no de l’IPC. Açò
també serviria d’estímul ja que el poder adquisitiu de la gent no ha augmentat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que quan la regidora d’Hisenda fa referència a
l’ajuntament de Madrid és per ser coherent. És evident que l’1% és molt poc per
estimular l’economia per lo que la posició que defèn la regidora d’Hisenda de congelar
els impostos és totalment raonable.
També dir que s’ha de ser coherents i quan es fa el debat dels pressuposts tenim que
saber quina és la situació econòmica del nostre ajuntament i si es vol mantenir un cert
nivell de gasto no es poden disminuir els ingressos.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ TELEVISIÓ SENSE FRONTERES.- Es dóna
compte per part de la regidora d’Educació Na Palmira Mestre de la moció televisió
sense fronteres.
Una vegada llegida i escoltada pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que des
del Grup Municipal Popular es comparteix l’esperit de la moció presentada en el sentit
de que és important que la gent tinga opcions per triar quina televisió vol veure o quina
ràdio vol escoltar. No obstant es troba a faltar el sentit de reciprocitat, per lo que ens
abstindrem en la votació d’aquest punt.
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A lo que li respon la Sra. Mestre dient que els nostres veïns catalans no tenen cap
problema en rebre la senyal de Canal 9 sinó que el problema està en la Comunitat
Valenciana on si que hi ha obstacles per veure TV3.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que no és qüestió a nivell de veïns sinó de tota
Espanya per lo que estigues on estigues tingues la mateixa oportunitat per veure
qualsevol canal de televisió.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que s’afegeixque el tema de la reciprocitat en tots els
àmbits per lo que la moció queda de la següent manera:
“ ANTECEDENTS
La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme
lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels
poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i
modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més
específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels
grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels
ens públics es respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües
d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels
mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.
Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat
espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual
estableix obligacions específiques de promoció d’aquestes llengües en l’àmbit dels
mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les
Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:
“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les
emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una
forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la
retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta
llengua.”
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís
comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a
garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris
veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o
pròxima.
Atenent a tot l’anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la
Llei “Televisió sense Fronteres” va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de
llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions
de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les
llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals
compartesquen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el
desenvolupament dels espais de comunicació de dites llengües.
Per tot l’exposat, i entenent sempre la reciprocitat per part de totes les administracions
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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RPIMER.- Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió
sense Fronteres”, la qual s’adjunta al present acord, amb la confiança que serà
aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes
autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt
dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.
Així mateix, aquest Ajuntament anima a la ciutadania a recolzar mitjançant la
signatura, de l’esmentada iniciativa legislativa popular.
SEGON.- Aquest acord es comunicarà a les Corts espanyoles i a la Comissió
promotora de la Iniciativa.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció televisió sense fronteres tal i
com ve redactada.
4.- INFORME EXECUCIÓ PLA ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.- Es dóna compte per
part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de que les actuacions que
s’han realitzat a la nostra localitat estan pràcticament acabades.
És tracta de nou actuacions amb un total d’inversió de 506.717 euros més les millores
que van oferir les empreses que han ascendit a 56.000 euros. Tant les millores com el
tema de l’ocupació (54 persones de les quals 36 ja tenien ocupació i 18 han trobat una
nova ocupació) s’han complit tal i com havien indicat les empreses. En el tema de
l’ocupació també destacar l’efectivitat de la borsa de treball.
Les obres van ser aprovades el 24-01-09 i immediatament es va pagar el 70% dels
pagos, tots els terminis, tant els llargs com els curts, s’han complert i sols falta pagar
la última certificació de l’obra Costa Sant Vicent i l’obra de Porta Forcall que li falte
acabar algunes qüestiones interiors i no està acabada.
Per lo tant es fa una valoració molt positiva d’aquest pla d’inversió, tant pel que han
suposat aquestes inversions com per l’efectivitat en el pagament de les mateixes.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que el Fons Estatal d’Inversió Local ha estat una
aportació molt important per a tots els ajuntaments i poder realitzar així obres que en
principi no estaven previstes per falta de pressupost.
Esperem que el pròxim pla del govern central del que s’està parlant també siga un pla
que serveixca per millorar aquelles qüestions pròpies de la ciutat que se’ns escape del
pressupost ordinari.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CARDENAL RAM.- Es dóna compte per part de
la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de la
moció Cardenal Ram que és com segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Cardenal Ram, és un palau del Segle XVI que es troba situat al carrer Blasc d’Alagó
i és un magnífic testimoni de l’arquitectura civil morellana.
Als anys 60 del segle XX, la Diputació Provincial de Castelló va adquirir l’edifici per a
transformar-lo en un hotel amb l’objectiu de reforçar el desenvolupament turístic de
Morella. Conegut des d’aleshores per tots els morellans com a "Parador", ja que les
seves característiques d’edifici històric eren properes a aquesta denominació.
L’any 1993 es va realitzar una profunda rehabilitació de l’edifici, fent-se posteriorment
noves obres de millora de les instal·lacions.
L’hotel disposa de 19 habitacions amb capacitat per a 37 persones. I a més d’aquest
servei d’allotjament, el Cardenal Ram oferia també restaurant amb una ampla carta de
plats elaborats amb productes de la zona, considerat un referent important de la
gastronomia de la comarca.
Els darrers anys, fins al seu tancament, ha estat gestionat en règim de concessió
administrativa. Aquesta concessió, després una pròrroga concedida aquest mateix any
per la Diputació de Castelló, s’ha esgotat ara fa una setmana aproximadament degut a
la jubilació del propietari d’aquesta i que ha dut a terme el tancament de les
instal·lacions amb el conseqüent acomiadament de les 13 persones que hi treballaven.
Igualment, i segons referències diverses provinents del mateix ens provincial, l’hotel
presenta algun tipus de deficiència que exigeix que es realitzen una sèrie de
reparacions puntuals de manteniment i conservació per tal de continuar la seua
explotació en òptimes condicions.
A dia d’avui no es té coneixement de cap tipus de procediment administratiu obert per
tal de renovar la concessió administrativa, així com de l’existència de cap projecte de
intervenció en l’edifici per a la seua millora i manteniment.
Des d’aquest consistori, es considera lamentable la falta de previsió amb la que s’ha
actuat des de la Diputació de Castelló front aquesta situació, ja que es sabia
perfectament que l’empresari que regentava l’hotel anava a jubilar-se i a deixar la
concessió. Des de fa molts de mesos que es tenien que haver pres mesures al
respecte i decisions polítiques i administratives que ens permeteren arribar a un dia
com el d’avui amb una reforma en marxa de l’edifici i una concessió administrativa
renovada, facilitant així possibles eixides a la trista situació en la que es troben els
treballadors de l’Hotel, i que a dia d’avui, careixen de perspectiva laboral dins els seu
lloc de treball davant la falta d’actuació de la Diputació de Castelló.
El Cardenal Ram, junt al Palau dels Ossets de Forcall i a l’hotel de la Fabrica Giner, és
el tercer establiment turístic que, amb la gestió en mans de la Diputació, està tancat
en aquesta comarca.
Aquest hotel, és un element emblemàtic per a la nostra ciutat i un referent turístic
important, per això no podem permetre que es tanquen les seues portes ni als
morellans ni als nombrosos visitants que acull la nostra localitat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Lamentar la falta de previsió i desídia manifestada per la Diputació de
Castelló en la gestió del procés de substitució de la concessió administrativa de l’Hotel
Cardenal Ram de Morella, així com d’escometre les obres necessàries per a la seua
òptima explotació i que són de la seua exclusiva responsabilitat.
SEGON.- Exigir a la Diputació de Castelló que traga a concurs la gestió de l’hotel
sense més demores, ja que es considera urgent que aquest establiment torne a
prestar els seus serveis i cree els llocs de treball que ara per ara s’han vist suprimits.
TERCER.- Remetre el contingut d’aquesta moció, a més de a la Diputació de Castelló;
a la Conselleria de Cultura, a la Conselleria de Turisme, a tots els grups parlamentaris
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de Les Corts Valencianes, i als Grups polítics de la Diputació de Castelló, donant-los a
conèixer la situació en que es troba un edifici de les característiques històriques,
patrimonials i turístiques com és el Cardenal Ram.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el que sorprèn és la premura en que se
presente aquesta moció ja que sols fa una setmana que s’ha extingit la concessió
administrativa.
La gestió de la Diputació de Castelló amb el Cardenal Ram sempre ha segut
impecable, fent-se les actuacions conforme a les exigències del mercat per lo que no
s’entén que es dubte de que se farà lo que es tinga que fer. El que es pensa que
aquesta moció pot provocar i busca, és un enfrontament innecessari.
Tot el món pot estar tranquil ja que després de parlar amb la Diputació se pot
assegurar que el que es farà pròximament serà una visita per part dels tècnics per tal
de veure quines millores necessita aquest hotel, fet que es fa en aquest moment per
no importunar ni a l’antic concessionari ni als usuaris.
També es demanaria per al futur del funcionament d’aquest hotel que s’asegurara i
facilitara l’accés dels potencials clients d’aquest establiment, ja que aquest és
l’establiment hostaler de Morella que més problemes presenta a l’hora d’accedir fins a
la porta per part dels usuaris.
A lo que li respon la Sra. García dient que respecte al tema de les obres s’haguera
tingut que prevenir i tenir la visita dels tècnics i els projectes de les reformes preparats
i com que la data de la jubilació de la persona que fins ara l’estava gestionant ja
estava prevista, ja que va acabar fa sis mesos i es va concedir una pròrroga, tenir les
obres licitades per poder començar aquestes en el moment del tancament.
La millor manera de treballar quan s’acaba una concessió no és traure en eixe
moment la nova concessió, sinó tenir-ho ja previst i conèixer el nom del següent
propietari, tal i com ho fa aquest ajuntament, per lo que es considera que si aquest
ajuntament ho pot fer, millor ho pot fer la Diputació.
En definitiva per no haver tingut previsió i haver agilitat els tràmits, aquest hotel està
tancat i hi ha 13 persones a l’atur amb les que en aquest moment ens solidaritzem ja
que també tenen problemes per cobrar el que els correspon.
No es dubte que la gestió d’aquest hotel ha segut bona, és un hotel molt rentable però
tenint en compte els antecedents que es tenen de la gestió de la Diputació d’altre
hotels de la Comarca, no es pot confiar en que en aquest cas no pase com en cas de
l’Hotel Palau dels Osset de Forcall, que es va tancar fa tres anys per fer reformes i
encara està tancat o l’Hotel de la Fàbrica Giner, el qual està tancat i que en compte de
funcionar com Hotel ara s’ha adequat la planta baixa per ubicar un museu de
dinosaures, que per altra part es va portar a cap sense demanar la llicència
d’execució.
Per finalitzar, recalcar quin és fons de la moció i és que la Diputació es faça
responsable dels edificis i de les instal·lacions que té baix la seva responsabilitat i
gestió, ja que es considera que si una administració com l’Ajuntament ho fa, millor ho
pot fer la Diputació.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que el que hi ha realment darrera i és el
transfons d’aquesta moció és la relació amor-odi o rivalitat entre les dos persones que
estan al front de la Diputació i d’aquest Ajuntament.
Referent a l’Hotel Palau dels Osset dir que està a Forcall i tindria que ser aquest
ajuntament qui es manifestara al respecte, encara que tots sabem que està en
reformes.
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En lo referent a l’Hotel de la Fàbrica Giner també ens agradaria que estiguera en
funcionament però en aquest moment té una magnifica exposició de dinosaures, que
no s’ha fet mai a Morella, per lo que no s’hauria de menysprear. Pròximament la
Generalitat Valenciana cedirà aquest establiment a la Diputació per a que aquesta
procedeixca a realitzar les reformes necessàries i que el pose a concurs.
També dir que ací a Morella s’han tancat hotels, fàbriques, tallers, restaurants, bars
governant el Partit Socialista a l’Ajuntament de Morella i no s’ha presentat cap moció
com s’està fent ara.
Respecte als treballadors, està clar que a ningú agrada que altres persones es
queden sense feina, però l’ajuntament de Morella s’hauria tingut que guardar i no dir
res per què sap perfectament que quan el Ministeri va rescatar la gestió del Castell,
l’ajuntament no se va fer càrrec dels treballadors que hi havia en eixe moment, sinó
que va tenir que ser la Diputació de Castelló la que donara treball a eixos treballadors.
Per tot açò es considera que s’està fent una utilització impròpia del problema personal
d’aquesta gent.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que és sorprenent que hi hage algú al que li parege
raonable que una institució contribueixque a eliminar llocs de treball. Quan es diu
genèricament que a tots ens sap mal que es perden llocs de treball, és retòrica pura
per què el Partit Popular en la seva responsabilitat en aquest moment ha tirat al carrer
a tretze persones, és tan fàcil d’evitar com ho ha explicat la regidora anteriorment i
donar-li així continuïtat a l’empresa. Quan es parla de tranquil·litat el Partit Popular sí
que pot estar tranquil no així els treballadors.
Quan es parla dels establiments que s’han tancant no estaven parlant d’establiments
que són responsabilitat d’alguna institució, sinó privats.
És molt curiós com en el cas de la Fàbrica Giner el que s’ha fet permanentment és
obstruir qualsevol iniciativa que presentara l’Ajuntament però no s’ha fet res per tirar
endavant una iniciativa econòmica que haguera pogut donat treball a molta gent. En
aquest moment el que s’ha fet és destrossar un hotel per ubicar una exposició, fet que
no calia ja que l’exposició haguera pogut estar en un altre lloc.
No se miren condicionants de rivalitat ni hi ha cap relació ni d’amor ni d’odi, sinó que el
que hi ha és una responsabilitat per que no es perda cap lloc de treball a Morella i en
aquest cas haguera estat possible si no s’haguera actuat en desídia.
Pel que fa a les qüestions que s’han plantejat respecte al Castell, segur que el que
s’ha dit és per desconeixement ja que en aquell moment l’Ajuntament de Morella va
oferir a tots els treballadors la possibilitat de passar a treballar en aquest Ajuntament,
és clar en les condicions de qualsevol altre treballador, però aquestos van decidir
quedar-se com a treballadors de la Diputació.
Pel que fa referència a l’accés dels clients a l’Hotel sempre s’han donat totes les
facilitats possibles inclús per a que fora des del propi hotel des d’on es donara l’accés
als clients.
Però en definitiva en que es reitere és la petició de que es traga a concurs la gestió
d’aquest establiment i se tingue en compte la realitat d’eixos treballadors que directa o
indirectament depenen de la Diputació qui és la propietària de l’edifici.
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Per acabar dir que des d’ací s’està disposat a col·laborar ara i sempre en qui siga el
president de la Diputació, però el que ocorreix és que des d’aquesta institució no es
vol col·laborar amb nosaltres.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa reiterant la postura manifestada anteriorment
davant aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol recalcar que el diàleg, la discussió i el debat és per
tal d’intentar clarificar les posicions i el que té que quedar clar que el que fonamenta
aquesta moció és que l’ajuntament de Morella vol que en el pròxim ple de la Diputació
ixque a concurs el Cardenal Ram, que la Diputació prenga consciència de la situació
en que s’ha deixat a tretze famílies i que la Diputació coopere en l’Ajuntament de
Morella en allò que és fonamental per al nostre progrés com són els llocs de treball.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos en contra del Grup
Popular s’aprova la moció Cardenal Ram tal i com ve redactada.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS LICITACIÓ PASTURES
MONTE DE VALLIVANA.- Examinat l’expedient instruït per a l’arrendament de
l’aprofitament dels pastos del Monte de Vallivana, 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 Vallivana, 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 als membres de la Comissió de Promoció
Econòmica.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DIES FESTIUS D’ÀMBIT LOCAL PER A L’ANY 2010.Coneix el Ple els dies de festa que la Conselleria de Treball i Serveis Socials aprova
per al pròxim any 2010.
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Coneix així mateix la proposa que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a
l’any 2010 que és la següent:
·
·

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
Dia 8 de setembre, dia de la Mare de Déu.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local els dies 7 de gener i 8 de
setembre per a l’any 2010.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Treball per al seu
coneixement i efectes oportuns.
8.- INFORME CAMPANYA PREVENCIÓ CÀNCER DE MAMA.- Es dóna compte per
part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de l’informe sobre la
campanya de prevenció que és com segueix:
La Conselleria de Sanitat està duent a terme revisions de mama dins del Programa de
Prevenció de Càncer de Mama per mitjà del qual es realitzen mamografies a totes les
dones empadronades a la Comunitat Valenciana que estiguen entre 45 i 69 anys.
És per això que la major part de les dones de Morella que estan dins del requisits del
Programa hauran d’acudir a l’Hospital Comarcal de Vinaròs entre el 17 d’octubre i el
10 de novembre.
L’Ajuntament de Morella, conscient de la importància d’estes revisions per a la salut de
les dones realitza una forta aposta d’informació i sensibilització sobre el Programa dut
a terme, així com facilitar el desplaçament de totes aquelles dones que ho necessiten,
posant autobusos gratuïts des de Morella fins a l’Hospital Comarcal de Vinaròs.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que tot el món valora més, l’eficàcia dels
resultats que la comoditat de realitzar aquestes revisions a Morella i si n’hi ha de
desplaçar-se es té de fer així.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
9.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8 DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO).- Es dóna
compte per part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García
Meseguer de que actualment l’article 8 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) està redactat de la següent manera:
Article 8. Bonificacions
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Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
en les que s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la
energia solar per a l’autoconsum.
Una bonificació del 5% a favor de construccions, instal·lacions o obres
vinculades als Plans de foment de les inversions privades en infraestructures.
Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
referents a les vivendes de protecció oficial.
Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que faciliten les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i en obres
concretes d’adaptació. Aquestes bonificacions no són aplicables
simultàniament.

Les bonificacions es tindran que sol·licitar en el moment de la presentació de la
sol·licitud de la llicència, acompanyant-se la documentació acreditativa del les
circumstàncies exigides per a obtindre la bonificació.
I després de la modificació quedaria de la següent manera:
Article 8. Bonificacions
-

Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
en les que s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la
energia solar per a l’autoconsum.
Una bonificació del 5% a favor de construccions, instal·lacions o obres
vinculades als Plans de foment de les inversions privades en infraestructures.
Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
referents a les vivendes de protecció oficial.
Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que faciliten les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i en obres
concretes d’adaptació.
Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o
obres concretes de mobilitat de caràcter higiènic i sanitari realitzades per
persones majors de 65 anys.
Aquestes bonificacions no són aplicables simultàniament.

Les bonificacions es tindran que sol·licitar en el moment de la presentació de la
sol·licitud de la llicència, acompanyant-se la documentació acreditativa de les
circumstàncies exigides per a obtindre la bonificació.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que és una bona idea demanar que es
tinga en compte també a les famílies nombroses i als parats de llarga durada.
A lo que li respon la Sra. García dient que es tindrà en compte per a la pròxima
modificació d’ordenances.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la modificació de l’article l’article 8 de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO).
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10.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa plantejant les següents qüestions:
-

-

Que se revise la il·luminació del Portal de Sant Miquel.
Respecte a la Mancomunitat Turística del Maestrazgo, deixar clara la postura
del Partit Popular de Morella de que d’està d’acord amb la reactivació d’aquesta i
que Morella segueixca sent la capital d’aquesta Mancomunitat, però també
apuntar que hi ha municipis de Terol que pensen que no és necessari la
reactivació d’aquesta Mancomunitat.
Demanar que el proper ple en l’informe alcaldia es done informació de les
reunions mantingudes per a l’organització dels actes de celebració del centenari
de la coronació de la Mare de Déu.

A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
-

-

Respecte al tema dels actes de celebració del centenari de la coronació de la
Mare de Déu és donarà compte en el pròxim ple de totes les reunions i decisions
que hi hagen.
El tema de la il·luminació del Portal de Sant Miquel està prevista la reparació
dels focus que no funcionen.
Respecte al tema de la il·luminació i concretament en l’Alameda aprofitar per dir
que se van canviar 5 bombilles la setmana passada i en tres dies tornaven a estar
trencades, per lo que caldria fer una crida conjunta al civisme.
El tema de la Mancomunitat, en primer lloc dir que es celebre que la postura
del Partit Popular continue sent de recolzament del seu funcionament. El que sí
que està clar és que la Mancomunitat en aquest moment no és operativa, però
front això hi ha dos postures, o tancar-la o reactivar-la, per lo que seria interessant
que amb tots els ajuntaments que ho vulguen es porte endavant la reactivació.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i vint 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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