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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 19
DE MAIG DE 2004.===============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
dinou de maig de dos mil quatre, a les
vint-i-dos hores i trenta minuts, les
persones que s'esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de
l'Ajuntament de la ciutat de Morella, a
l'objecte de procedir a la celebració de la
sessió ordinària corresponent a aquest
dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
Na Milagros V. Ripollés Segura
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.- Havent-se repartit junt amb la convocatòria copia de l’acta de la
sessió anterior, per part del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha
alguna qüestió referent a les actes. No hi havent cap objecció es aprovada per
unanimitat de l’acta de la sessió de data 16-03-04.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.Se va mantindre una reunió amb el Conseller del Govern d’Aragó junt amb
l’Alcalde de Vinaròs i amb el President de la Comarca del Matarraña per a tractar
el problema de la Nacional 232.
També es va mantindre una reunió amb el Subdelegat del Govern per parlar de
dos temes molt importants, la carretera N-232 y la Caserna de la Guardia Civil
tema que es tractarà mes amplament en el punt de l’orden del dia.
OBRES


S’han acabat les obres del carrer al nou IES de l’Alameda i s’ha obert al
tràfic el vial.
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S’estan executant les obres d’urbanització de la parcel·la de l’IES, s’ha fet la
rampa d’accés al col·legi i totes les connexions per a l’estació de bombeig
d’aigües residuals.



Les obres del camp de futbol 7 a l’Alameda han sofert un endarreriment
degut a les pluges d’aquest mesos, però estan treballant i aquest estiu
estarà acabat.



S’ha reconstruït un mur caigut al camí que voreja les muralles per la part
externa baix de la Torre de Fredes.



S’han desmuntat els silos i la maquinària de l’antiga fàbrica de la
Cooperativa.



S’han acabat les arquetes de reg de la zona de Sant Miquel i ja s’ha plantat
la vegetació d’aquesta zona acabant completament l’obra.



S’ha substituït el clavegueram de la part baixa del primer tram de la Costa
Zurita i una part del carreró de la Presó.



S’han fet unes reixes de desaigüe de pluvials al carrer d’eixida de Xiva per
la pista que va a Ortells.



S’han instal·lat uns jocs recreatius al parc d’Ortells: gronxadors, tobogan i
un moll com els de la Plaça Colon.



Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:


S’acabat el nou desaigüe de pluvials al carreró Hospital per estalviar
inundacions a la residència.



S’està canalitzant de forma soterrada el cablejat elèctric per portar la
llum al mateix carreró.



S’han fet reparacions de la porta i dels corrals del "matadero".



S’han fet reparacions als wàters i el sostre del "Xiringuito" de la Plaça
Colon.



S’han reparat desperfectes a la plaça de bous per poder fer activitats i
es va netejar d’herbes el recinte.



S’han fet intervencions per reparar problemes al paviment a la Costa de
la Presó, carrer Juan Giner, Pla d’Estudis, carrer Zaporta, Costa Zurita,
Costa Graner i cera de la Puritat.



S’han reparat els desaigües dels lavabos del polisportiu.



S’han fet obres de reforma a la porta i a l’entrada del cementiri.
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SERVEIS


Es segueix netejant les cunetes de la carretera vella de Forcall entre la Puritat i
el Beltran.



S’ha fet varies vegades la neteja de diferents punts de desaigüe de pluvials i
sèquies de la carretera des de Morella a l’Hostal Nou.



S’ha fet la neteja de les cunetes i desaigües de dintre del cementiri.



S’han reparat i substituït les papereres trencades a la zona del pàrking.



S’ha preparat el quadre elèctric per poder passar les inspeccions tècniques de
vehicles a l’Hostal Nou.



Es va celebrar un Consell d’Administració d’Aigües en el que es van aprovar
diferents inversions per part de l’empresa.



S’han reparat les llums de les faroles de l’Alameda i del enllumenat ornamental
del Castell i muralles.



S’ha reparat varies vegades la porta d’accés al pàrking soterrani de l’Alameda.



S’està fent la posada en funcionament de la piscina municipal per a que estiga
a punt a principis de juny.



S’han reparat els cablejats aeris del enllumenat públic a dos trams de la
Pobleta.



S’ha fet una neteja d’herbes als carrers i murs de diferents parts de Morella.

GOVERNACIÓ:
1. S’han efectuat diversos talls en la carretera del Camí de la Canà com a
conseqüència de les diverses pluges caigudes en els darrers mesos.
2. Dispositiu policials especials amb motiu de:
- Setmana Santa i Pasqua.
- Volta ciclista Vila-Real-Morella
- Rogativa Vallivana.
- Volta Junior.
- Futbol 3 Vila-Real.
3. A instància de l’Ajuntament els Bombers van intervenir a Ortells per a retirar un
ràfel d’un edifici.
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4. En matèria de seguretat s’ha portat a terme la substitució dels tradicionals ciris
de cera per els elèctrics per a evitar que els usuaris dels carrers pateixen com a
peatons o conductors les conseqüències de la cera caiguda.
5. S’ha fet amb els veïns de l’Hostal Nou una reunió al voltant de la problemàtica
de la N-232, i aquest ajuntament ja està en contacte amb els responsables del
Ministeri per trobar una solució.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
1. S’ha fet una campanya d’informació i assessoria a les diverses Associacions de
Morella per tal de que adequaren els seus Estatuts a la llei de 2002, servei utilitzat
per les associacions donada la finalització del termini donat fins al mes de maig del
present any.
AGRICULTURA



Al Consell Agrari es van tractar temes d’actualitat com els recents atacs de
voltors al ramat, els dos sistemes de recollida de cadàvers d’animals, les
pastures de Vallivana i altres.



Avui mateix s’ha tingut una reunió amb la Conselleria de Territori i habitatge per
parlar del problema dels voltors i buscar una solució.

MEDI AMBIENT



S’ha participat en les jornades de treball per a la redacció d’un Pla Director per
a la regeneració del riu Bergantes dintre del marc de col·laboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat Valenciana.



Es va fer una nova reunió del Consorci de la Zona I del Pla Zonal per al
tractament de residus urbans.



S’ha fet una nova recollida de pneumàtics usats als tallers de Morella.



S’ha fet una neteja de plàstic i cartrons a la zona als voltants de l’abocador
d’inerts a la partida de la Bruixa.
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S’han fet tasques de poda, sega, neteja i tractaments amb herbicida a diferents
llocs com les rotondes i l’Ermita de l’Hostal Nou, la Puritat, Costa dels Tancats,
zona del pàrking de l’Alameda i carrers i murs de Morella.

CULTURA


3 d ´ abril.Conmemoració de 25 anys d´Ajuntaments democràtics. A les Sales
gótiques del Ajuntament es va celebrar l´acte institucional, al que se va
invitar a tots els regidors i alcaldes de l´epoca democrática.



4 d´abril. Col.laboració amb Piolet Club de Muntanya en la 2ª Marxa de
Muntanya Castelló-Morella.



Organització i realització d´activitats culturals en Semana Santa:
 Projecció de pel.lícules (Cold Mountain i Océanos de Fuego).
 Exposició a les sales gótiques del Ajuntament: “Projecte Ukhupacha”.
 Concert de Música de Cambra pel Duo Elena Aguilar i Francesco Manis
 Homenantge a Adam Raga. Guamyador del Títul Mundial de Trial Indoor



Col.laboració amb La Penya el bou en el muntatge i desmuntatge d´esenari de
orquestra i adecuació de la plaça de bous per a vaquilles, bou embolat(dissabte
24 d´abril)



El 25 d´abril es va celebrar la Fira del Llibre, i el Ajuntament va posar un stand
a la plaça del Ajuntament amb llibres amb un descompte de un 10%



Del 26 al 29 d´abril es va celebrar a les Sales gótiques del Ajuntament un curs
de Gestió de Museus, que va organitzar C.C.O.O. El Ajuntament va
col.laborar amb el muntatge de la sala i la cesió del material per a les
pomemcies(power point, diapositives...)



27 d´abril. Van vindre d´excursió els xiquets de la comarca a Morella, el
ajuntament va col.laborar amb les entrades gratuites als Museus de “Temps de
Dinosaures” i Museu del Sexenni, i la cesió i muntatge del teatre per a una
audició de percusió per als Xiquets.



El 30 d´abril se va dur a terme la primera reunió de la comisió de festes per a
començar a organitzar les festes del més dágost. A la reunió també va asistir el
regidor dr governació



Com altres anys el Ajuntament a donat subvencions per al cicle de primes i
rotllos.



Col.laboració del Ajuntament en la Rogativa a Vallivana, amb la col.locació de
waters a la tortea i pont de la bota i col.laboració amb l´organització de la
rogativa
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TURISME


El Ajuntament de Morella ha signat un conveni de col.laboració amb l
´Universitat Politécnica de Valencia per a que Javier Gallego siga asesor de
Patronat Municipal de Turisme i s´ha creat un comité d´innovació turística
format per estudians i jovens del sector turístic de Morella per a aportar idees al
Patronat. Javier Gallego va estar a una reunió del Patronat de turisme per a
asesorar en les iniciatives turístiques i també se han dut a terme varies
reunions del Comité.



El Patronat Municipal de Turisme de Morella va tindre una reunió a Benicàssim
amb el Patronat Municipal de Turisme d´esta ciutat per a fer promocions
turístiques conjuntes.



La regidora de turisme ha assitit ha varies reunions de la Taula del Sènia a
Benicarló i Traiguera, per a una iniciativa de promoció turística de la Taula del
Sènia. Que tindrà lloc el dia 27 de juny a Vinarós i s´ha nomena “Mostra de la
Taula del Sènia”, on es mostraran les tradicions i cultures de les poblacions que
formen part d´esta Taula

JOVENTUT


Col.laboració del Ajuntament en el muntatge i desmuntage del esenari per a la
orquestra que va organitzar el consell de la joventut per a dissabte 10 d
´abril.



També se va muntar la infraestructura per a la realització de tallers que va
organitzar el consell de la joventut per a el dissabte 10 d´abril



Col.laboració del Ajuntament en totes les activitats que realitza el consell de la
joventut.

SERVEIS SOCIALS


Organització, junt amb el Consell de Solidaritat i Benestar Social, de les
Jornades de Solidaritat i Benestar Social que tenen lloc en Morella del 17 al 30
de Maig i que esta edició versen sobre la cooperació internacional.

EDUCACIÓ


Escola Municipal Infantil. S’ha fet una reunió amb els pares de l’Escola Infantil
per fer un full informatiu/formatiu per als pares. De moment eixiran dos
números un en maig/juny i l’altre a mitjans de Juliol.
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La setmana que ve es repartiran els folletos a les Escoles sobre la gratuïtat
dels llibres de text. El curs 2004/05 es posa en marxa l’ajuda dels llibres de
text.

GENT GRAN


Hem tingut la primera reunió amb Centre d’Estudis, jubilats Virgen de Vallivana,
Geòlegs, Assistenta Social, Tere, va excusar la seva assistència la Madre
Sagrario, per a preparar una setmana sobre la gent gran. Es van recollir totes
les sugerències i es va determinar que es farien des del 14 al 20 de juny.

ESPORTS


Està a punt d’acabar la temporada per als diferents esports d’equip, i destacar
que ha estat molt bona per als equips del club comarcal amb l’ascens de
categoria.



També s’han acabat les competicions dels Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana, i les xiques de l’IES de Morella i del Col·legi Mare de Déu de
Vallivana han guanyat el campionat provincial.



Es va celebrar la primera fase a Morella de la Volta Júnior en la seua primera
edició.



S’ha celebrat el Trofeu Ciutat de Morella del Torneo de las Estrellas de futbol 3,
organitzat pel Villarreal C.F. i en el que 12 equips de la comarca s’han
classificat per jugar la final a Villarreal el dia 26 de juny.



El campionat interescolar organitzat per Villarreal C.F. ha comptat en la
participació de l’IES de Morella amb dos equips que han arribat a semifinals.



S’ha celebrat una nova edició de la clàssica ciclista Villarreal Morella Villarreal.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DE MARÇ I ABRIL.
Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels mesos de
març i abril, que són com segueix:
MES MARÇ
Saldo a 29-02-04
Ingressos març
Total
Pagaments
Existència a 31-03-04

506.918,75 €
163.476,11 €
670.394,86 €
286.019,55 €
384.375,31 €

MES ABRIL
Saldo a 31-03-04
Ingressos abril

384.375,31 €
222.770,71 €
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607.146,02 €
224.180,12 €
382.965,90 €

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cuatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de març i abril de 2004 tal i
com venen redactats.
4.- SOL.LICITUD DIPUTACIÓ CONTRACTACIÓ I SEGUIMENT OBRES PLAN
PROVINCIALS 2004.“URBANIZACIÓN DEL ACCESO AL IES DE MORELLA”
Coneix el Ple la inclusió d'este Ajuntament en Plans Provincials de l'any 2004 amb
l'obra “Urbanización del acceso al IES de Morella”.
L'Ajuntament Ple, en relació amb la dita obra, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre's a l'aportació durant l'execució de les obres de l'import
corresponent a l'aportació municipal, a càrrec de la partida pressupostària
43/60004 denominada “Planes Provinciales, Urbanización Instituto 2ª fase Morella”
amb una consignació pressupostària de HUITANTA-UN MIL NOU-CENTS
NORANTA-CINC EUROS (81.995 euros) inclosa en el Presupuesto Ordinari per a
l'any 2004, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30-12-2003.
SEGON.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
“Urbanización del acceso al IES de Morella” .
“ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO EN LA PUEBLA DE ALCOLEA”
Coneix el Ple la inclusió d'este Ajuntament en Plans Provincials de l'any 2004 amb
l'obra “Acondicionamiento cementerio en la Puebla de Alcolea”.
L'Ajuntament Ple, en relació amb la dita obra, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre's a l'aportació durant l'execució de les obres de l'import
corresponent a l'aportació municipal, a càrrec de la partida pressupostària
43/60001 denominada “Planes Provinciales, acondicionamiento cementerio en la
Puebla de Alcolea” amb una consignació pressupostària de VINT-I-SET MIL CENT
EUROS (27.100 euros) inclosa en el Presupuesto Ordinari per a l'any 2004,
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30-12-2003.
SEGON.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
“Acondicionamiento cementerio en la Puebla de Alcolea” .
“PAVIMENTACIÓN CALLE PLACETA DE CHIVA DE MORELLA”
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Coneix el Ple la inclusió d'este Ajuntament en Plans Provincials de l'any 2004 amb
l'obra “Pavimentación calle Placeta de Chiva de Morella”.
L'Ajuntament Ple, en relació amb la dita obra, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre's a l'aportació durant l'execució de les obres de l'import
corresponent a l'aportació municipal, a càrrec de la partida pressupostària
43/60003 denominada “Planes Provinciales pavimentación calle Placeta de Chiva
de Morella” amb una consignació pressupostària de VINT-I-SET MIL CENT
EUROS (27.100 euros) inclosa en el Presupuesto Ordinari per a l'any 2004,
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30-12-2003.
SEGON.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
“Pavimentación calle Placeta de Chiva de Morella” .
“ ADECUACIÓN ENTORNO ACCESO CV-14 EN ORTELLS, FASE 1ª”
Coneix el Ple la inclusió d'este Ajuntament en Plans Provincials de l'any 2004 amb
l'obra “Adecuación entorno acceso CV-14 en Ortells, fase 1ª”.
L'Ajuntament Ple, en relació amb la dita obra, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre's a l'aportació durant l'execució de les obres de l'import
corresponent a l'aportació municipal, a càrrec de la partida pressupostària
4360002 denominada “Planes Provinciales, adecuación acceso CV 14 Ortells” amb
una consignació pressupostària de VINT-I-SET MIL CENT EUROS (27.100 euros)
inclosa en el Pressupost Ordinari per a l'any 2004, aprovat pel Ple de l'Ajuntament
en data 30-12-2003.
SEGON.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
“Adecuación entorno acceso CV-14 en Ortells, fase 1ª”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprobar les citades sol.licituds.
5.- RATIFICACIÓ SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL PLA
ACCESOS.- Coneix el Ple l’acord de la Comissió de Govern del dia 14 de maig de
2004, per el que s’aprova sol.licitar la inclusió d’aquest Ajuntament al Pla d’ajudes
a municipis de la provincia de Castelló per a millores dels accessos a la població
de 2004 de la Excma. Diputació Provincial, amb l’obra “Mejora acceso sur desde
N-232 en Morella”. Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Govern del dia 14 de maig de 2004
per el que s’aprova sol.licitar la inclusió d’aquest Ajuntament al Pla d’ajudes a
municipis de la provincia de Castelló per a millores dels accessos a la població de
2004 de la Excma. Diputació Provincial, ambl l’obra “Mejora acceso sur desde N232 en Morella”.
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SEGON.- Facultar a al Sr, Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a subscriure la
corresponent petició.
6.- RATIFICACIÓ SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL PLA
INFRASTRUCTURES.- Coneix el Ple l’acord de la Comissió de Govern del dia 14
de maig de 2004, per el que s’aprova sol.licitar la inclusió d’aquest Ajuntament a la
Convocatoria d’Ajuntaments, entitats locals i mancomunitats de la provincia de
Castelló per a la realització d’infrastructures durant l’any 2004 de la Excma.
Diputació Provincial, amb l’obra “Muro de contención C/ Exterior en Herbeset”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Govern del dia 14 de maig de 2004,
per el que s’aprova sol.licitar la inclusió d’aquest Ajuntament a la Convocatoria
d’Ajuntaments, entitats locals i mancomunitats de la provincia de Castelló per a la
realització d’infrastructures durant l’any 2004 de la Excma. Diputació Provincial,
amb l’obra “Muro de contención C/ Exterior en Herbeset”.
SEGON.- Facultar a al Sr, Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a subscriure la
corresponent petició.
7.- MOCIÓ CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL.- Per part del Sr Blanch es dona
compte al Pleno de la moció d’Alcaldia presentada, que és com segueix:
“Des de fa uns 10 anys, la seguretat i atenció dels habitants de la Comarca de Els
Ports ha estat atesa per les dotacions de dos Cases Cuartel de la Guardia Civil
ubicades a Morella i el Forcall.
Es des de fa eixe temps que la Direcció General de la Guardia Civil, va remodelar i
unir ambdues demarcacions en una, amb seu a Morella, la qual deu de atendre
una demarcació de 16 municipis, que si be no està molt poblada, si te un ampli
territori.
Aquesta demarcació es va dotar en el seu moment amb una plantilla de 10
funcionaris, un sargent, un cabo i 8 guàrdies.
La casa cuartell de Morella va ser declarada en ruïna el any 1993 i des d’aquell
moment aquesta demarcació està carent de vivendes per als guàrdies i les seves
oficines van estar ubicades primer en un immoble arrendat per l’Ajuntament de
Morella i posteriorment en l’edifici del propi Ajuntament, que es on es troben en
l’actualitat. Açò ha motivat que els guàrdies civils destinats a Morella marxen
ràpidament per els alquilers que deuen de pagar per les vivendes, preferint altres
llocs on no tinguen que afrontar eixes despeses.
Així, en moltes ocasions la plantilla no està coberta i en alguns casos se ha arribat
a tenir sols 4 o 5 funcionaris que no cobreixen ni el 50 % de la dotació de la
demarcació, amb el que els serveis s’han vist deteriorats a límits inacceptables no
obstant la indubtable profesionalitat de les persones destinades en la demarcació.
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Aquesta situació, entre altres raons, es causa dels eventuals augments del índex
de delinqüència registrat en la nostra zona.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Dirigir-se al Subdel·legat del Govern a la Província de Castelló i a la
Direcció General de la Guardia Civil per a sol·licitar la construcció de una Casa
Cuartell de la Guardia Civil a Morella.
SEGON. Que durant el temps que es porte a terme la construcció sol·licitada, es
mantingué completa la plantilla assignada a la Demarcació de 10 funcionaris,
mitjançant l’estructura formada per un sergent, un cabo i 8 guàrdies.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal y com ve redactada.
8.- MOCIÓ SAMU I CENTRE D’ESPECIALITATS.- Es dona compte al Pleno de
la moció d’Alcaldia presentada, que és com segueix:
“La nostra hidrografia i climatologia no és la més idònia per al trasllat al centres
sanitaris, en cas d’emergència.
Els vials de la comarca no són el més adequats per a tenir una assistència
sanitària ràpida i eficaç.
Que del total dels habitants de la Comarca dels Ports, més del 30,47 són major de
65 anys.
Des de l’Ajuntament intentem solucionar en la mesura de les nostres possibilitats,
les deficiències de l’Administració de la Generalitat en la qüestió sanitària bàsica.
L’Ajuntament costeja el trasllat de la analítica en un taxi.
L’Ajuntament paga el trasllat de les dones per fer-se les mamografies.
Els veïns d’Ortells han de pujar a Morella per posar-se les injeccions.
No es disposa un aparell radiològic. A la més petita incidència cal traslladar-se a
Vinaròs, com a Centre més pròxim, creant una sèrie de dificultats a les famílies.
L’equipament dels Centres de Salut, els que el tenen, és inferior a l’equipament de
la SAMU.
Des de l’Ajuntament s’han fet diverses mocions sol·licitant el servei de la SAMU les
24 hores del dia a la Conselleria de Sanitat les dites mocions, aprovades per tots
els grups polítics, no ha merescut cap tipus de resposta per part de la Generalitat.
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Per totes estes raons
PROPOSO AL PLE
Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que la SAMU faci
guàrdia les 24 hores al dia a Morella.
Sol·licitar de la dita Generalitat que els especialistes de les malalties més comunes
es traslladen periòdicament a Morella, per atendre als malalts.
Ens lamentem del silenci que la Generalitat han tingut sobre les nostres propostes.
Considerem que el silenci és una falta de respecte al poble morellà i a una
Institució com és l’Ajuntament.
Com vam manifestar en l’anterior moció si no tenim cap resposta ens reservem
totes les accions legals per aconseguir que siguin realitat uns drets bàsics
reconeguts en la Constitució.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
9.- MOCIÓ MANCOMUNITAT COMARCAL SOBRE TRANSPORT MOSTRES DE
SANG PER ANÀLISIS.- Es dona compte al Pleno de la moció d’Alcaldia
presentada, que és com segueix:
ATES
Els Ajuntaments de les poblacions d’Els Ports estan finançant mitjançant el seu
presssupost ordinari la totalitat de les despeses derivades del transport de les
mostres d’anàlisi de sang que setmanalment s’efectuen des dels Centres de Salut.
Aquestes mostres s’envien a l’Hospital de Castelló i Vinaròs on una vegada
efectuat l’anàlisi s’envia de nou als Centres de Salut dels corresponents pobles.
Per a aquest any 2004 el cost suposa mes de 12.000 € distribuïts en pagaments
trimestrals.
ATES
Que no hi ha cap marc legal que regule aquest tipus de serveis i que altres
ajuntaments més grans i en mes capacitat económica no assumeixen aquesta
despesa.
ATES
Que la Conselleria de Sanitat té competència exclusiva en les qüestions de
prestació d’assitència sanitaria.
ATES
Que els recursos de tots els Ajuntaments de la Comarca d’Els Ports són molt
escassos;
Es proposa el següent ACORD
PRIMER.- Demanar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i a la
Direcció Territorial de Castelló que asumeixi la totalitat de despeses derivades del
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transport de les mostres de sang a Castelló ve siga de forma directa o mitjançant
un conveni de compensació amb els ajuntaments.
SEGON.- Translladar aquest acord a la Conselleria de Sanitat i a altres
ajuntaments de la comarca per a que s’afegeixen a la demanda.
TERCER.- Demanar una reunió amb responsables de la Conselleria per a tractar
aquest assumpte.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada i
esperar durant 1 mes per a realitzar el trasllat d’aquest acord a la Conselleria de
Sanitat.
10.- RESULTAT SUBHASTA PASTOS VALLIVANA 2004.- Coneix el Ple
expedient incoat referent a la Subhasta de pastos de Vallivana 2004. Coneix així
mateix acta d’apertura de proposicions de la 1ª i 2ª subhasta i enterat que no s’ha
presentat cap proposta que complisque les condicions incloses en el Plec de
condicions, el Ple per nou vots a favor i una abstenció del Sr. Blanch acorda :
PRIMER.- Declarar deserta la 1ª i 2ª subhasta ja que la única proposició
presentada no cumplia el plec de condicions ja que el preu oferit no arribave
l’establert en el plec de condicions.
SEGON.- Comunicar als actuals arrendataris D. Miguel Pitarch Boix, D. Iván José
Pitarch Carceller i D. Diego Pitarch Carceller que el seu contracte finalitze el
próxim 30 de setembre.
TERCER.- Estudiar en coordinació amb la Conselleria de Agricultura la posibilitat
d’altres opcions de subhasta d’aquest aprofitament.
11.- SORTEO TAULES ELECTORALS.- Designació dels components de les
taules electorals per a les pròximes eleccions locals, convocades per Real Decreto
561/2004, de 19 d’abril (“B. O. E.” número 96, de 20 d’abril de 2004).
El senyor Alcalde exposa que, d'acord amb el que disposa els articles 25,
26 i 27 de la vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, la formació de les taules electorals competix als Ajuntaments, davall la
supervisió de la Junta Electoral de Zona.
La Corporació es dóna per assabentada del contingut de les indicades
normes legals, i seguidament procedix, per sorteig públic entre la totalitat de les
persones empadronades en la secció corresponent que complixen els requisits
exigits, a designar titulars i suplents de cada una de les taules electorals que la
componen, donant el següent resultat:
Complides totes les formalitats legals establides, este Ajuntament ha format les
Taules Electorals que s'indiquen, amb les persones que s'expressen i per als
càrrecs que es ressenyen.
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COMPONENTS DE LES TAULES ELECTORALS

Districte: PRIMER
CÀRREC

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.

Taula: UNICA
ADREÇA

Presidente (titular): Carlos Rubio Rubio –18.962.363 Baixa Sant Francesc, 11
1er vocal (titular):

Santiago Querol Peñarroya – 18.921.766 Masia els Tancants

2º vocal (titular):

Otilio Roda Fabregat-73.359.845

Alta Sant Francesc, 29-1

Presidente (suplente 1º): Raul Valdelvira Centelles-73.391.691 Blasco de Alagón,
18
1er Vocal (suplente 1º):Juan Jaime Segura Bonfill-18.923.199

Plaça Colon, 8, pb

2º Vocal (suplente 1º):Pedro Manuel Adell Carceller-73.384.842Blasco de Alagón,
24
Presidente (suplente 2º): Francisca V. Barreda Fernández-73.378.981Segura
Barreda, 5
1er Vocal (suplente 2º):Teresa Traver Mestre-73.351.098Virgen de Vallivana, 6-1
2º Vocal (suplente 2º):

Pilar Antonia Ariño Plana-18.855.483 Garcia, 19-1

Districte: SEGON

Secció: PRIMERA

CÀRREC

NOM, COGNOMS I D.N.I.

Presidente (titular): Gemma Vicente Carbo-73.388.662

Taula: ÚNICA
DIRECCIÓ
Carretera

Castellón, 12-2
1er vocal (titular):

Rhamses Ripollés Puig-73.391.674

Maestro Carbó, 13-

Javier Sanz Corbatón-73.391.703

Sol, 27

4
2º vocal (titular):

Presidente (suplente 1º): Ana Mª Carbó Cortés-20.241.976

Muralla, 10-2
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1er Vocal (suplente 1º): Mercedes Tena Puig-18.852.407

Puerta San Mateo,

24-3
2º Vocal (suplente 1º):
Tena-73.378.983

Maria Pilar Amela

Virgen del Rosario, 20

Presidente (suplente 2º): Francisca Fuster Monfort-18.946.767 Sol, 27
1er Vocal (suplente 2º):

Sergio

Adell

2º Vocal (suplente 2º):

Virgilio

Carbó

Centelles-18.852.572

Puerta Forcall, 7-2

Amela-73.388.630

Virgen del Rosario,33

Districte: TERCER
CÀRREC

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.

Presidente (titular): Ricardo Tosca Segura-73.379.011
er

TAULA:UNICA
ADREÇA
Chusca, 1

1 vocal (titular):

Vanessa Roda Ripollés-73.394.645

Masia del Valen

2º vocal (titular):

Mª Teresa Sebastià Traver-73.388.670

Guimera, 8

Presidente (suplente 1º): Santiago Bellvis Querol-18.951.331

San Julian, 74

1er Vocal (suplente 1º):

Ana

Pascual-

Tosca

Padre Ramón Querol, 27

2º Vocal (suplente 1º): Amadeo Barreda Escuder-20.242.171 Virgen

del

Pilar,

12-1
Presidente (suplente 2º): Vicente Escriva Martinez-19.993.313 Julian Prats, 20
1er Vocal (suplente 2º):

Juan

Adell

2º Vocal (suplente 2º):

Natividad

Buig

Balaguer-73.379.047

Zaporta, 26

Monfort-73.394.658 Padre Ramon Querol, 28

Acordant així mateix que es notifique la designació als interessats en el termini de
tres dies.
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Acabat el sorteig, la Corporació dóna per formades les taules electorals i acorda
remetre a la Junta Electoral de Zona els nomenaments respectius, als efectes de
la seua supervisió.
13.- PRECS I PREGUNTES.El Sr. Medina pregunta si existeix alguna novetat sobre la carretera N-232
contestant-li el Sr. Alcalde que com ja ha comentat en l’informe de l’Alcadia es va
mantindre una reunió amb el Conseller del Govern d’Aragó que va ser molt positiva
sent este recolzament molt important ja que afecte a dos comunitats autònomes.
El tram Rafels la Pobleta es el que està mes avançant en lo que respecte a l’Estudi
de Impacte Ambiental.
El Sr. Medina pregunta per l’estat en el que es troba els desperfectes de la Costa
Arrapat a lo que li respon el Sr. Bodas que ja s’ha concedit la delegació per par de
la Diputació Provincial per a realitzar l’obra i s’ejecutarà per part de la brigada
municipal en quant acaben les tasques ja començades.
El Sr. Milián agraeix l’Ajuntament el ram de flors que van enviar a la seva esposa
amb motiu del naixement de la seva filla.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per a felicitar al seguidors del Futbol Club Valencia
amb motiu del seu trionf.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint-i-tres 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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