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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 08
DE JULIOL 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
Na Milagros V. Ripollés Segura

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

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:

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 19-05-04.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.Reunió Delegat Govern Valencià per a parlar de temes pendents de la nostra ciutat
amb l’administració autonòmica i molt especialment el tema relacionat amb
l’Institut.
GOVERNACIÓ:




Dispositius policials especials amb motiu de:
- Corpus
- Morella Medieval
Es va celebrar una reunió amb els propietaris del Polígon Industrial per veure
possibles solucions en matèria de seguretat com a conseqüència dels robatoris
patits.
Reunió amb el delegat del Govern de l’Estat, Juan María Calles a Forcall per
parlar de la problemàtica dels robatoris i seguretat genèrica a la comarca.
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S’han mantingut contactes amb els tècnics de la Direcció General de la
Guardia Civil per veure la possible ubicació del la nova caserna de la Guardia
Civil a la nostra ciutat.
A Ortells es va fer un acte de commemoració dels 10 anys de l’incendi, en que
es va fer una missa i una celebració en positiu del foc amb tots els veïns.
El passat dilluns dia 5 de juliol es va celebrar a Casa Ciurana la reunió del
tècnic contractat per l’Ajuntament per a donar els criteris que regiran la
seguretat dels cadafals, les vivendes i les barreres que tancaran el recinte dels
Bous de Sant Roc en aquestes festes.
Han començat a funcionar les contractacions i activitats dels programes
d’ocupació.
a) Salari Jove
b) Encorps

1 persona per a la promoció de l’esport.
- Brigada de 8 persones per a l’acondicionament dels espais
públics de
Morella i recolzament a les excavacions
arqueològiques municipals.
- 2 persones per a l’escola infantil d’estiu.
- 3 informadors turístics.
- 1 persona per fer funcions de dinamització turística.
- 3 persones per a la millora i condicionament de la zona
ajardinada del passeig de l’Albereda

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ


Dins del programa xarxes de l’antic Ministeri de Noves Tecnologies, avui
Indústria, Comerç i Turisme, s’han aconseguit entrar en el programa de Internet
Rural per a les poblacions de Xiva i Ortells, i a dia d’avui estan ja col·locades
les antenes de banda ampla via satèl·lit als locals designats a l’efecte per a que
pugen estar els centres públics d’internet operatius en unes setmanes.

OBRES


Les obres d’urbanització de la parcel·la de l’IES primera fase han acabat a falta
d’instal·lar les bombes d’impulsió i l’asfaltat del vial que es farà conjuntament
amb altres com la Costa Arrapat.



Segueixen les obres del camp de futbol 7 a l’Albereda, encara que el ritme
d’execució està sent molt lent.



Les obres de reparació de la xarxa de pluvials i paviment de la Costa Arrapat
estan acabades i falta l’asfaltat.



Es va celebrar una taula rodona organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de la
Comunitat Valenciana al voltant del parador de Morella.



S’han començat les obres al camí del Roser per permetre l’accés a l’Ermita,
que també inclouen la reparació del Pont Vell de Xiva i la pavimentació del
carrer del Forn.
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Les obres per a la remodelació de la Plaça del carrer del Forn d’Ortells estan
adjudicades i començaran en breu.



També s’han iniciat les obres per ampliar el camí d’accés a La Pobleta des de
La Plaça al camí de baix.



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


S’ha acabat l’obra per portar aigua potable, sistema de clavegueram i xarxa
elèctrica soterrada al carreró Hospital.



S’han fet reparacions del paviment a la Costa Zurita, carrer Porta de Sant
Mateu, carrer del Roser, costera del Roser, carrers Sant Julià, Sant Nicolau,
Mare de Déu de Vallivana, costa del "matadero" i al camí del nou dipòsit
d’aigua.



S’han reposat pedres del paviment del mirador del Pla d’Estudis a la Torre
del Rei.



S’ha fet nova la reixa de pluvials de la Costa Zurita.



S’ha reparat les pedres soltes a les aceres de la Puritat.

SERVEIS


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



S’ha instal·lat un regulador de pressió a la xarxa d’aigua potable a la Costa
Sant Joan, al mateix temps s’han substituït les tapes d’aquest regulador.



S’han muntat i desmuntat els cortinatges, escenaris i altres elements per
engalanar el polisportiu per a diferents activitats.



S’han fet reparacions als "llavadors" del “matadero”.



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



S’ha posat en funcionament la piscina municipal des del mes de juny.



S’ha segat l’herba i netejat les cunetes dels cementaria de Morella i Ortells.

MEDI AMBIENT


S’ha fet una neteja d’herbes a la Plaça de bous, a l’entrada de la Porta Sant
Mateu, algunes de les zones de l’Alameda, entrada de la Porta Forcall, trams
de la muralla davant del Tint, trams de Santa Llúcia i la zona del parc infantil
d’Ortells.
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S’han netejat els arbres morts junt al mirador de Sant Miquel.

TURISME


29 i 30 de maig va tindre lloc el “I Saló agroalimentari i artesà”, la organització
d'aquesta iniciativa nova va estar a càrrec de Patronat Municipal de Turisme, la
Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad i el Consell agrari. La empresa CISE
va realitzar tot el muntatge del Saló.



29 de maig la regidora de turisme va assistir a la Salsadella al Ple de la
Mancomunitat Turística del Maestrazgo.



Reunió el 25 de juny del Comitè d'innovació turística amb Javier Gallego per a
explicar les noves propostes per a la promoció turística de Morella i presentarles a la reunió dels membres del Patronat de Municipal de Turisme que també
va tindre lloc el 25 de juny



27 de juny assistència a Vinaròs a la “I Mostra dels Pobles de la Taula del
Sénia”. Iniciativa turística per a donar a conèixer els pobles que formen part de
la Taula del Sènia. La Mostra va consistir en el muntatge d’un stand de cada
poble per a donar a conèixer els productes més típics i la participació de grups
folklòrics de cada lloc



2, 3 i 4 de juliol organització des del Patronat Municipal de Turisme de “Morella
Medieval”.



3 de juliol col·laboració del Ajuntament amb els quintos i quintes 2004 en
l’orquestra realitzada al polisportiu en motiu de “Morella Medieval”, amb
muntatge, desmuntatge i neteja del polisportiu



Programació i organització des del Patronat Municipal de Turisme de “Morella
en Globo” que tindrà lloc el 10 i 11 de juliol

BENESTAR SOCIAL


Jornades de Solidaritat i Benestar Social del 17 al 29 de maig.



Col·laboració amb la Setmana de la Gent Gran.



Adquisició per part de l’Ajuntament de Morella de dos grues per a ajudar en
l’assistència domiciliaria.



Visita de l’autobús de prevenció de drogodependències.

SALUT
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La Associació Azahar va realitzar en l’Ajuntament una revisió pulmonar contra
el tabaquisme.

DONA


Desplaçament gratuït a l’Hospital Comarcal de Vinaròs de les dones que van
sol·licitar per acudir a les revisions del Programa de Prevenció de Càncer de
Mama.

TRADICIONS


Organització de la processó del Corpus.

EDUCACIÓ


Tal com es va anunciar a l’anterior Ple ja ha eixit el número 0 de la revista
informativa/formativa de l’Escola Municipal Infantil.



Estem preparant el número 1 per finals del mes de juliol.



Estes vacances prepararem un planing per al curs pròxim no només sobre la
publicació sinó també sobre un cicle de conferències formatives per als pares



Potenciació de l’Escola

GENT GRAN


La setmana del 14 al 20 de juny es va celebrar la I Setmana Cultural de la Gent
Gran que va constar de conferències, taller d’internet, visita a les restes
arqueològiques de Fraiximieno, una taula rodona, i va quedar pendent a causa
del temps, la convivència a la fàbrica de Giner, un acte de germanor entre la
data adient, com a final de la setmana, es va celebrar una missa i a les sales
gòtiques de l’Ajuntament es va fer la Clausura, i es va donar els permisos del
campionat de ginyot i els del concurs de menuts i grans. Es va oferir un vi
d’honor.

CULTURA


11 de juny Festival de Final de Curs del col·legi i festa del AMPA: muntatge de
cortines, escenari, taules i cadires i col·laboració amb la impressió dels fullets
de festival



18-19 de juny Festa de Sant Joan, el Ajuntament va col·laborar com altres anys
amb el préstec de taules i cadires i una subvenció per a l’organització



19 i 20 de juny van tindre lloc les “IV Jornades Nacionals sobre mineria,
patrimoni cultural i medi ambient.” El Ajuntament va patrocinar el Premi “Ciutat
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de Morella” a millor restauració i muntatge de la sala de justícia per ales
conferències


26 de juny participació dels Gegants i grup de gaiters de Morella al 60
Aniversari de Nanos i cabuts de Vinaròs



Programació de les activitats del “Agost cultural”: conferències, exposició,
teatre, cinema...



Col·laboració amb el director del Festival de Música per a la seua organització,
que tindrà lloc del 2 al 7 d’agost.



Programació i organització de les Festes d’agost, reunió amb la comissió de
festes, el quintos..

JOVENTUT


Col·laboració del Ajuntament amb les activitats realitzades pel Consell de la
Joventut i en la organització de la Setmana de la Joventut

ESPORTS


Es va celebrar una festa de reconeixement als esportistes més joves que han
participat en diferents competicions provincials amb grans resultats.



Els xiquets i xiquetes guanyadors al Trofeu Ciutat de Morella del “Torneo de las
Estrellas de futbol 3”, organitzat pel Villarreal C.F. van participar a la final
celebrada a Villarreal el dia 26 de juny.



S’ha celebrat un any més amb èxit les jornades de handbol que fa el Club
handbol Castelló a Morella.



Ha començat el campionat d’estiu de futbol sala de Morella.



S’ha fet una festa de les xiquetes de les Escoles Esportives de bàsquet a la
Fàbrica Giner.



El proper dissabte es va a celebrar el Ralli Sprint a Morella.

Es dona compte al Ple de la modificació de crèdits número 04/04 de l’Ajuntament
de Morella amb el següent resum:
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a) Generar els crèdits en el Pressupost de despeses del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
pressupostaria
Denominació
Import €
44/13010
75/13013
45/13014
44/13015
75/13016
42/13017

Salari i S.Social “Mejora y Mto. Zona Ajardinada
del Paseo Alameda”
10.946,40.Salari i S. Social “Dinamización Turística”
2.686,73.Salari i S. Social “Promoción del Deporte entre
niños de 6 a 14 años”
6.403,17.Salari i S. Social “Acond. Espacios públicos
Morella y apoyo exc. Arqueológicas”
14.850,71.Salari i S. Social “Informadores Turísticos”
6.363,30.Salari i S. Social “Escuela Infantil de verano”
2.121,10.-

Suma les generacions de crèdits

43.371,41.-

b) Finançar els mencionats crèdits amb els ingressos de naturalesa no tributaria
següents:
Aplicació
pressupostaria
45508
45509
45510
45511
45512
45513

Denominació

Import €

Subv. Servef “Mejora y Mto. Zona Ajardinada
del Paseo Alameda”
Subv. Servef “Dinamización Turística”
Subv. Servef “Promoción del Deporte entre
niños de 6 a 14 años”
Subv. Servef “Acond. Espacios públicos
Morella y apoyo exc. Arqueológicas”
Subv. Servef “Informadores Turísticos”
Subv. Servef “Escuela Infantil de verano”

Suma ingressos que generen crèdits

10.946,40.2.686,73.6.403,17.14.850,71.6.363,30.2.121,10.43.371,41.-

Es dona compte al Ple de la modificació de crèdits número 03/04 de l’Ajuntament
de Morella amb el següent resum:
a) Generar els crèdits en el Pressupost de despeses del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressupostaria
43/60007

Denominació
Millora Accessos a Morella
en Cuesta Arrapat

Suma generacions de crèdits

Import €
6.000.6.000.-
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b) Finançar els mencionats crèdits amb els ingressos de naturalesa no tributaria
següents:
Aplicació
Pressupostaria
76105

Denominació
Subv. Diputació millora Accessos a
Morella en Cuesta Arrapat

Suma ingressos que generen crèdits

Import €
6.000.6.000.-

3.- NOMENAMENT NOU REPRESENTANT A LA MANCOMUNITAT DELS
PORTS.- Coneix el Ple la renúncia formal presentada en aquest moment per En
Cristóbal Milián Traver a la representació que ostenta en la Mancomunitat
Comarcal dels Ports.
Coneix així mateix escrit del portaveu del grup popular en el qual es proposa el
nomenament
com a nou representant a En Guillermo Sangüesa Teruel.
Assabentat el Ple per unanimitat amb l’abstenció d’En Guillermo Sangüesa acorda
aprovar el nomenament.
4.- NOMENAMENT NOU REPRESENTANT A L’EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS
PÚBLICS.- Coneix el Ple la renúncia formal presentada en aquest moment per En
Cristóbal Milián Traver a la representació que ostenta en l’Empresa d’Aigües i
Serveis Públics.
Coneix el Ple escrit del portaveu del grup popular en el qual es proposa el
nomenament com a nou representant a Na Milagros Ripollés Segura. Assabentat
el Ple per unanimitat amb l’abstenció de Na Milagros Ripollés Segura acorda
aprovar el nomenament.
5.- APROVACIÓ PLEC CONDICIONS CONTROL D’ACCESSOS PRIMERA
FASE.Coneix el Ple el Plec de condicions tècniques particulars a regir en el contracte per
a la redacció del projecte i execució d’obra per a la instal·lació d’un sistema de
control de accessos a vehicles al Portal de San Miguel i Plaza Colón de la ciutat de
Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el citat plec de condicions tal i com ve redactat.
SEGON.- Exposar al públic el plec de condicions al Butlletí Oficial de la Província
donant un termini de quinze dies naturals a partir de la seva publicació per a
presentar les proposicions.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que el seu grup ha estudiat el sistema i
els pareix acceptable, la problemàtica es l’ús que es farà, a qui es deixa entrat i a
qui se li priva la entrada, sent açò el que pot crear diferències d’opinió.
Contestant el Senyor Alcalde que desprès podem parlar de qui entra o no, però ara
la important es seleccionar el sistema i l’empresa que ha de realitzar-lo.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DE MAIG I JUNY.- Es
posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels mesos de
maig i juny, que són com segueix:
MES MAIG
Saldo a 30-04-04
Ingressos maig
Total
Pagaments
Existència a 31-05-04

382.965,90 €
417.129,92 €
800.095,82 €
296.553,14 €
503.542,68 €

MES JUNY
Saldo a 31-05-04
Ingressos juny
Total
Pagaments
Existència a 30-06-04

503.542,68 €
256.246,50 €
759.789,18 €
363.484,86 €
396.304,32 €

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de maig i juny de 2004 tal i
com venen redactats.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- Es dona compte al Ple de la
modificació de crèdits número 05/04 de l’Ajuntament de Morella amb el següent
resum:
a) Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en les partides que se
detallen a continuació:
Suplement de Crèdits
Partida
Denominació
Import €
43/60007
Millora Accessos a Morella en
Cuesta Arrapat
6.760,63.Total proposta modificacions de crèdits

6.760,63.-

b) Finançar les mencionades modificacions de la següent manera:
Amb nous o majors ingressos
Partida
Denominació
42004
Imprevists de l’Estat

Import €
6.760,63.-

Total finançament modificacions de crèdits

6.760,63.-
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Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar la modificació de crèdits tal i com
ve redactada.
8.- APROVACIÓ SOL·LICITUD OBRES PLA D’OBRES I SERVEIS 2005 PER A
MORELLA.- Coneix el Ple la convocatòria per als Ajuntaments de la Província del
Plans Provincials per a l’any 2.005 de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló,
publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 44 de data 10 d’abril de 2004, amb
un termini de presentació de sol·licituds fins el 31 de juliol de 2.004.
El Sr. Alcalde proposa al Ple sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament amb l’obra
“Calle San Nicolás ”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament al Pla Provincial d’Obres i
Serveis per a l’ any 2.005 amb l’obra “ Calle San Nicolás“ amb la següent
finançació:
Diputació Provincial (95%)
Ajuntament
Total projecte

155.735,40 euros
8.196,60 euros
163.932,00 euros

SEGON.- Aprovar el projecte per a l’obra “ Calle San Nicolás “ redactat per l’
Arquitecte En Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de CENT
SEIXANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS (163.932,00 €).
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2.005 la
quantitat suficient i la quantia que resulta de l’aprovació del Pla per a fer front a
l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com assumir les quantitats a que
donarà lloc per excés d’obra o revisió de preus, realitzant les aportacions en els
termes i forma previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Calle
San Nicolás”.
9.- APROVACIÓ SOL·LICITUD OBRES PLA D’OBRES I SERVEIS 2005 PER A
ORTELLS.- Coneix el Ple la convocatòria per als Ajuntaments de la Província del
Plans Provincials per a l’any 2.005 de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló,
publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 44 de data 10 d’abril de 2004, amb
un termini de presentació de sol·licituds fins el 31 de juliol de 2.004.
El Sr. Alcalde proposa al Ple sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament amb l’obra
“Adecuación entorno acceso CV-14 fase 2ª ”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament al Pla Provincial d’Obres i
Serveis per a l’ any 2.005 amb l’obra “Adecuación entorno acceso CV-14 fase 2ª “
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amb la següent finançació:
Diputació Provincial (95%)
Ajuntament
Total projecte

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

SEGON.- Aprovar el projecte per a l’obra “Adecuación entorno acceso CV-14 fase
2ª” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la
quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€).
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2.005 la
quantitat suficient i la quantia que resulta de l'aprovació del Pla per a fer front a
l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com assumir les quantitats a què
donarà lloc per excés d'obra o revisió de preus, realitzant les aportacions en els
termes i forma previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Adecuación entorno acceso CV-14 fase 2ª ”.
10.- APROVACIÓ SOL·LICITUD OBRES PLA D’OBRES I SERVEIS 2005 PER A
XIVA.- Coneix el Ple la convocatòria per als Ajuntaments de la Província del Plans
Provincials per a l’any 2.005 de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló,
publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 44 de data 10 d’abril de 2004, amb
un termini de presentació de sol·licituds fins el 31 de juliol de 2.004.
El Sr. Alcalde proposa al Ple sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament amb l’obra
“Pavimentación Calle Mayor fase 1ª ”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament al Pla Provincial d’Obres i
Serveis per a l’ any 2.005 amb l’obra “Pavimentación Calle Mayor fase 1ª” amb la
següent finançació:
Diputació Provincial (95%)
Ajuntament
Total projecte

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

SEGON.- Aprovar el projecte per a l’obra “Pavimentación Calle Mayor fase 1ª”
redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la
quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€).
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2.005 la
quantitat suficient i la quantia que resulta de l'aprovació del Pla per a fer front a
l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com assumir les quantitats a què
donarà lloc per excés d'obra o revisió de preus, realitzant les aportacions en els
termes i forma previstos per la Diputació Provincial.
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QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Pavimentación Calle Mayor fase 1ª”.
11.- APROVACIÓ SOL·LICITUD OBRES PLA D’OBRES I SERVEIS 2005 PER A
LA POBLETA.- Coneix el Ple la convocatòria per als Ajuntaments de la Província
del Plans Provincials per a l’any 2.005 de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló,
publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 44 de data 10 d’abril de 2004, amb
un termini de presentació de sol·licituds fins el 31 de juliol de 2.004.
El Sr. Alcalde proposa al Ple sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament amb l’obra
“Obras de Mejora E.D.A.R. y accesibilidad en casco urbano ”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió d’aquest Ajuntament al Pla Provincial d’Obres i
Serveis per a l’ any 2.005 amb l’obra “Obras de Mejora E.D.A.R. y accesibilidad en
casco urbano” amb la següent finançació:
Diputació Provincial (95%)
Ajuntament
Total projecte

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

SEGON.- Aprovar el projecte per a l’obra “Obras de Mejora E.D.A.R. y
accesibilidad en casco urbano” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio
Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€).
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2.005 la
quantitat suficient i la quantia que resulta de l'aprovació del Pla per a fer front a
l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com assumir les quantitats a què
donarà lloc per excés d'obra o revisió de preus, realitzant les aportacions en els
termes i forma previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Obras
de Mejora E.D.A.R. y accesibilidad en casco urbano ”.
12.- MOCIÓ GRUP POPULAR SOBRE REVISIÓ PLA GENERAL.- Es dona
compte al Ple per part del Sr. Medina de la Moció del Grup Popular sobre revisió
del Pla General que es com segueix:
“ CONSIDERANT que en els últims anys s’han realitzat importants actuacions
urbanístiques a la ciutat de Morella que no estaven recollides en el Pla General
d’Ordenació Urbana.
CONSIDERANT que en un futur es té previst fer importants actuacions
urbanístiques no recollides en el mencionat pla i que per la seua entitat poden
influir no sol al urbanisme si no a la imatge de la ciutat.
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CONSIDERANT que totes aquestes modificacions, realitzades o projectades per a
un futur pròxim, deixant ben clar que el Pla General d’Ordenació Urbana tal i com
es va redactà en l’any 1986 està actualment esgotat.
Es presenta per lo anteriorment exposat per al seu estudi i aprovació las següents,
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Que es procedeixca a la revisió del Pla General d’Ordenació urbana per a
adequar a les necessitats actuals de creixement i desenvolupament de la ciutat de
Morella.
Segon.- Que com ja han fet altres localitats, es realitzen les gestions necessàries
per aconseguir ajudes, subvencions o conveni, que permetrà sufragar les
despeses de redacció de l’actuació del mencionat P.G.O.U. be siga amb la
Conselleria de Territori i Habitatge o amb altra administració pública competent.”
Prem la paraula el Sr. Bordas manifestant que en la comissió que ha estudiat el
tema ja s’ha parlat de que no s’han fet actuacions no contemplades en el pla pel
que proposem algo que la RAU permet, la redacció d’un document de Concertació
com el que s’homologa el pla i que aquest document de Concertació es concentre
en les proximitats de Morella.
El Sr. Bordás done lectura a la moció consensuada per els dos grups polítics en la
comissió informativa, precisant el Sr. Medina que el fons de la moció es el mateix
que la presentada per el seu grup.
CONSIDERANT que en un futur es té previst fer importants actuacions
urbanístiques no recollides al Pla d’Ordenació Urbana de Morella i que per la seua
entitat poden influir no sol al urbanisme si no a la imatge de la ciutat.
CONSIDERANT que l’Ajuntament està treballant en aquest tema i ja s’ha fet la
contractació i execució d’un vol per tenir els plànols exactes de la zona dels
voltants del casc urbà de Morella.
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Que L’Ajuntament continua amb el procés encetat per a redactar el
Document de Concertació i obtenir l’Homologació del Pla a la Llei.
Segon.- Que com ja han fet altres localitats, es facen les gestions necessàries per
aconseguir ajudes, subvencions o conveni, que permeta sufragar les despeses de
redacció del Document de Concertació per a l’Homologació de l’esmentat Pla, be
siga amb la Conselleria de Territori i Habitatge o amb altra administració pública
competent.
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Assabentant el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció consensuada tal i com
ve redactada.
13.- PETICIÓ AJUDA MINISTERI DE MEDI AMBIENT.- Es dona compte al Ple per
part del Sr. Bordàs de la convocatòria al Ministeri de Medi Ambient que es com
segueix:
“La Direcció General de Conservació de la Natura del Ministeri de Medi Ambient,
presenta ajudes per a la restauració d’entorns paisatgístics i culturals mitjançant
convenis amb ajuntaments a l’empara del Reial Decret 616/1983, de 2 de març.
La proposta de l’Ajuntament és que siga la Direcció General de Conservació de la
Natura qui es faça càrrec de l’estudi i redacció del projecte per a l’acondicionament
del entorn emmurallat de Morella. Concretament dels espais públics que envolten
les muralles i l’accés des de l’Hostal Nou per mitjà de les costes dels Tancats i
Sant Vicent.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui posa de manifest que el seu grup ja ha demanat
actuacions puntuals en al sona que es vol sol·licitar al Ministeri, per la qual cosa
estant d’acord amb el plantejament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER: sol·licitar a la Direcció General de Conservació de la Naturalesa del
Ministeri de Medi Ambient acollint-se al Reial Decret 616/1983, de dos de març per
a realitzar un rehabilitació integral dels paisatges del voltant de Morella.
SEGON: Que la Direcció General per a la Biodiversitat es faça càrrec de l’estudi i
redacció del corresponent projecte.
TERCER: Facultar al Senyor Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots
el documents públics i privats necessaris per a fer efectiu el present acord.
14.- MOCIÓ ALCALDIA SERVEIS FORESTALS.- Es dona compte al Ple per part
del Sr. Bordàs de la Moció de l’Alcaldia sobre Serveis Forestals que es com
segueix:
“S’ha rebut un escrit de la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i
Habitatge en el que s’informa dels horaris d’atenció al públic de la oficina de Medi
Ambient de Sant Mateu.
L’Ajuntament de Morella ha presentant ja quatre mocions al voltant del tancament
de l’Oficina de la Conselleria de Medi Ambient a la Fàbrica Giner, i la nova situació
de treball dels forestals, totes han estat aprovades per unanimitat pel Ple, i per part
de la Conselleria no s’ha contestat mai a l’Ajuntament.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2004-07-08 PLE ORDINARI

15

Els motius per al manteniment de l’Oficina de la Fàbrica Giner són més que
evidents, i s’han desgranat en cada una de les mocions presentades abans. La
comarca més rica des del punt de vista forestal es queda sense servei permanent
ja que l’oficina se’n va fora d ela comarca. Els forestals que havien estan sempre
lligats a les poblacions també són deslligats i assignats a una demarcació de la
qual s’han d’ocupar en global desatent el tracte directe amb una població que
evidentment ja no poden abastar. L’administració una vegada més s’allunya dels
administrats emportant-se els serveis fora de la comarca, un més, ja que la gent
dels Ports no els importa haver de viatjar per estudiar, ser visitats per especialistes,
anar als jutjats, etc. ara que viatgen un poc més per fer el tràmits relatius al seu
territori forestal.
Després d’un any en que es va presentar la darrera moció esperant que els canvis
produïts en l’administració de la Generalitat aportaren una sensibilitat diferent
sobre el respecte institucional i el tractament d’aquestes matèries, i vist que res ha
canviat, presento al Ple la següent proposta
D’ACORD
Primer: fer constar una vegada més la indignació per part d’aquest Ajuntament que
ja ha presentat quatre mocions al voltant d’aquest tema i la Conselleria encarna no
s’ha dignat ni a contestar.
Segon: demanar als responsables de la Conselleria de Medi Ambient que
rectifiquen una mesura nefasta per a totes les poblacions d’interior i per a la gestió
del terreny forestal en general.
Tercer: sol·licitar a la Conselleria de Territori i Habitatge que torne a funcionar de
manera permanent l’oficina de Medi Ambient de la Fàbrica Giner.
Quart: sol·licitar a la Conselleria de Territori i Habitatge que els Agents
Mediambientals siguen destinats a cada una de les poblacions com estava abans i
no una adscripció a la Demarcació. De tal manera que el forestal de cada població
coneixca millor el territori i les problemàtiques de cada zona.
Cinquè: fer arribar aquesta moció a la Conselleria de Territori i Habitatge i als
Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui posa de manifest que el seu partit també ha fet
manifestacions en aquest sentit per lo que estan totalment d’acord amb la moció
plantejada.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
15.- MOCIÓ GRUP POPULAR RESTAURACIÓ VALLIVANA.- Es dona compte al
Ple per part de la Sra. Ripollés de la Moció del Grup Popular sobre la restauració
de Vallivana que es com segueix:
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“ Considerant que actualment els edificis annexes al Santuari de Vallivana es
troben en un estat de conservació lamentable i ruïnós.
Considerant que aquests edificis, pràcticament són en la seva totalitat propietat
municipal.
Considerant que la seua rehabilitació suposaria un atractiu afegit i una nova font
d’ingressos per al Santuari, ja que podrien destinar-se a turisme rural.
Per l’esmentat anteriorment presentem les següents propostes d’acord:
PROPOSTES D’ACORD
PRIMER, que l’Ajuntament de Morella redacte un projecte de rehabilitació integral
dels edificis annexes al Santuari que siguen de propietat municipal.
SEGON, que aquests edificis es pugen destinar a turisme rural, fent compatible
aquest ús amb l’allotjament gratuït que els veïns i veïnes de Morella que participen
en la Rogativa de Vallivana o quan tinguin necessitat d’allotjar-se a les
dependències del Santuari.”
Seguidament el Sr. Blanch Informe al Ple del que es va tractar en la comissió
informativa que va estudiar la moció, informant que el administrador de Vallivana ja
ha iniciat els treballs de rehabilitació pel que s’havia quedat en recolzar aquestes
accions de l’administrador. Per altra banda l’empresa municipal CISE SPE SA,
iniciarà una memòria i estudio de viabilitat de la rehabilitació.
Per altra banda es decideix que de les cases forestals se’ns consedeixca la gestió
dels edificis.
Assabentat el ple per unanimitat acorda la moció consensuada amb els següents
punts:
PRIMER: recolzar les actuacions realitzades per l’administrador de Vallivana en lo
referent a restauració d’edificis.
SEGON: Que l’empresa municipal CISE SPE SA, comenci un estudi de viabilitat i
una memòria per la rehabilitació dels edificis de Vallivana.
TERCER: Sol·licitar la gestió a la Conselleria de Medi Ambient de les cases
forestals de Vallivana.
16.- SOL·LICITUD AJUDA REHABILITACIÓ EDIFICI ESCOLA MARE DE DEU
DE VALLIVANA.- Es dona compte al Ple per part del Sr. Vives de la sol·licitud a la
Conselleria de Cultura de l’esmena de les deficiències estructurals existents al
Col·legi Públic Mare de Déu de Vallivana que es com segueix:
“ Des de l’any 2002 s’ha demanat a la Conselleria per aquest Ajuntament la
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reparació de les deficiències estructurals que el Col·legi Públic Mare de Déu de
Vallivana presenta que afecten al normal funcionament del centre. Des del primer
moment que es van escoltar les reclamacions formulades pel Consell escolar de
primària, la Comissió de Govern va acordar sol·licitar a la Conselleria de Cultura la
urgent esmena de les deficiències que presenta l’edifici del Col·legi.
Les deficiències més importants que presenta són les filtracions que durant els
dies de pluja es produeixen en el pati de la primera planta que entra en les aules
inferiors impedint completament l'activitat de les mateixes durant estos dies així
com tres o quatre jornades posteriors a la pluja (en un sol dia poden arribar a
arreplegar-se fins a 500 litres d'aigua). Aquestes filtracions des de que es van
denunciar l’any 2002 van a més i afecten negativament a la resta del sostre de les
aules posant en perill als xiquets i xiquetes. També la pista esportiva presenta el
ferm totalment deteriorat suposant un perill de lesions constant per als xiquets i
xiquetes. L’altre problema important és l’estat en que es troben moltes finestres,
donat que els marcs de fusta s’han deteriorant al no desaiguar les cobertes com
estava previst i s’han vist afectats els marcs de fusta, posant en perill de caiguda
els vidres de moltes finestres.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui exposa que estan d’acord en tot allò que siga per
a millorar les condicions en les que es troben el xiquets i xiquetes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la referida sol·licitud.
17.- MOCIÓ NOU INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.- Es dona compte al
Ple per part del Sr. Vives de la Moció del Grup Socialista sobre el Nou Institut
d’Educació Secundària que es com segueix:
“ La importància que té per a Morella la definitiva construcció de l’Institut de
Ensenyament Secundari constitueix una de les preocupacions més grans i centrals
de la política de l’actual Consistori morellà.
El mal estat de construcció en que es troba l’actual Seu de l’Institut
d’Ensenyament Secundari de Morella, a l’edifici Colomer - Zurita ha segut, durant
molts anys, motiu de reivindicació continua per part de la societat morellana,
convençuda de la necessitat de la seua reconstrucció i rehabilitació per a l’activitat
educativa, tal i com estableixen els seus centenaris estatuts fundacionals.
La pressió política feta des de l’Ajuntament de Morella i la decidida actuació
dels pares d’alumnes en els darrers anys, van concloure en la aprovació per part
de l’ens autonòmic de l’actual projecte d’Institut, va acabar sent designat el solar
veí del Col·legi de Primària de Morella, al Passeig Jaume I, baix el Passeig de
l’Albereda.
Per part del nostre Ajuntament, des de el primer moment es va trobar la
total col·laboració amb la Conselleria, demostrada amplament amb la immediata
compra i cessió a la Generalitat dels terrenys on en el futur hauria d’establir-se el
nou Institut de Secundaria de Morella.
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Es a principis de l’any 2003 quant es posa la primera pedra, amb gran
afluència dels responsables polítics de la Generalitat Valenciana, els quals van
prometre que per a finals d’aquell mateix any, el 2003, Morella ja disposaria del
nou Institut.
Res mes lluny de la realitat. Ha passat el temps, i l’obra que tenia que
acabar en uns mesos s’ha convertit en un gran solar buit, amb una gran quantitat
de material de construcció i de casetes de obrers que s’estén mes enllà de la seva
ubicació raonable, sense cap tipus d’indicador que demostra als joves de la zona
que prompte tindran un Institut en condicions per a poder continuar amb la seva
evolució educativa.
La falta d’informació davant de l’actual situació ha segut la tònica dels
responsables autonòmics de la Generalitat en els darrers mesos, on el silenci ha
segut la resposta davant els nombrosos intents per a que els responsables polítics
i empresarials de la construcció donaren alguna explicació satisfactòria a l’actual
situació de l’Institut, i que condemna, un curs més, als professors i als joves de la
comarca a assistir a un edifici que no reuneix les condicions mínimes per a poder
donar classe com la resta dels joves de la seva edat, amb el que allò suposa
d’augment de la desigualtat d’oportunitats per a la gent de les comarques d’interior
com la nostra respecte de les grans ciutats.
A la ciutat de Morella, i al Consistori Municipal en el seu nom, li pareix
absolutament intolerable la situació actual, i l’abandó permanent que sofreix la
seva població per part de les institucions educatives de la Generalitat Valenciana,
que malgrat la insistència dels col·lectius polítics, educatius, familiars i ciutadans,
persisteix en la seva permanent actitud de desídia, desinterès i rebuig a tot allò que
significa la dignificació de allò que es mes important a la nostra ciutat, i que son les
persones joves amb un futur per davant, les quals mereixen tota la nostra atenció i
consideració.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Dirigir-se de a la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana, i de manera personal al Conseller titular de la mateixa, per a que se
tornen a emprendre de manera immediata les obres del nou Institut de Secundaria
de Morella, fent-la extensiva a tots els departaments de la Conselleria que tinguin
competència en l’execució de les obres, així com a la Direcció Territorial
d’Educació de Castelló.
SEGON. Manifestar a totes les institucions esmentades el malestar i
indignació de la nostra ciutat davant la falta d’informació soferta des de la parada
de les obres de l’Institut, comminant-los a donar puntual i exhaustiva relació de les
raons, mai explicades, de l’actual estancament sobretot a l’Ajuntament i
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l’Associació de Pares d’alumnes, abanderats des de fa molt de temps en la
construcció efectiva de l’edifici.
TERCER. Dirigir als diversos Grups Polítics amb representació en Corts
Valencianes a que pregunten als responsables polítics sobre les raons de la
paralització de les obres i a l’exigència de la immediata posada en marxa de les
mateixes, de manera que els nostres joves puguin gaudir en el curs 2005-2006,
donat que la ineficàcia política ho ha impedit, d’un edifici que estes al digne nivell
de les seves necessitats educatives.”
Pren la paraula el Sr. Medina exposant que tots estan interessats en la realització
d’aquest Institut tot sabent que el citat solar donaria problemes, i encara que la
moció és dura la recolzaran tenint en compte que les condicions de construcció
d’aquesta zona són complicades i cal entendre que deuen de han d’haver-hi
problemes pressupostaris.
Al que li respon el Sr. Alcalde que el problema que hi ha és que no se disposa de
mes informació, havent tingut prou paciència i sabent de les dificultats que puges
tindre una administració amb una empresa però el fet de portar esta moció al Ple
és precisament per no tindre informació oficial. També cal dir que és evident que
aquest terreny és complicat advertint en el seu moment a la Generalitat que la
realització d’aquest Institut suposaria una inversió mes elevada que rehabilitant el
Col·legi .La Conselleria va prendre la decisió d’escollir el solar de l’Albereda
malgrat els informes favorables de rehabilitar el edifici Colomer-Zurita. El problema
més greu és la pèrdua d’aquest mesos que són els que millor es pot treballar en
Morella, intentant desbloquejant, ja que en la data que estava previst acabar no
estarà al menys que estigues a final del 2005.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció tal com ve redactada.
18.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA DE FESTES AGOST 2004.Per part de la regidora del Cultura Sra. Rebeca Pérez es procedeix a fer unes
explicacions detallades de tot el programa de festes agost 2004.
Assabentat el ple el Sr. Ibañez manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que aquets
any no han col·laborat en al comissió de festes, contestant la Sra. Pérez que es va
fer la convocatòria i s’envià, ningú del seu grup va assistir i d’altres col·lectius si, no
obstant dir que el programa no esta tancat i la comissió es reunirà mes vegades
per ultimar detalls.
A continuació pren la paraula el Sr. Medina pera a sol·licitar un escrit en tots els
horaris i actes als que han d’assistir, contestant el Sr. Alcalde que si vol així es
farà, però els actes son els de sempre, pregó, dia de la Mare de Déu i dia de la
gent gran.
Després de les deliberacions assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup
Socialista i cinc abstencions del Grup Popular, acorda aprovar el programa de
festes 2004 tal i com ve redactat.
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19.- MOCIÓ SAMU I CENTRE D’ESPECIALITATS.- Coneix el Ple 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.
Per totes estes raons
PROPOSTA 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.”
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
20.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No en hi ha.
21.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina demanat informació al voltant del nou cuartel de la
guardia Civil de Morella i de la nacional 232, contestant el Sr. Alcalde en lo referent
al cuartel ja hem tingut contestació per par de la Direcció General, ens cridaren per
telèfon i ens van sol·licitar terrenys per una possible ubicació i per part dels nostres
tècnics es va fer un informe i s’enviaren els plànols, tenint noticies que un tècnic de
la Direcció General es desplaçarà per a conèixer els terrenys.
En el que es refereix a la N-232 hem tingut una reunió amb el Jefe Provincial de
carreteres, que ens ha informat de com està el projecte per a solucionar el
problema de la zona de la Pobleta, així mateix ens van informar del retard en el
tram del Port de Querol.
La Sra. Ripollés prega que s’estudie el problema de la Caseta Marín de Adell que
es va veure afectada per les pluges i el desaigüe de l’Albereda, pel que sol·licita
que es miri i si es pot solucionar entubant, contestant el Sr. Alcalde que es un
problema del que tenim noticies i que el serveis tècnics estudiaran la millor solució
possible.
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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