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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 11
DE NOVEMBRE 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 onze
de novembre de dos mil quatre, a les vint
hores i trenta, 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 28-10-04.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
OBRES
·
Les obres dels carrers Guimerà i Solí estan a punt d’acabar, s’està col·locant
els adoquins.
·
A Xiva s'han acabat les obres fetes al camí del Roser, l’accés a l’Ermita, la
sèquia del Roser, el Pont Vell de Xiva i la pavimentació del carrer del Forn.
·
També han finalitzat les obres de remodelació de la Plaça del carrer del Forn
d’Ortells.
·
Les obres per ampliar el camí d’accés a La Pobleta des de La Plaça al camí
de baix han acabat, i s’estan col·locant nous punts d’enllumenat públic.
·
Les obres corresponents al pla d'esports porten un retràs considerable, encara
que ja ha començat la remodelació de les teulades dels lavabos.
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·
S'ha començat la instal·lació dels sistema de control d'accés a Morella.
·
S'ha instal·lat un passamans a la Costa Zurita, i s’estan preparant els
materials per fer-ne altres per més costes.
·
Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
§
La impermeabilització del pàrking cobert de l'Alameda per filtracions d'aigua.
§
Reposició de pedres als murs de l'Alameda i del pàrking descobert.
§
Reparació de la coberta del Xiringuito de la Plaça Colon.
§
Reparació d'arquetes i canvi de reixes al polígon industrial.
§
Neteja de les herbes dels murs de les calçades i murs de Sant Francesc.
§
Reposició de banquets de l'Alameda.
§
Reparacions i reposicions al mur de la Costa Pastor, empedrat de la Font de
la Parra, al jardí de l'Hort del Baró, a la cera de la Plaça Colon, al banc de la Plaça
Bisbe Martí i a la font del pàrking de l'Alameda.
SERVEIS
§
La màquina escombradora mecànica ja funciona i s’utilitza periòdicament per
millorar la neteja d'espais públics.
§
La porta del pàrking cobert ha donat molts de problemes i s'ha desmuntat per
tal de canviar el sistema d'accés.
§
S'han instal·lat unes pilones i s'ha millorat l'empedrat per poder accedir a la
guarderia sense problemes.
§
Davant la campanya de Tots Sants s'han netejat d'herbes i pedres tots els
cementeris Herbeset, La Pobleta, La Llacua, Xiva, Ortells i Morella.
§
A Morella també s'ha condicionat tot el camí des de la Porta Forcall al
cementeri.
§
S'han fet reparacions als lavabos del polisportiu, el col·legi de primària i la
guarderia.
§
S'han reconstruït la majoria de les casetes per als focus d'enllumenat
ornamental del Castell a la zona de l'Alameda.
§
Al polisportiu s'han fet moltes activitats que han necessitat del muntatge
d'escenaris i cortinatges i de neteja extraordinària.
§
A la Costa Vaquero s'ha fet un abujardat de les pedres per estalviar caigudes i
relliscades.
§
S’han fixat les jardineres de la Costa del Pilar i Marquesa per evitar que les
bolquen.
§
S'ha fet una neteja de les arquetes de pluvials del carrer Mare de Déu, Porta
Sant Mateu i carrer Sant Julià.
AGRICULTURA
§
L’Ajuntament per mitja de l'empresa municipal CISE participa en l'empresa
creada juntament amb la Cooperativa, l'associació de ramaders del Ligallo,
carnissers i ramaders de la comarca per a la construcció i explotació d’un
escorxador a Morella.
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§
Després de la celebració de la Fira s’ha procedit a netejar tots els espais, com
el polisportiu, l'Alameda, o la Plaça de Bous, i desmuntar la carpa i la resta de
materials.
MEDI AMBIENT
§
Reunió amb tècnics de la Conselleria de Territori per explicar la intervenció
que es pretén fer a la zona que va patir l'incendi de 1994, es diu Zona d'Actuació
Urgent ZAU, i els treballs consistiran en actuacions puntuals sobre barrancs per
disminuir la força de l'aigua per erosió, també en zones de pendent gran,
reconstrucció de murs de pedra de bancals en alguns punts, repoblacions forestals
i neteja de la fusta cremada.
§
S'han iniciat a Vallivana uns treballs per tal de fer una zona de protecció del
foc a les dos vores de la carretera, i la fusta dels pins de repoblació es va
subhastar.
§
Es van reunir tots els pobles del Consorci del Pla Zonal de Residus amb
l'empresa adjudicatària del servei de residus inerts, per explicar la proposta
d'ordenança que s'haurà d'aplicar per a la recollida d'aquest residus.
§
S'ha fet una nova recollida de pneumàtics als tallers de Morella per part de
l'Ajuntament.
§
Tècnics del Ministeri de Medi Ambient van fer una visita per veure ací les
possibilitats per signar un conveni de col·laboració entre el Ministeri i L'Ajuntament
per a la millora de l'entorn de Morella.
ESPORTS
§
Les Escoles Esportives han començat un curs més amb gran acceptació per
part dels xiquets i xiquetes, més de 100 estan desenvolupant les diferents
modalitats oferides.
§
El futbol, tant el club del Morella com el futbol base comarcal han iniciat la
temporada amb molt bon peu.
§
S'ha creat un nou club de bàsquet per a xiquetes i xiquets que compta amb el
suport de l'Ajuntament i les escoles esportives tant per a la formació com per a la
competició.
GOVERNACIÓ
1. S’ha procedit a la convocatòria d’una oposició per ocupar una plaça de Policia
Local.
2. S’han tingut els primers contactes amb l’empresa Autos Mediterraneo per
acordar les definitives parades d’autobús a la nostra ciutat.
3. S’han començat a instal·lar els sistemes de control d’accessos al casc urbà, dels
quals Generalitat subvencionarà el 50 % de la fase en execució.
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4. S’han mantingut reunions amb les associacions d’empresaris per consensuar
l’us del sistema de control d’accessos, previ al funcionament dels mateixos.
5. Aquest dimecres es va fer anar a la Policia Local i bombers per col·laborar amb
els problemes que estaven tenint els obrers del centre de Salut per causa del vent
amb la bastida.
6. La setmana que ve vindrà a Morella un aparellador de la Direcció General de la
Guardia Civil per poder comprovar l’idoneitat del lloc que proposa l’Ajuntament per
a fer el nou Quartell i veure si hi ha altres llocs alternatius.
7. S’ha col·laborat amb el Centre d’Estudis de Els Ports per confeccionar el
Reglament de Honors i distincions de la ciutat.
8. S’ha procedit a elaborar la proposta de Ordenançes de l’Us de Via Pública i de
Terrasses a la via Pública.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. S’ha col·laborat en la constitució de la Comissió Pro-Aplec de Morella
donant suport logístic per a localitzar a totes les associacions de Morella així com
per a que es pugueren reunir en els locals municipals per poder començar a fer
funcionar la Festa de l’Aplec.
2. Per part de l’Ajuntament s’ha donat tota la col·laboració de local i
infrastructura requerida per poder celebrar la primera orquestra Pro Aplec a la
ciutat de Morella, la setmana passada.
3. S’ha col·laborat per a que els pares d’alumnes de l’Escola Municipal de
Música pugueren constituir un AMPA i tendre ponts de comunicació entre el
Patronat, Direcció de l’escola i els pares.
4. Es va col·laborar amb Acció Cultural del País Valencià, per permetre que
el Correllengua 2004 tinguere com a destí dins el seu recorregut Morella.
NOVES TECNOLOGIES
1. Els centres de Internet Rural del Programa Red.es del Ministeri de Comerç i
Noves Tecnologies han segut instal·lats i posats en funcionament a Xiva i Ortells
amb gran èxit d’afluència per part dels habitants de les poblacions.
2. Es va col·laborar en la presencia de l’autobús de Todos.es del Ministeri de
Indústria i Noves Tecnologies on es van fer demostracions durant tot el cap de
setmana del funcionament de la xarxa i procurar el seu foment.
3. S’ha col·laborat amb el Curs de la universitat Jaume I sobre eines telemàtiques
celebrant una de les classes presèncials al local del Forn d’Ortells, amb gran
afluencia d’alumnat.
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4. S’ha procedit a canviar tot els equips informàtics de l’Ajuntament de Morella del
personal administratiu i de serveis, incorporant, a banda de la nova tecnologia i de
les pantalles planes, l’instal·lació de software lliure com el Open Office, que permet
una major llibertat i un estalvi considerable en llicencies informatiques per part de
l’ajuntament.
BENESTAR SOCIAL
El dia 29 d'octubre de 2004 reunió del Consell de Solidaritat amb l'objecte de
procedir al repartiment del 0,7% entre les ONG que van presentar projectes
ajustats a les bases de la convocatòria:
Disponibles:

9.000 euros

1
2
3
4

1.300 euros
2.890 euros
2.000 euros
2.430 euros

Smara
Mans Unides
Delwende
Assemblea de Cooperació per la Pau

Fondo de emergencias:

380 euros

SALUD
El dia 16 d'octubre col.laboració amb xerrada sobre càncer infantil a càrrec d'Adela
Cañete del servei de Oncologia de la Fe organitzada per ASPANION i amb
l'actuació benèfica organitzada per la mateixa associació.
Al llarg del mes de novembre queda oberta la fila cero per a possibles aportacions
desinteressades destinada a l'investigació del càncer infantil. El compte queda
obert en Ruralcaixa.
TRADICIONS
Reunió amb les germantats locals per a tractar la substitució de les tradicionals
“haches” de cera per a evitar problemes de caigudes de vianants després de la
procesó.
CULTURA
·
El 25 de setembre va tindre lloc al Convent de Sant Francesc, el Concert de
Labordeta, que va ser tot un éxit al poder tornar a recuperar el Convent de Sant
Francesc per a events culturals.
·
El 2 d´octubre el Alcalde de Morella i la regidora de cultura i gent de Morella
que van asistir a Monserrat a un acte organitzat per la Colonia morellano-catalana
per a celebrar el seu centenari. A Monserrat on va ser recibits per l´Abat.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2004-11-11 PLE ORDINARI

6

·
Des de Morella també es van desplaçar el gaiteros i dos gegans. Va ser un
acte de convivència i reencontre entre morellans que viuen a Catalunya i Morella
molt bonic i emotiu.
·
El 2 d´octubre Morella va rebre la flama del Correllengua que va ser
acompanyada fins al Ajuntament pels gaiteros i nombrosa gent de Morella. Un jove
morellà va llegir el Manifest de reivindicació de la nostra llengua i cultura.
·
El 2 d´octubre es va inaugurar una exposició organitzada per “Bombers sense
Fronteres” on se mostrava part del seu treball realitzat per ajudar a les poblacions
mes desfavorides.
·
El Ajuntament a col.laborat amb les Festes del Barri de Sant Miquel que van
tindre lloc el cap de setmana del 1 i 2 d´octubre.
·
Del 30 de setembre al 2 d´octubre se van realitzar unes Jornades
organitzades per la Associació de Neuropsiquiatria i Salut Mental de Pais Valencia.
·
El Ajuntament a col.laborat amb l´Associació Aspanion, en el muntatge del
polisportiu per una orquestra per replegar diners per als xiquets malats de cáncer.
·
El 31 d´octubre va tindre lloc a l´església Arxiprestal el “Concert de Difunts” a
càrrec del Cor Aridna, va ser tot un èxit on va asistir mes de 300 persones.
·
Dins de les activitats de la Tardor cultural: s´ha començat la programació de
cinema, la propera realització de dos obre de teatre dins de la “Mostra de Teatre
Reclam”. La inauguració este cap de setmana de una exposició patrocinada per la
CAM de “Llotges de la Comunitat Valenciana”.
·
S´ha reunit la comissió de festes per a organitzar les properes activitats del
mes d´agost. Ja que este any es el Annunci per lo que la comissió va decidir fer un
menut canvi i que les Festes de Sant Roc comencen el dilluns 15 d´agost. Per a
poder donar-li la relevància que li pertoca a l´Annunci i poder dedicar tota una
setmana de activitats a aquest event.
TURISME
·
S´ha reunit el Patronat de Municipal de Turisme per analitzar la temporada
turística del estiu i per a organitzar les properes activitats, com les jornades de la
trufa, assistència a diferentes fires...
·
22 d´octubre reunió de la Ruta dels Tres Reis a Alcanyís on va asistir l
´Alcalde.
·
El Comité d´innovació turística va portar a terme del 8 al 12 d´octubre la
realització d'unes enquestes als visitants de Morellla per a poder saber d´aquesta
manera les opinions dels turistes de la ciutat i poder millorar els servicis.
JOVENTUT
·
L' Ajuntament col.labora en totes les activitats que organitza el Consell de la
Joventut.
·
Com també en la nova Comissió del Aplec que va realitzar una orquestra el 31
d'octubre.
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Es dona compte al Ple de la modificació de crèdits número 07/04 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
Denominació
Import €
44/13018
Personal ADL 2ª prórroga
12.751,06
44/16013
S. Social ADL 2ª prórroga
6.865,96
Suma les generacions de crèdits

19.617,02.-

b) Finançar els mencionats crèdits amb els ingressos de naturalesa no tributaria
següents:
Aplicació
pressupostaria
45514

Denominació
Subv. ADL 2ª prórroga

Suma ingressos que generen crèdits

Import €
19.617,02
19.617,02.-

3.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, TARIFES ORDENANCES FISCALS 2005.- Coneix
el Ple l'expedient tramitat per a l'adequació de les mateixes i que suposa en la
majoria dels casos l'increment de l'IPC, el Dictamen favorable de la Comissió
d'Hisenda, i els informes de la Sra. Secretaria-Interventora.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunte si l'augment en el servei de l'aigua
també es del 3,5% com la resta de tarifes.
A lo que li respon el Sr. Vives que en el cas del aigua la pujada en la majoria de les
diverses tarifes d'aigua es inferior al 3,5%.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les tarifes de les
següents Ordenances tal i com venen expressades en l'expedient:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tasa pel Servei de Cementeri
Tasa pel servei de matadero
Tasa pel servei de recollida de basures
Tasa pel servei de mercat
Tasa pel servei de vados
Tasa pel servei de taules i cadires …
Preu Públic subministre d'aigua
Tasa pel servei de clavegueram
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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SEGON.- L'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en el
termes que consta en els textos anexes, de conformitat amb el que s'estableix en
els articles 15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 28 de desembre.
TERCER.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia, aquest
acord junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç
per a possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat
amb l'article 17.3 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRÉSTEC INVERSIONS PRESSUPOST 2004.Coneix el Ple expedient per a la contractació d'un préstec amb una Entitat
Financera per a finançar gastos d'inversió del Pressupost General Ordinari 2004.
Coneix així mateix la proposta de la Taula de contractació mitjançant la qual es
propose l'adjudicació d'aquest préstec a l'entitat que ha obtingut millor puntuació de
les ofertes presentades.
Pren la paraula la Sr. Ripollés qui exposa que el seu grup està d'acord tan en el
plec de condicions com en l'entitat a qui se li adjudique, però no son receptius a
demanar préstecs ja que suposa un endeutament d'aquest Ajuntament, per lo que
demane que es miren si es posible altres alternatives.
A lo que el Sr. Puig li respon que les úniques alternatives possibles son, apujar els
impostos, sol.licitar préstecs o no fer res i en aquest moment el nivell
d'endeutament d'aquest Ajuntament permet la sol.licitut d'un préstec.
Després d'estes deliberació, la Corporació per sis vots a favor del Grup Socialiste i
cinc abstencions del Grup Popular acorde:
PRIMER.- Concertar amb BANCAIXA un préstec de 64.100 euros amb les
següents condicions:
TIPUS D' INTERÉS: Euribor + 0,50 punts.
PLAÇ: Deu anys.
COMISSIONS: Exenta.
CORRETATJE: Exenta
SEGON.- Oferir como a garantia del mencionat préstec, subjecte al pagament, tant
del capital i dels interessos, la part de l' impost de Bens Immobles que
corresponga, garantia que subsistirà fins la total cancel.lació del préstec.
TERCER.- Autoritzar a l'entitat prestadora a aplicar l'import de les quanties
trimestrals per mig de càrrecs al compte de l'Ajuntament.
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QUART.- Facultar, al Sr. Alcalde Joaquim Puig Ferrer, per a que formalitze el
contracte del préstec, en els termes que resulten del present acord, així com
percebre el seu import en la forma prevista en el mencionat contracte.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DE SETEMBRE.- Es
posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria del mes de
setembre, que es com segueix:
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-04 ....................................................
306.165,54 €
Ingressos setembre.................................................
284.983,63 €
Total........................................................................
591.149,17 €
Pagaments..............................................................
177.558,60 €
Existència a 30-09-04..............................................
413.590,57 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de setembre de 2004 tal i com
venen redactats.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 08/04 PGO 2004.Es dona compte al Ple de la modificació de crèdits número 08/04 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:
Crèdits extraordinaris
Partida
Denominació
Import €
43/60009
Equipamiento informático
y fotocopiadora
9.295,02.Suplement de Crèdits
Partida
Denominació
43/60006
Eqipt. Urbano y Acc. Vehículos
44/22011
Contrato servicio basura

Import €
39.300,00
27.776,17

Total proposta modificacions de crèdits

76.371,19

b) Finançar les mencionades modificacions de la següent manera:
Amb nous o majors ingressos
Partida
Denominació
11201
De naturaleza urbana
34.161,19.75502
Subv. C. Comercio Acc. Vehículos
a Morella
75503
Subv. Eqpto. Informàtico
c) Mitjançant anulacions i baixes de crèdits
Baixes en partides
Partida
Denominació
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Mejora caminos
Ayudas a la edificación

10.560,00
5.000,00

Total finançament modificacions de crèdits
76.371,19.Assabentat pel Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular acorda aprovar la modificació de crèdits tal i com ve redactada.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/04 PGO
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME 2004.- Es dona compte al Ple de la
modificació de crèdits número 01/04 del Patronat Municipal de Turisme 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 €
51/22601
Promoción Turística
10.076,53
Suma
10.076,53
Crédits extraordinaris
Partida
Denominació
51/40002
Cuota Mancomunidad Turística
Suma

Import €
3.979,48
3.979,48

Total proposta modificacions de crèdits

14.056,01

b) Finançar les mencionades modificacions de la següent manera:
Amb càrrec al remanent de líquid de tresoreria

14.056,01

Total financiació modificacions de crèdits

14.056,01

Assabentat pel Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular acorda aprovar la modificació de crèdits tal i com ve redactada.
8.- ADHESIÓ, SI ESCAU, AL MANIFEST DELS ALCALDES DE LA COMARCA
EN EL XXVII APLEC DELS PORTS.- Es dona compte al Ple per part del Sr.
Blanch del manifest reinvidicatiu del XXVII Aplec dels Ports presentat a Portell
durant la celebració del citat Aplec.
Abans de procedir a la votació pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si n'hi ha
intenció de fer arribar aquest manifest a les administracions superiors.
A lo que el Sr. Blanch li respon que en principi el que se demane es l'adhesió,
però que si el Ple ho considere se remetrà a les administracions que calgue.
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El Sr. Medina considere que hi ha punts que afecten a tota la comarca i altres que
afecten a administracions concretes.
El Sr. Blanch expose que aquest document es una declaració d'intencions, deixant
a disposició de la Comissió de l'Aplec de Portell, que es qui ha fet arribar aquest
document, les accions que puguen ser necessàries portar a terme.
Després d'estes deliberacions, la Corporació per unanimitat acorda subscriure
aquest manifest.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REGLAMENT HONORS I DISTINCIONS
AJUNTAMENT DE MORELLA.- Coneix el Ple l'expedient tramitat per a la
aprovació del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Morella, el
Dictamen favorable de la Comissió de Governació, i els informes de la Sra.
Secretaria-Interventora.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que es una bona proposta i encara que
els haguere agradat poder col.laborar en la seva redacció, considere que es una
bona iniciativa per a que no passen coses com l'any passat en la concessió de la
medalla a les Germanes de la Consolació, però els haguere agradat haver
participat més en la redacció.
A lo que li respon el Sr. Puig que ara es tracte de l'aprovació inicial, s'ha de
publicar ,n'hi ha un temps per a presentar suggeriments i poder realitzar
modificacions, i la voluntat seria consensuar aquesta Normativa per a que puga ser
lo més permanent possible.
Es procedeix a la votació i el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, el Reglament d'Honors i Distincions
de l'Ajuntament de Morella tal i com ve expressat en l'expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia, aquest
acord junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç
per a possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat
amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA SOBRE L'ÚS DE LES VIES I
ESPAIS PÚBLICS DE MORELLA.- Coneix el Ple l'expedient tramitat per a la
aprovació de la Ordenança sobre l'ús de les vies i espais públics de Morella, el
Dictamen favorable de la Comissió de Governació, i els informes de la Sra.
Secretaria-Interventora.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que han estat estudiant aquesta
ordenança i consideren que es una manifestació de normes, bona educació,
convivència i urbanitat, qüestionant-se la dificultat del seu compliment, encara que
la intenció es bona i positiva.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, l'Ordenança sobre l'ús de les vies i
espais públics de Morella, tal i com ve expressat en l'expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia, aquest
acord junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç
per a possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat
amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA REGULADORA DE TERRASSES A
LA VIA PÚBLICA.- Coneix el Ple l'expedient tramitat per a la aprovació de
l'Ordenança reguladora de Terrasses a la via pública, el Dictamen favorable de la
Comissió de Governació, i els informes de la Sra. Secretaria-Interventora.
Abans de procedir a la votació pren la paraula el Sr. Medina qui considere que
després de l'experiència de l'estiu es una ordenança necessària, fent les següents
puntualitzacions:
- L'article 5 de les sol.licituts on parle de que l'informe tècnic ha der ser conforme
amb les directrius estètiques caldrie afegir, per a completar, lo estipulat en l'article
19 sobre les dimensions de les terrasses.
- En lo que respecte al silenci administratiu negatiu, caldrie revisar-lo i que es
conteste sempre.
- El tema de les jardineres de ferro, podrien ser d'algun altre material, deixant este
punt més obert.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, l'Ordenança reguladora de Terrasses
a la via pública, tal i com ve expressat en l'expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia, aquest
acord junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç
per a possibles reclamacions.
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QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat
amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA PASTOS
MONTE VALLIVANA.- Vists els plecs de condicions tècniques i EconòmiquesAdministratives particulars que han de regir para l'alienació dels aprofitaments dels
montes de Propios, inclosos en el Catàleg de Utilitat Pública, i resultant: Que la
unitat forestal ha remes a este Ajuntament els plecs de condicions tècniques
particulars, que ha sigut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica,
i per la Intervenció, per a la seva fiscalització prèvia.
CONSIDERANT: Que l'Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l'article 265 del seu Reglament, aprovat por Decreto 485/1962, de 22
de febrer, determina la competència de l'Entitat Local per a la realització de
l'aprofitament dels seus montes amb subordinació, en lo referent a tècnicfacultatiu, inclosa la fixació dels preus mínims dels productes, a allò que dispose
l'Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives Particulars, que degutment han sigut informades per la Secretaria i
l'Intervenció ha de ser aprovat per l'Ajuntament Ple, com òrgan competent segons
lo disposat en l'article 22.2,I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim
Local, i l'article 122 del Text Refundit de les Disposicions Legals vigents en matèria
de Regim Local, aprovat pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, devent
exposar-se al públic durant un plaç de 8 dies, anunciant-se al Butlletí Oficial de la
Província, segons el que dispose el mencionat article 122 del Text Refundit.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta sobre el tema de dividir el monte en lots
que s'havie parlat en altres ocasions.
A lo que li respon el Sr. Bordàs, exposant que el fet de oferir les mateixes
condicions de subhasta es per avançar i que en el cas de no hi haver cap oferta
que complisca amb les condicions que es demanen, es parlarie amb la Conselleria
per fer un plec diferent contenint la divisió del monte en lots.
Coneguts els informes favorables de Secretaria Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, la Corporació per unanimidad acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'
alienació mitjantzant subasta de l'aprofitament dels pastos del monte Vallivana,
amb localització de 5.603 Ha. Una quantia de 150 UGM, equivalents a 150 caps de
ramat major o 1000 caps de ramat lanar, amb una tasació total de 18.000,00 euros
anuales i un increment d'un 5% cada any sobre l'anterior. Aquest aprofitament es
realitzarà per cinc anys.
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SEGON.- Que se expose al públic el plec de condicions durant el plaç de vuit dies,
en el B.O.P i al tauló d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se simultàneament la
subasta per un plaç de vint dies.
13.- MOCIÓ PRESSUPOSTS GENERALITAT VALENCIANA.- Coneix el Ple la
Moció de l'Alcaldia que es com segueix:
“ Presentat el projecte de llei de pressuposts de la Generalitat Valenciana per a
2005, el Ple de l'Ajuntament de Morella aprova demanar als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes que en el transcurs del debat per la configuració definitiva
dels pressuposts per a 2005, s'incloguen les següents qüestions bàsiques per a la
nostra ciutat i comarca.
1 Dotació d'una SAMU per a garantir la igualtat d'oportunitats i d'accés a la salut.
2 Determinació econòmica per a un nou programa de renovació urbana del cas
històric i ajuda pera la construcció dels nous aparcaments.
3 Construcció d'un Centre de dia per a malalts d'Alzehimer.
4 Nou Poliesportiu. Dotació per a una primera fase.
5 Construcció d'un Camping.
6 Nou colector i millora del sanejament.
7 Supressió del canon de sanejament per a les granges.
8 Construcció del camí rural Xiva-Ortells.
9 Inclusió en els pressupostos d'una linea d'ajuda conveniada amb l'Ajuntament
per al desenvolupament del patrimoni cultural i la campanya Morella Patrimoni de
la Humanitat.
10 Restauració Església Ortells.
11 Condicionament pistes als masos
12 Conducció Pou Sorita. Abastiment aigüa masos.”
Assabentat per unanimitat acorda aprovar la moció als pressuposts de la
Generalitat Valenciana tal i com ve redactada.
14.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, CONVENI CENTRE ESTUDIS.- Coneix el Ple
Conveni de col.laboració d'aquest Ajuntament amb l'Associació Cultural Comissió
de Normalització Lingüística dels Ports de Morella (Centre d'Estudis dels Ports).
En aquest conveni es recullen les col.laboracions que el Centre d'Estudis dels
Ports ve realitzant amb l'Ajuntament de Morella així com les contraprestacions que
aquest Ajuntament estableix per al Centre d'Estudis, que es concrete en la cessió
d'un local dins de l'edifici municipal, per a poder desenvolupar les seves activitats
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el citat conveni tal i com ve
redactat.
15.- SOL.LICITUD, SI ESCAU, INGRÉS EN LA CONFERÈNCIA PERMANENT
DE CIUTATS HISTÒRIQUES DEL MEDITERRANI.- Coneix el Ple els Estatuts de
l'Associació Conferència Permanent de les ciutats històriques del Mediterrani”.
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Es tracta d'una associació internacional no governamental sense ideologia política
ni religiosa i sense ànim de lucre, de duració il.limitada, l'objectiu de la qual es la
cooperació entre les ciutats històriques del mediterrani per promoure el
coneixement històric, contribuir a la gestió i desenvolupament a partir de la posta
en valor dels “centres històrics” i de l'entorn i millorar les condicions de vida de les
poblacions.
Per a portar a terme aquests objectius la Conferència posarà en marxa un
programa d'investigacions, cursos, seminaris, conferències i publicacions i oferirà
mitjos de contacte i facilitarà l'intercanvi d'informació i d'idees.
El Sr. Medina opina que al n'hi haver problemes comuns, n'hi ha que buscar
sol.lucions entre tots.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar els Estatuts de l'Associació Conferència Permanent de les Ciutats
Històriques del Mediterrani”.
Segon.- Sol.licitar l'ingrés d'aquest Ajuntament en la referida Conferència.
16.- MOCIÓ GRUP POPULAR SOBRE ADEQUACIÓ POLIESPORTIU.- El Sr.
Sangüesa presenta la Moció del Grup Popular sobre d'adequació del poliesportiu
que es com segueix:
“ PRIMERO. Considerando que el Pabellón Polideportivo de Morella se vienen
celebrando actos de toda clase, haciendo del mismo un auténtico Pabellón
Multifuncional.
SEGUNDO. Dada la proximidad, en primer lugar, de l'Anunci y, asimismo, de les
Festes Sexennals, se hace necesario acometer el inmediato acondicionamiento del
Polideportivo de cara a dotarlo de las medidas pertinentes exigidas para los
Establecimientos Públicos, a fin de evitar, en la medida de lo posible, cualquier
posible incidente.
TERCERO. Teniendo en cuenta la Ley 4/2003 de 26 de febrero, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat
Valenciana, en la uqe se establecen las Condiciones Técnicas Generales para la
celebración de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos en materia de seguridad, higiene, prevención y
protección de incendios, entre otras.
CUARTO. Considerando que en diciembre del año 2000, por el Grupo Municipal
del Partido Popular de este Ayuntamiento, ya se sometió al Pleno una moción
semejante respecto a este asunto.
QUINTO. Puesto que la empresa municipal CISE, es a día de hoy, la entidad
gestora del Pabellón Polideportivo y, por tanto, la encargada de llevar a cabo las
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actuaciones requeridas, siendo patente que por su parte no se ha llevado a cabo
ninguna intervención en el sentido expuesto.
SEXTO. Atendiendo a que las reformas planteadas son necesarias e ineludibles de
acuerdo con la legislación vigente en materia de Establecimientos Públicos para un
adecuado uso del Pabellón Polideportivo.
Por ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Morella de las siguientes,
PROPUESTAS DE ACUERDO
1 Que se realicen, lo antes posible, las reformas necesarias a fin de adecuar el
Pabellón Polideportivo a la legislación vigente en materia de Establecimientos
Públicos.
1 Que se inste a la empresa gestora a efectuar de manera inmediata las mejoras
pertinentes o, en su defecto, sean acometidas por el Ayuntamiento para así evitar
en el futuro posibles incidentes.”
Abans de procedir a la votació pren la paraula el Sr. Bordàs qui considera que el
punt 5 en el qual es diu que no s'ha fet res per a l'adaptació a la normativa no es
cert, ja que en l'any 2000 se va redactar un primer projecte d'adaptació, buscant
finançament i durant aquest procés es va modificar la Llei del reglament
d'espectacles públics que feie que el projecte fora insuficient. Per tant es va
redactar un segon projecte que es va presentar al programa Leader per obtenir
finançació donant una resposta negativa i proposant-se fer les modificacions
oportunes del projecte per tornar a remetre'l al programa Leader.
Es demane que aquest programa ens ajude igual que a altres pobles de la
Comarca per portar en davant temes similars.
En aquest moment s'estan fent remodelacions en els serveis públics per a poder
utilitzar en diferents activitats lúdiques i s'estan realitzant estudis pertinents i
buscant finançament.
Després de aquestes deliberacions el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció
amb les següents modificacions:
Primer.- Retirar el punt 5 de la moció.
Segon.- Exigir al programa Leader que otorge les mateixes ajudes que ha donat a
la Comarca per accions similars.

Es propose al Ple incloure, estudiar i votar el punt “Moció sobre el Pacte Local
Valencià i la consignació explicita del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal en
els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana per a l'exercici econòmic
de l'any 2005”.
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El Ple per unanimitat aprecie la urgència i seguidament es passa a tractar-lo
17.- PUNT EXTRADORDINARI
Moció sobre el Pacte Local Valencià i la consignació explicita del Fons Autonòmic
de Cooperació Municipal en els Pressuposts Generals de la Generalitat Valenciana
per a l'exercici econòmic de l'any 2005
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la seua VII Assemblea
General Extraordinària celebrada a Castelló el dia 27 de Febrer de 1999, va
aprovar per unanimitat el Document de Pacte Local per a la Comunitat Valenciana,
subscrit per tots els partits polítics i avalat pel Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana.
El dia 30 de juny de 1995, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
es va comprometre, en el seu discurs d'investidura a “propiciar un Pacte Local
mitjançant el qual es coordinen millor els serveis que deu prestar cada
Administració, evitant duplicitats i buscant que les Corporacions Locals puguen
prestar serveis de l'Administració autonòmica”.
El Ple de les Corts Valencianes va aprovar, el 25 de setembre de 1996, la
Resolució núm. 99/IV sobre desenvolupament de Pacte Local en la nostra
Comunitat, presentada per unanimitat dels grups de la Càmera i que diu:
“Primer.- Les Corts Valencianes insten al Consell a constituir una Comissió
Paritària entre el Govern Valencià i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, per a aprofundir i desenvolupar el Pacte Local en la nostra Comunitat”.
Segon.- Aquesta Comissió Paritària haurà d'elaborar un text que contemple, entre
altres assumptes, els referents especialment al finançament dels Ens Locals, les
competències a assumir per aquests, el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal,
la Comarcalització i el desenvolupament de l'article 45.2 de l'Estatut d'Autonomia.
Tercer.- El Consell donarà compte periòdicament en la Comissió de Governació i
Administració Local i presentarà en el termini d'un any l'informe final de la
Comissió”.
L'incompliment d'aquesta Resolució que vinculava i vincula al Govern Valencià i la
necessitat d'arribar al tancament definitiu d'un acord polític amb anterioritat a la VII
Assemblea de la FVMP, van forçar l'aprovació pel Ple de les Corts Valencianes, de
la Resolució 370/IV i la inclusió de la trascripció literal de la Resolució 99/IV en el
Document de Pacte Local que va ser aprovat in extremis en l'Assemblea de
Castelló, com garantia pública del seu compliment per part del Govern Valencià.
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Avui, després de nou anys del compromís adquirit pel Molt Honorable President de
la Generalitat Valenciana i dels més de vuit que han transcorregut des que les
Corts Valencianes resolgueren imperativament l'elaboració d'un text de Pacte Local
que recollís les aspiracions dels ajuntaments i desenvolupés el previst referent a
això en el nostre Estatut d'Autonomia; les institucions locals constatem
l'incompliment dels compromisos polítics, dels acords arribats al si de la FVMP i de
les Resolucions de les Corts Valencianes; mentre els ajuntaments, de manera
responsable, hem vingut prestant serveis als ciutadans sense una assignació clara
de les nostres competències i sense un finançament adequat que ens ha conduït a
una situació d'imprecisió legal i de dura precarietat econòmica que posen en perill
el funcionament ordinari de la institució més pròxima al ciutadà.
Tras la celebració de l'Assemblea Extraordinària de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies del dia 29 d'Octubre de 2004 i tenint en compte tots els
antecedents exposats sotmetem a la consideració del Ple d'aquest ajuntament les
següents propostes d’
ACORD
1.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana perquè procedeixca de manera
immediata a prendre els acords pertinents que facen eficaç el compliment de
quantes Resolucions i Decrets aprovats per les Corts Valencianes afecten al
contingut normatiu i de desenvolupament del Pacte Local contingut en el text
aprovat en l'Assemblea de Castelló de 1999.
2.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana perquè procedeixca
immediatament a la reactivació del Consell Valencià de Règim Local i remeta amb
caràcter d'urgència el seu reglament de funcionament a les Corts Valencianes, de
manera que es garanteixca la tramitació parlamentària en l'òrgan legislatiu valencià
de la proposta de Llei de Règim Local Valenciana, del mapa competencial i el seu
corresponent finançament, recursos afectats així, com de la normativa que ha de
regular les transferències entre les institucions.
3.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana perquè consigne en els
Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'Exercici Econòmic de 2005 la
quantitat de 90.000.000 euros, com dotació econòmica del Fons Autonòmic de
Cooperació i estableixca en la Llei de Pressupostos el seu caràcter incondicionat,
així com la periodificació mensual de la seua transferència en 2005 als ens locals
beneficiaris en funció de la fórmula que siga aprovada per l'Assemblea de la
FVMP.
4.- Remetre còpia de la present Moció al Molt Excel·lent President dels Corts
Valencianes, al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, al President
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, als Síndics dels Grups
Parlamentaris de les Corts Valencianes i als màxims representants dels partits
polítics que, havent concorregut a les Eleccions Municipals de 2003, hagen
obtingut representació en qualsevol institució local de la Comunitat Valenciana.
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Assabentat per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el Pacte Local Valencià
tal i com ve redactada.
18.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja els següents precs i preguntes:
l En lo que respecte al tema de l'aparcament de l'Alameda, ha rebut queixes
dels veins per l'instal.lació de un sistema de la porta d'accés, i voldria saber si es
tracta d'un sistema provisional ja que en aquest sistema pot accedir qualsevol
persona.
l L'expedient del BIC de l'Acueducte, en quin punt es trove i sobre tot que
s'hauria de protegir dins del PAI
l Control d'accesos mitjançant pilones, si s'ha començat a instal.lar i si s'ha
portat a terme la campanya informativa per a l'ús del nou sistema.
l Per a la aprovació del pressupost, igual que s'ha demanat en anys anteriors,
caldria que abans de portar-lo al Ple o a la Comissió per a la seva aprovació
definitiva, voldrien comentar-lo en alguna altra Comissió quan encara està en fase
d'esborrany.
La Sra. Ripollés, voldria saber si n'hi ha alguna novetat en el tema del Cuartel de la
Guardia Civil, per seguir presentant mocions fins que s'inicie el procés de
construcció ja que es necessari per donar mes estabilitat.
Procedint-se seguidament pel Sr. Alcalde a contestar a les preguntes plantejades
pel Sr. Medina i la Sra. Ripollés.
l Pel que fa al Cuartel de la Guardia Civil, com ja he comentat en l'informe de
l'Alcaldia la pròxima setmana visitaran per veure els solars els serveis tècnics de la
Direcció General de la Guardia Civil. I dintre de Pla d'Acuartelament de 2007-2008
es troba inclòs la construcció del Cuartel de Morella.
l En el tema de les Pilones, la urgència en la col.locació de les pilones es per no
perdre la subvenció de Conselleria, però no se posaran en funcionament fins que
no estigue en condicions de funcionar i s'hagi fet la campanya d'informació.
l Pel que fa al BIC Acueducte, se porte ja molt de temps en aquest tema i el
tècnic encarregat Miguel Garcia Lizon està trovan moltes dificultats.
La Sr. Pérez afegeix que aquest tècnic està en contacte amb la Conselleria per
informar-se de tota la documentació que es necessària per portar en davant
l'expedient.
l En lo que respecte a l'Aparcament de l'Alameda, com ja s'ha dit en l'informe
de l'Alcaldia se demanen disculpes als usuaris per que la porta no funciona com es
degut i s'estan portant a terme actuacions per canviar el sistema.
El Sr. Bordàs afegeix que en el sistema de les portes que era d'importació s'han
tingut molts de problemes i que ha sigut impossible reparar una de les dues portes,
per aixó s'ha encarregat una sol.lució alternativa . Però en el pas entre l'eliminació
del sistema vell i l'instal.lació d'un nou s'està utilitzant un sistema provisional.
L'empresa s'ha compromès amb un nou sistema i després n'hi haurà de informar
als usuaris per adaptar-se a aquest nou sistema.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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l En resposta al Prec sobre el tema dels pressuposts, la idea es d'aprovar
pressuposts abans de finalitzar l'any, es pot fer una primera comissió amb un
esborrany i una altra per l'aprovació definitiva.
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.
La Secretària

Vist-i-plau
L’Alcalde
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