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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 10 DE SETEMBRE DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
En Ernesto Blanch Marín
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 1006-10, 18-06-10 i 22-07-10.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc agrair a tota la gent que ha fet possible la celebració del Centenari de la
Coronació de la Mare de Déu, així com també a tota la gent que ha participat en els
actes que es van celebrar.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’han acabat les obres de pavimentació del C/ Sant Julià i durant el mes de
setembre es preveu finalitzar tots els treballs d’armaris, instal·lacions i acabats.
CISE està executant a bon ritme l’obra de millora del camí exterior del Portal de
Sant Miquel al de Sant Mateu.
S’ha millorat el camí al roser amb motiu del Quinquenni de Xiva.
S’han iniciat els treballs de millora energètica en la calefacció del Col·legi Mare
de Déu de Vallivana així com distintes reparacions en motiu del començament del
curs.
S’han condicionat i obert al públic les Torres de Sant Miquel, així com un tram del
passeig de Ronda.
S’està executant el projecte de neteja i enderrocament de diverses cases en
ruïnes d’Ortells.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2010-09-10 PLE ORDINARI

-

2

S’ha reparat el paviment de la zona de la Plaça Colon, així com de l’accés a
l’aparcament de l’Albereda.
S’han iniciat les obres del Centre Cultural Bancaixa, que albergarà el Centre
Jove, la biblioteca i l’EPA.
S’estan executant diverses obres de millora del cementeri municipal.
Està a punt de finalitzar l’obra de rehabilitació dels llavadors de La Pobleta i altres
millores en el casc urbà.
S’ha rehabilitat l’Ermita de l’Aparició de la Mare de Déu de Vallivana en motiu del
Centenari.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

-

-

Està finalitzant la campanya especial dels agents de la Policia Local, que per
raons econòmiques, s’ha fet sense ampliació de la plantilla, per motiu de l’estiu, el
qual ha transcorregut amb normalitat i sense incidències rellevants.
Amb ocasió del Centenari de la coronació de la Mare de Déu de Vallivana, es van
preparar diversos dispositius especials de trànsit en els moments importants de la
programació.
Tenim que agrair a la Guàrdia Civil la seua col·laboració en les eines de trànsit
de les rogatives a Vallivana, si bé ja s’ha comunicat que en properes ocasions es
dispose de major dotació d’efectius per garantir la seguretat dels participants.
També volem agrair l’acció de la Creu Roja en les esmentades baixades i
pujades a Vallivana, en especial en les actuacions d’assistència que van tenir que
fer per causa de la indisposició dels caminants produïda pel calor sufocant que ens
va tocar patir.
Per part de la Policia Local s’ha procedit a informar a la Conselleria la seguretat
interior de l’edifici Colomer-Zurita, desprès de comprovar que de forma irregular i
sense autorització s’havien produït entrades al mateix edifici, amb el corresponent
risc per a la seguretat de les persones.
Està preparant-se un dispositiu policial especial de trànsit per als dies de la fira
de Morella. Hi ha que agrair als veïns de les zones on es podrà estacionar la seua
disponibilitat, desinterès i compromís amb la realització d’aquest esdeveniment tant
important.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Va tenir lloc a Vinaròs una jornada de desenvolupament rural organitzada per la
Taula del Sénia on van participar, entre altres, el Secretari d’Estat Josep Puxeu i el
Director General de Medi Rural Jesús Candil, per informar sobre el nou conveni
signat per la Mancomunitat i el Ministeri de Medi Rural.

ÀREA DE TURISME
-

Bus de la història, iniciativa que s’ha fet conjuntament amb l’Ajuntament de
Benicàssim per tal que les persones que vulguen puguen pujar el diumenge a
Morella.
I per altra part, l’experiència de turisme social entre ciutats amb Gandia amb la
presència de varis autobusos, esperant que aquesta iniciativa es puga fer també
amb altres ciutats.
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2010-09-10 PLE ORDINARI

3

-

Va finalitzar la campanya de recollida de material informàtic per al seu reciclatge,
que continua tenint gran èxit d’acceptació incorporant altre tipus de material
tecnològic per a que no sigue abocat a zones incontrolades al ser altament
contaminant. Tenim que manifestar que enguany és l’any que major nombre
d’ordinadors i material s’ha replegat des de que es va iniciar aquestes campanyes.
S’està tancant un acord amb la Fundació OXI relativa a noves tecnologies per tal
d’oferir al mes d’octubre cursos gratuïts per als sectors d’exclusió del món
tecnològic i avançar més en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació a
la nostra ciutat i comarca.
S’està tancant l’acord amb la xarxa güifi.net per poder gastar les instal·lacions
municipals per tal de crear una ampla xarxa de continguts per a compartir amb
caràcter gratuït entre els municipis de la província de Castelló.
ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.
Aigües de Morella ha pogut localitzar i solucionar el problema de la fuita d’aigua
que hi havia en una zona del C/ Trinquet.
S’ha fet un servei especial de neteja durant els dies de festes d’agost amb un
bon resultat.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

La Mancomunitat de la Taula del Sénia, ja està preparant els projectes tècnics
dels camins que es volen millorar durant l’any 2011.
El regidor de medi ambient ha fet aplegar a les empreses de recollida de material
reciclable (paper, vidre i cartró) les queixes pel servei deficient de recollida que ha
hi hagut algunes setmanes.
Organització de la 754 Fira de Morella que tindrà lloc este cap de setmana.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Inici del curs de l’escola municipal infantil amb 40 xiquets/ es matriculats.
Reunió amb els coordinadors de les SEUS de la UJI, per coordinar l’inici del nou
curs i la presentació del nou responsable de la Seu dels Ports, Àngel Salvador, i la
nova ubicació (edifici cultural).
Participació en la reunió del Patronat de l’Escola de Música per preparar el nou
curs, significant la retallada en la subvenció de la Generalitat de més del 57%.
ÀREA DE CULTURA
-

Organització del XXVIII Festival de música, agrair la tasca feta pel seu director,
Ricardo Miravet i el cor del festival.
Desenvolupament de la programació de l’agost cultural, visites guiades,
homenatges, presentacions de llibres, exposicions, etc.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Coordinació en el desenvolupament dels actes organitzats al voltant del centenari
de la coronació canònica de la Mare de Déu de Vallivana, i l’edició de dos llibres al
voltant d’aquest esdeveniment, un que fa referència a 1910 i l’altre sobre el tràmit
de la coronació, agraint als autors la seva col·laboració.
Col·laboració en la visita dels membres del congrés de lingüística de la
Universitat de València.
Participació en l’acte d’homenatge als morellans que viuen a La Sénia.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 24 d’agost es va organitzar la festa de la gent gran, es va fer un
homenatge a les parelles que complien 50 anys de casats, sent un total de 14
parelles, agraint al consell de la joventut, als quintos i tota la gent que va col·laborar
en aquest dia per a que fora un èxit.
Durant aquestos dies ens hem posat en contacte amb la Universitat de majors
per a veure la matrícula i el calendari per a este curs. La matrícula es realitzarà el
14 de setembre en el Cise de 10,30 h a 13,30 h. L’inici del curs serà el 23 de
setembre.
Durant el mes d’agost es va realitzar l’assemblea amb la junta de jubilats
d’Ortells i de Xiva per a la presentació de l’estat de comptes de l’exercici de 2009.
ÀREA DE LA DONA
-

Durant el mes d’agost s’ha estat treballant per obrir una pàgina Web del grup de
dones.
En aquestos dies s’està coordinant amb les dones que tenen la revisió de
prevenció de càncer de mama que es farà els dies 6 ,7 i 8 d’octubre a l’Hospital
Comarcal de Vinaròs.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 15 d’agost es va fer la captació, com tots els anys, de l’associació contra el
càncer.

ÀREA DE SANITAT
-

Des de Salut Pública de Benicarló es va donar informació sobre l’onada de calor
que va haver-hi durant els dies d’agost per a previndre els xiquets, persones majors
i malalts crònics.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha establert l’horari del Casal Jove per al mes de setembre.
Es va col·laborar en la realització de la Setmana de la Joventut.

ÀREA D’ESPORT
-

Realització del primer ascens al castell i la sortida per al més menuts amb
bicicleta de muntanya gràcies a la col·laboració de membres del grup Pinyo Fijo.
Preparació de l’oferta per les escoles esportives municipals, cursos de natació, i
altres activitats a realitzar en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
Felicitar al morellà Jorge Membrado i a la resta d’equip de l’expedició
internacional de Krubera-Voronya, (sima més profunda del món).
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2010-09-10 PLE ORDINARI

5

ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat amb el grup “Mos va la Salsa” en la III Trobada de Ball Ciutat de
Morella.
Han tingut lloc les festes d’estiu de La Pobleta, Ortells, Quinquenni de Xiva i les
festes d’agost de Morella.
S’han realitzat noves barreres per als bous de Sant Roc millorant la seguretat i
també la facilitat de muntatge i transport.
S’estan organitzant les Festes de Sant Miquel d’Herbeset.
ÀREA DE TRADICIONS
-

S’han preparat les rogatives del 20, 21, 29 i 30 d’agost amb motiu de la
celebració del centenari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu.
S’ha col·laborat amb l’organització de l’acte que va tindre lloc el dia 8 de
setembre en el Santuari de Vallivana.
3.- CONEIXEMENT RENUNCIA ELECTE DEL GRUP POPULAR.- Vist l’escrit
presentat en data 01-09-2010 per Na Rosa Isabel Ripollés Traver en el qual, davant la
renuncia de Na Milagros V. Ripollés Segura, presenta la seva renuncia a acceptar
l’acta de Regidora de l’Ajuntament de Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renuncia formulada
davant aquest Ple per Na Rosa Isabel Ripollés Traver a la seva condició de regidora
de l’Ajuntament de Morella i a tots els altres càrrecs derivats d’aquesta condició.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per a que expedisca la
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent, que
segons les dades que obren en l’Ajuntament és En Santiago Ripollés Milián que ocupa
el lloc número 09 en la llista electoral del Partit Popular en les eleccions locals de l’any
2007.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS DE JULIOL I
AGOST DE 2010.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria dels
mesos de juliol i agost de 2010, que són com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-10...........................................................
Ingressos Juliol.............................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-07-10...................................................

339.663,17 €
1.134.151,73 €
1.473.814,90 €
1.073.068,05 €
400.746,85 €

MES AGOST
Saldo a 31-07-10...........................................................
Ingressos Agost............................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-08-10...................................................

400.746,85 €
818.408,30 €
1.219.155.15 €
777.054,53 €
442.100,62 €
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de juliol i agost de 2010 tal i com
vénen redactats.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRÈSTEC INVERSIONS.-.- Vist que amb data 26
d’agost de 2010, es va iniciar procediment per a concertar una operació de préstec per
al finançament de les següents obres:
- “Camino Chiva-Forcall”
- “Peatonaliz. y Adec. C/ Blasco de Alagón Fase 1”
- “1% Cultura, Castillo”
- “Renova. Zona Alameda (A.P.)”

63.700,00 euros
105.800,00 euros
74.388,00 euros
33.911,00 euros

previstes en el Pressupost d’este Ajuntament per a l’exercici 2010.
Vist que amb data 27 d’agost de 2010, es van sol·licitar ofertes a les Entitats de la
localitat atorgant-los el termini de 10 dies per a la presentació de les mateixes.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de
conformitat amb el que estableix l’article 52.2 Del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
Assabentat el Ple per nou vots a favor i una abstenció del regidor En Guillermo
Sangüesa Teruel acorda:
PRIMER.- Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de
“Camino Chiva-Forcall”, per un import de 63.700,00 €, a BANCAJA en les condicions
següents:
-

Tipus d’interès:
Comissions:
Termini:
Disposició:
Revisió:
Quotes:
Terminis de pagament:

Euribor 12 meses + 3 punts.
Exempta
15 anys
Plena a la firma del contracte
Anual
Constants d’amortització més interessos.
Quotes trimestrals (amortització més interessos)

Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de “Peatonaliz. y
Adec. C/ Blasco de Alagón fase 1” per un import de 105.800,00 €, a RURALCAJA en
les condicions següents:
-

Tipus d’interès:
Comissions:
Termini:
Disposició:
Revisió:
Quotes:
Terminis de pagament:

Euribor 12 meses + 3 punts.
Exempta
15 anys
Plena a la firma del contracte
Anual
Constants d’amortització més interessos.
Quotes anuals (amortització més interessos)

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de “1% Cultura,
Castillo”, per un import de 74.388,00 €, a BANCAJA en les condicions següents:
-

Tipus d’interès:
Comissions:
Termini:
Disposició:
Revisió:
Quotes:
Terminis de pagament:

Euribor 12 meses + 3 punts.
Exempta
15 anys
Plena a la firma del contracte
Anual
Constants d’amortització més interessos.
Quotes trimestrals (amortització més interessos)

Quedant desert 33.911,00 euros corresponent a l’obra “Renov. Zona Alameda (A.P.)”
al no presentar-se cap oferta.
SEGON.- Notificar el present Acord a l’Entitats financeres que van presentar ofertes.
6.- ENCOMANDA DE GESTIÓ DE L’OBRA “URBANIZACIÓN CALLE BLASCO DE
ALAGÓN 1ª FASE” A CISE.- Coneguda la resolució de la convocatòria d’ajudes
realitzada per l’Orde 14/2010, de 6 d’abril de 2010, de la Conselleria d’Indústria,
Comerç e Innovació, per la qual es concedeix una ajuda de 240.000 euros per a la
realització de l’obra, “Peatonalización y adecuación de la calle Blasco de Alagón (fase
1ª)” dintre del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2010.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que s’està d’acord en que siga l’empresa
municipal CISE qui realitze les obres d’aquest tram vist el treball realitzat per aquesta
empresa en les obres del tram anterior, esperant que es realitze en el mínim temps i
molèsties possibles.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Peatonalización y adecuación de la calle Blasco de
Alagón (fase 1ª)” redactat per l’arquitecte En Lucas Castellet Artero i que ascendeix a
345.735,77 euros, tal i com es presenta.
SEGON.- Encomanar la gestió de l’obra “Peatonalización y adecuación de la calle
Blasco de Alagón (fase 1ª)” a l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat de Serveis
Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) per la quantitat de 345.735,77 euros ja que
aquesta empresa té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest
Ajuntament.
TERCER.- Posar en coneixement de l’empresa que té l’encomanda de l’execució de la
referida obra que qualsevol contractació que realitze té que complir escrupolosament
la Llei de Contractes del Sector Públic.
7.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, PASTURES MONTE HERBESET.- Vist
l’expedient tramitat per a la licitació per procediment obert amb el preu com únic criteri
d’adjudicació l’aprofitament de pastos del Monte de Herbeset.
Atès que, en data 22 de juliol de 2010, es va acordar l’adjudicació provisional d’aquest
contracte a l’oferta més avantatjosa presentada pel licitador MARC BOIX FERRER, el
qual ha presentat tots els documents necessaris per a l’adjudicació definitiva i ha
constituït la garantia definitiva.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA:
1.- Adjudicar definitivament el contracte a MARC BOIX FERRER per la quantitat
ofertada de MIL CENT EUROS (1.100,00 euros) i d’acord amb les propostes i
alternatives plantejades pel mateix en la seva proposició.
2.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’Ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
3.- Notificar a tots els licitadors la present resolució, als que se’ls facilitarà informació,
en un plaç màxim de quinze dies a partir de la recepció de la petició en eixe sentit,
dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
4.- Que es procedeixca a la devolució de les garanties provisionals que, en el seu cas,
s’hagueren constituït pels licitadors no seleccionats, amb excepció de la de
l’adjudicatari provisional que no serà cancel·lada fins que este hage constituït la
garantia definitiva.
5.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província.
8.- RATIFICACIÓ AL·LEGACIONS A L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.- Coneix el Ple l’acord de la Junta de Govern del dia 26
d’agost de 2010 pel qual s’aprova les al·legacions plantejades per la “Asociación de
municipios forestales de la Comunidad Valenciana” a l’Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que desprès de la revisió de les
al·legacions s’està totalment d’acord, destacant que està bé que hi hage una
estratègia territorial, però aquesta té d’estar ben feta ja que no ha de condicionar el
creixement de les zones rurals d’interior.
Respecte al tema de la gestió dels montes d’utilitat pública, tenint en compte la
capacitat dels menuts municipis, es tindria que deixar més clar i pel que respecta al
tema de la prevenció es tindria que quedar com està.
Per tant es considera que es tracta d’una bona idea, però com tota bona idea hi ha
que polir-la entre tots per a que siga útil i no un impediment de cara al futur.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que ara és el moment i encara s’està a temps
per a que es puga fer bé i poder tenir una gestió més directa i més eficaç.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el referit acord pres per la Junta de
Govern del dia 26 d’agost de 2010 tal i com es presenta.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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9.- AJUDES LLIBRES DE TEXT.- Es dóna compte per part de la regidora d’Educació
Na Palmira Mestre Tena del Pla d’Ajuda per als llibres de text de l’any 2010-2011
segons el qual aquest any es subvenciona amb el 40% de l’import de la compra dels
llibres així com un 45% per als llibres que una vegada acabat el curs s’han tornat i
estiguen en condicions de ser reutilitzats.
Aquest any queden exclosos tots els cursos de Primària ja que la compra de llibres de
text d’aquestos cursos estarà subvencionada per la Generalitat Valenciana, sent per
tant subvencionables els cursos d’infantil i secundària obligatòria.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que des del grup popular aquestes ajudes al
llibres de text sempre s’han valorat positivament esperant que en un futur es puga
assumir el 15% que queda pendent.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el Pla d’Ajuda per als llibres de text
de l’any 2010-2011 tal i com es presenta.
10.- MOCIÓ MORELLA LA VELLA.- Es dóna compte per part de la regidora de
Cultura Na Palmira Mestre Tena de la moció Pintures Rupestres Morella la Vella que
és com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les pintures rupestres de Morella la Vella, declarades ”Be d’Interés Cultural” i
“Patrimoni Mundial” per la UNESCO l’any 1998, són un més dels atractius turístics que
podria oferta la Ciutat de Morella a totes les persones que ens visiten.
Aquest indret va romandre tancat una bona temporada per les obres de millora que va
cometre la Generalitat Valenciana en la masia.
Un cop finalitzades les obres de millora es va reobrir, amb un horari d’atenció al públic
insuficient, donada la limitació d’hores contractades per la conselleria de cultura al
servei de guies.
A principis d’any, la Conselleria no va renovar el contracte amb l’esmentada empresa,
no va contractar cap altra, amb el consegüent tancament de les pintures rupestres de
Morella la Vella.
Des del seu tancament, l’oficina de turisme ha rebut nombroses queixes de diferents
visitants, pel tancament d’aquest indret, ja que és un paratge de valor patrimonial i
cultural inqüestionable, reconegut per la UNESCO.
A hores d’ara, la política de gestió aplicada front un BIC, ha estat la mateixa que la
realitzada a diferents edificis de la nostra localitat, on a més de no donar un servei i
suprimir llocs de treball, a hores d’ara, continuen tancats.
Per altra banda, la resposta de Conselleria a les queixes rebudes, no és un altra que
especificar, que aquest indret és competència municipal, per la qual cosa, si és així,
sol·licitem que es faci la seua cessió formal.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS:
1. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports, a la
Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer la persistència en el problema existent en la Gestió del patrimoni de
les Pintures Rupestres de Morella la Vella.
2. Exigir a la Conselleria de Cultura que es responsabilitze de les seues obligacions en
la gestió d’aquest entorn i destine els recursos necessaris per reobrir aquest indret.
3. L’Ajuntament de Morella no permetrà que aquesta situació perjudique la marca de
Qualitat que té Morella com a destí turístic, i per això demanem a la Conselleria de
Cultura la cessió de la gestió de les Pintures Rupestres de Morella la Vella, ja que la
gestió des de la distància, porta al tancament, com s’ha tornat a demostrar, i no és
efectiva.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que en les darreres ocasions en les que es va
presentar aquesta moció es va optar per l’abstenció esperant que se donarà una
solució però vist que no ha estat així, ara és el moment de recolzar-la.
També afegir que es considera que no sols s’ha de demanar la gestió sinó que el que
caldria seria presentar un pla d’actuació explicant que és el que es voldria fer i quin
seria el compromís d’inversió d’aquest Ajuntament.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que l’ informe de gestió d’actuació de les
Pintures de Morella la Vella tal i com proposa el Sr. Sangüesa ja s’està elaborant.
Pren la paraula el Sr. Puig agraint en primer lloc el consens dels dos grups municipals
davant aquesta qüestió i en segon lloc afegir que l’Ajuntament de Morella en estos
moment no es troba en una situació com per fer una inversió però si està en
condicions de portar una gestió optima i eficaç d’aquest recurs. El que es demana a la
Generalitat és arribar a un acord per un model de conservació i explotació turística
d’un recurs que tenim i que pot donar treball al menys a dos persones.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció Pintures Rupestres Morella
la Vella tal i com es presenta.
11.- MOCIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Es dóna compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció sobre edifici Colomer – Zurita que és
com segueix:
”EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMER. En data de 12 d’agost de 2010, es va conèixer per Resolució de la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana
publicada al diari oficial de la ratificació de l’acord d’extinció de la fundació de la
comunitat Valenciana Col·legi d’ensenyament Colomer-Zurita, així com la destinació
de l’immoble a la Diputació Provincial de Castelló, feta sense el coneixement ni
notificació formal a aquest ajuntament per part de les administracions implicades.
SEGON. El passat 14 de maig va tenir lloc a l’ajuntament l’anomenament de patró de
la Fundació Colomer-Zurita a títol particular de Joaquim Puig, després de que se li
haguera negat incorporar-se com a alcalde de Morella. Si el 26 de maig la fundació
“Colomer-Zurita” va determinar la seua extinció formal, i el pas del seu edifici a mans
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de la Diputació es coneix des del 30 de març de 2010, aquesta decisió confirma la
falta d’utilitat de la Fundació “Colomer-Zurita” al seu reviscolament al 2009 vaticinada
per l’equip de govern de Morella i la burla que això suposa en la manera de procedir
de la Conselleria i la Diputació per al conjunt de morellans i morellanes de veure
frustrades les possibilitats de rehabilitació del conjunt patrimonial i la realització d’un
projecte emblemàtic i de participació per al nostre municipi que comptava amb tot el
suport de la societat civil.
TERCER. En els mateixos termes, la petició feta per l’alcalde de Morella a la Fundació
de que se li remetera informació relativa a les intencions que sobre l’edifici es tenien
de cara a la seua rehabilitació, seguritat i conservació feta immediatament després de
la seua acceptació com a membre del patronat, continuen a dia d’avui sense obtenir
cap resposta, demostrant una vegada més la falta de respecte personal i institucional
davant de la voluntat de tenir coneixement públic del funcionament de les institucions
per part de la Generalitat Valenciana i dels seus responsables.
QUART. Segons informe policial que obra en aquest Consistori, i que ha segut remés
de forma immediata a la Conselleria responsable, l’edifici continua tenint greus
problemes de deteriorament dels seus elements arquitectònics, amb el conseqüent
perill que suposa per a les persones i vivendes que puguen envoltar l’immoble, inclosa
la possible entrada de persones alienes al mateix i que no tenen cap impediment per
poder entrar al Colomer-Zurita amb considerable risc per a la seua integritat física,
donat el lamentable estat en que es troba l’edifici.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
1. Manifestar a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat
Valenciana i a la Diputació Provincial de Castelló del disgust i malestar de l’Ajuntament
de Morella davant de la forma d’actuar amb l’edifici Colomer-Zurita, cedint a la
Diputació la cessió gratuïta de l’immoble sense haver realitzat cap tipus de consulta ni
notificació a aquest ajuntament, i extingint la Fundació Colomer-Zurita en contra dels
habituals criteris de correcció i deferència que deuen funcionar entre institucions.
2. Instar a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat
Valenciana i a la Diputació Provincial de Castelló “Col·legi d’Ensenyament ColomerZurita” a que atorguen la cessió gratuïta de la propietat de l’edifici ubicat en la Plaça
Escoles Píes número 4 de Morella, a l’Ajuntament de Morella, en els mateixos terminis
i condicions en els que ha sol·licitat a la Diputació que demanara la cessió de
l’immoble, per ser aquest ajuntament el que té un projecte de rehabilitació del mateix,
que s’ajusta als mateixos objectius de la Fundació.
3. Instar a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat
Valenciana i a la Diputació Provincial de Castelló a que contesten a les peticions
d’informació que l’alcalde de Morella va realitzar després d’acceptar a títol particular la
seua inclusió en el Patronat de la Fundació avi extinta per conèixer quines son les
intencions de aquestes administracions sobre l’immoble referit i que a dia d’avui,
encara no han obtingut resposta alguna.
4. Sol·licitar a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat
Valenciana i a la Diputació Provincial de Castelló que assumeixquen la seua
responsabilitat sobre l’edifici Colomer-Zurita amb caràcter urgent i adopten mesures
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immediates per evitar l’accés del públic al seu interior i evitar amb això desgracies
personals que es podrien produir en qualsevol moment així com les necessàries en la
resta de l’immoble per garantir la seguretat dels vianants i vehicles dels carrers que
envolten l’edifici.
5. Remetre a tots els Grups Polítics de la Diputació Provincial i de les Corts
Valencianes aquest acord.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol aclarir que si l’Ajuntament de Morella tinguera
capacitat econòmica per fer front al menys a una actuació urgent seria un punt a tenir
en compte, però sabem que això no és possible.
No estem parlant d’una cessió gratuïta sinó d’una cessió condicionada a la
rehabilitació de l’edifici i des del Grup Popular el que es valora no és la propietat dels
edificis sinó l’estat de conservació dels mateixos; per lo tant si hi ha una administració
que s’ha compromès i té degut a la seva grandària, capacitat econòmica, el que es
tindria que fer és facilitar-li les coses per a que puga portar a cap la rehabilitació.
També dir que com que l’Ajuntament ja té preparat un projecte per a l’edifici ColomerZurita, es podria fer arribar a la Diputació per a que amb el projecte de l’Ajuntament i
en els diners de l’Ajuntament es puga avançar en la recuperació i rehabilitació
d’aquest edifici.
Pren la paraula el Sr. Blach per dir que ens trobem davant una qüestió que sols té un
objectiu polític com és que l’Ajuntament de Morella no siga mai propietari d’aquest
edifici.
En aquesta cessió ens trobem en que el Partit Popular s’alinea amb els interessos que
es marquen des de fora de Morella amb una finalitat totalment partidista i sense
pensar en l’interès de la ciutadania.
Se lamenta que encara la bona relació personal que hi ha amb el Portaveu del Grup
Popular, s’esperava tenir en aquest un millor interlocutor polític del que va ser el Sr.
Medina quan va ocupar aquest càrrec anteriorment però no ha estat així. Seguim
trobant-nos amb la mateixa situació, amb la mateixa forma d’actuar, defensant els
interessos de Castelló i no els de la nostra ciutadania, portant arguments falsos per a
fer política. Se torne a repetir la falta de correcció d’entendre els mecanismes
institucionals i democràtics que fan funcionar les entitats locals, es parla amb la
premsa dient allò que es vol i després en el plenari es vol defensar qualsevol cosa
sense arguments, sent normal mantenir aquestos arguments per poder ser contradits
en els plenaris.
Per tant es va a fer referència a la seva nota de premsa i així deixar clara la seva
postura i l’argumentació que nosaltres volem donar i vostè puga contradir
adequadament i com correspon. Una nota de premsa d’aquesta mateixa setmana
passada en la que es deia “... el PP replica a Blanch evidenciando sus mentiras, la
sarta de mentiras y medias verdades pronunciadas por el portavoz socialista....” quan
la definició de la paraula “sarta” ens porta a entendre que aquest regidor ha dit
“moltes” mentides a la premsa per lo que voldria que se manifestara quines són les
mentides i quins són els arguments que les sustenten.
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En primer lloc diu i repeteix que aquest Ajuntament és incapaç d’assumir el cost de la
rehabilitació d’aquest edifici, a lo que li responc que aquest Ajuntament ha tingut la
capacitat econòmica per assumir la capacitat econòmica de la rehabilitació, i vostè sap
les quantitats que han passat per ací, hi havien 900.000 euros de la Generalitat
Valenciana, estava previst signar un conveni amb la Universitat Jaume I i també hi
havia prevista una inversió del Ministeri de la Vivenda per la part corresponent als
habitatges dels estudiants. Tot açò supera en molt els 600.000 euros que vostè diu
que podria invertir la Diputació, quantitat per cert de la que després de consultar amb
el Sr. Colomer no té constància, per lo que també pot pensar-se que es tracta d’una
promesa com tantes altres que no s’han complit, Balneari, Mudim, Museu Carlí,
Hospital Comarcal, projecte del Ram ..... Però encara així, si la Diputació invertira els
600.000 euros quedaria una diferència de 300.000 euros que la tindria que assumir els
morellans.
En segon lloc, vostè diu que la cessió és a canvi de la rehabilitació, i si no és així?, si
la Diputació no rehabilite l’edifici, que passarà?, tornaran a constituir la Fundació que
acaben d’extingir?
Quan vostè diu que es podria col·laborar amb la Diputació aportant el projecte
d’aquest Ajuntament, el que fa pensar és que la Diputació no té cap projecte, ni sap
que fer amb aquest edifici. Vostè de veres creu que la Diputació vol portar a cap un
projecte com el que té aquest Ajuntament per aquest edifici, amb una biblioteca, una
residència per estudiants, sales de conferències, un auditori, una escola de música,
sales per les associacions.... ?
El que hi ha que fer és treballar del respecte institucional i en igualtat de condicions.
Hi ha una cosa que no ha manifestat en aquest plenari però si en la nota de premsa
en la que diu “.... no pueden pagar 50.000 euros en la condena judicial del Camí de la
Canà y quieren rehabilitar el edificio en una de las dos cuestiones mienten los
Socialistas o en las dos...” a lo que li responc que els diners de les administracions es
poden obtenir de diferents llocs i són per a diferents coses, i li pregunto si després de
set anys com a regidor d’aquest Ajuntament encara pensa que les dos quantitats
tenen d’eixir del mateix lloc.
Quan diu “... que seria como si alguien protestara por que no le ha concedido una
subvención para arreglar la casa de otro vecino...” és una nova mostra del concepte
que té vostè del Govern Municipal i del desconeixement de les coses i li poso un
exemple: les ruïnes que s’estan resolen a Ortells són propietat municipal?, no, i
l’Ajuntament està intervenint?, sí i és legal i oportú?, sí, per que es tracta d’interès
públic, interès de la ciutadania, apreci pel patrimoni i voluntat per treballar en favor
dels Morellans i Morellanes.
Després introdueix un tema relatiu al Castell i les Muralles parlant de les actuacions
que es van fer en el període en el qual va tenir la gestió la Diputació “ .... la Torre el
Panto, accesos a la puerta principal, diversas catas i estudios, limpieza y rehabilitación
de tramos de muralla y se tenia un plan de actuaciones...” no vaig a negar aquestes
actuacions a les que fa referència, però quan diu “... el Ayuntamiento se queda con
todo lo que recauda de las entradas y solo realiza actuaciones en el Castillo y la
Muralla... si las paga la Generalitat.... esta es la verdad” eixa es la veritat?, les page la
Generalitat?.
Ara li presento un petit resum d’inversions que s’han fet en el Castell i les Muralles:
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Inversions de l’Ajuntament: Torre Beneito, Museu Temps d’Imatge, Torres de Sant
Miquel, Museu de Dinosaures, senyalització del Castell i Torres, Museu Temps
d’Història, Porta dels Estudis, tram de la muralla, Hort del Baró, Torre de la Pólvora,
tram de la muralla a Torre Redona, Torre de la Porta del Rei, Torre de Fredes, entorn
de les Torres de Sant Miquel, demolició de l’edificació annexa a la Torre Redona,
adequació passeig exterior i muralla a la Porta del Rei, àrea de descans de la Torre
Forcall, reparació muralla zona alta Sant Francesc, reparació muralla zona Nevera.
Inversions de la Diputació: la Torre el Panto, accessos a la porta principal, diverses
cates i estudis, neteja i rehabilitació de trams de muralla.
Inversions del Ministeri:Palau del Governador, restauració de la part alta de la Plaça
d’Armes, consolidació dels murs de contenció de la Plaça d’Armes, rehabilitació de
dependències i conducció d’aigües pluvials, redacció del Pla Director, Torre del
Forcall, restauració del mur de la Tahona i evacuació d’aigües del Castell.
Inversions de la Generalitat: no trobem altra inversió que la reconstrucció del tram de
la muralla que va caure l’any 1990 i la senyalització que s’ha fet este estiu per mig
d’una subvenció de l’Agència Valenciana de Turisme.
Esta és la veritat que vostè defensa?.
Lamentem les seves declaracions en les que va qualificar de “.... auténtica barbaridad
la actuación de los socialistas en hacerse con el edificio Colomer – Zurita, es una
aberración expropiar el único bien que posee una Fundación y más aún cuando se
trata de una entidad centenaria creada por la voluntad de sus promotores según su
propio testamento...” diu també en aquella època “....con esta actuación el PSOE y
Ximo Puig definitivamente se han quitado la careta y nos han mostrado lo que a ellos
realmente les motiva, que son las actuaciones intervencionistas y de expropiaciones
mediante nacionalizaciones propias de dirigentes populistas como el Presidente de
Venezuela...” açò que ens atribuïa a nosaltres és el que ara fa la Generalitat, i esta sí
que és la veritat.
Al final esta veritat és la que queda, la d’aquest Ajuntament que tenia un projecte
recolzat per la societat civil i que el Partit Popular, qui tindria que haver estar amb la
ciutadania, venen a defensar els interessos de fora.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es comparteix la postura plantejada pel
Portaveu Socialista de que qualsevol cosa que es diu no s’han d’entendre com
qüestions personals sinó com qüestions polítiques o referides al càrrec que ocupa
cadascun.
Parlant del tema que ens ocupe, dir que personalment penso que el tema del Colomer
– Zurita comença quan es decideix fer el col·legi de primària en l’Alameda en compte
d’adequar el propi edifici, ja que si s’haguera rehabilitat en el seu moment ara seria un
edifici que continuaria amb la voluntat dels seus testadors.
En segon lloc les notes de premsa es fan des del Grup Popular i ens les sabem, per lo
que no cal llegir-les i dir que la nota de premsa a la que s’ha fet referència és una
contestació a les declaracions fetes pel Sr. Blanch, però després d’aquesta intervenció
s’entén que sols vostè i el Grup Socialista té dret a acudir a la premsa, mentres que el
Grup Popular sols té dret a venir a aquest Ple per ser “avasallats”.
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Pel que fa a la nota de premsa a la que es fa referència, aquesta sols diu la veritat, en
cap moment s’inventa que l’Ajuntament de Morella ha demanat ajuda a la
Mancomunitat dels Ports i a la Diputació per fer front a la condemna judicial de 50.000
euros, sinó que s’ha dit en aquest ple. No s’entén com per un costat 50.000 euros són
un problema i per un altre costat es vol fer front a una rehabilitació per a lo que no es
té capacitat econòmica.
Per lo tant s’ha de ser raonable i col·laborar amb les altres institucions per a que
siguen aquestes les que restauren i nosaltres els orientem en allò que tenen de fer.
També dir que és important que l’Ajuntament no sols se preocupe d’una part del
patrimoni, en aquest cas depenen de les institucions governades pel Partit Popular,
sinó també de totes les altres com la Torre de la Font, la Torre Redona, de la bada del
tram de muralla entre els portals del Pla d’Estudis, de l’Aqüeducte, els llavadors així
com també altres monuments que són propietats de tercers, com l’Ermita de la Puritat,
l’Església de Sant Joan, l’Església d’Ortells .....
El que pareix que ocorre és que el Partit Socialista fa en aquest Ajuntament el que no
pot fer en la Generalitat i en la Diputació, que és fer oposició a l’oposició per que
pareix que pensen que com que ací en són 3 es poden “avassallar”.
També recordar-li, ja que no ha dit, que en la nota de premsa vaig dir que quan vostè
comença a parlar de l’interés públic, el que interessa als morellans, vostè com a
Portaveu del Partit Socialista no es “ el adalí de la verdad absoluta”, lo millor per als
morellans no és la postura que defensa el Partit Socialista, no és lo mateix, per lo que
no es pot acusar de que si no es pensa com el Partit Socialista s’està en contra dels
interessos del Morellans.
Dir-li també, més que rés per camarederia, que la impressió que done és que tota
persona tant Medina com ara Guillermo són roïns sempre que no facen el que vostès
volen.
Respecte a les declaracions quan es parla de les inversions en el Castell, tinc que
reconèixer que quan es parla de la Generalitat tindria que dir Generalitat, Ministeri i
Diputació, recordant qui governava en la Generalitat i en el Ministeri quan s’han fent
les actuacions més importants i no era el Partit Socialista, però no tenim que parlar de
partits sinó de institucions.
El que tenim que procurar és que els monuments estiguen en perfectes condicions,
tant si són de titularitat municipal, autonòmica, provincial o estatal.
Quan es parla de la diferència dels 300.000 euros dir que si l’Ajuntament està disposat
a posar-los en una expropiació també es poden posar per la rehabilitació.
Pren la paraula el Sr. Puig dient en primer lloc que quan es parla de “avasallament”
esta totalment fora de lloc, per que en aquest ajuntament hi ha més democràcia, més
torns... que en qualsevol institució governada pel Partit Popular. Quan fa referència al
número de representants, cada partit té la representació que han decidit els ciutadans.
Vostè ha parlat sempre i tot el que ha volgut per lo tant quan parla de falta de
respecte, crec que és vostè qui té una falta de respecte a la majoria i al conjunt de la
institució quan diu que ací s’avasalle a la gent.
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El repàs efectuat pel portaveu del Partit Socialista el que volia era deixar clar que no
es pot venir al ple i no defensar les mentides que es diuen fora, rectificant un a un els
arguments que vostè va donar als mitjans de comunicació.
La Generalitat del Partit Popular no ha posat ni un duro pel Castell i Muralles, ni antes
ni ara.
Quan parla de la titularitat i diu que no es important, en aquest cas si que ho ere per
que això condicionava la possibilitat de portar a cap un projecte, no del Partit
Socialista com diu vostè, sinó que és un projecte consensuat amb les entitats de
Morella. L’Ajuntament de Morella ha posat des de fa 40 anys molts diners sense tenir
en compte la titularitat i l’estima i il·lusió que té el poble de Morella per aquest immoble
no té res a veure amb lo que els puga importar a unes persones que si que han
expropiat la voluntat dels testamentaris, quedant-se en una fundació i liquidant-la.
Una altra mentida és quan parla de la presència de l’Alcalde de Morella en eixa
Fundació per que aquest Alcalde mai ha estat convocat.
El que és cert és que en estos moments si s’haguera disposat de la titularitat de
l’edifici la seva rehabilitació estaria molt avançada, però el plantejament és quan pitjor,
millor, per la única manera que tenen vostès de treballar és
Quan parla de la importància de la grandària de les institucions tenim que dir que en
aquest cas no importa, per que ha quedat demostrat que la institució que és la
Diputació i és gran sols fa que ridiculitzar aquesta grandària, no sent capaç de tenir
obert un Hotel com el Cardenal Ram deixant a 13 famílies sense feina, tenint el Hotel
de la Fàbrica Giner destrossada, demostrant que la grandària de la Diputació sols
demostra la seva incompetència.
No tenim cap interès en ser oposició de les institucions sinó que agraïm l’interès de les
institucions que volen treballar en Morella.
No s’accepte que es face broma amb el tracte que reben les persones en aquest
ajuntament dient que depèn de quin partit són, mai ningú podrà dir que se’l tracta
diferent per ser d’un o un altre partit polític.
Per altra part ens pareix un despropòsit dir que l’Ajuntament de Morella necessite els
50.000 euros per pagar la qüestió del Camí de la Canà, per que el que no volem és
pagar algo que considerem que no ens correspon ja que es tracta d’un tram de
carretera cedit a la Diputació i és aquesta qui té que pagar-ho, el que si ha quedat clar
és que el Sr. Sangüesa vol que siguen els Morellans les que paguen aquesta quantitat
i no la Diputació.
En definitiva ha quedat demostrat en tota claredat que s’actua en funció d’un interès
partidari i mai en funció de l’interès general.
No es tracta de fer oposició a l’oposició sinó de ser un digne representant dels
interessos dels morellans, però vostè té tot el dret de fer l’oposició que vulga, i té dret
a voler que no es restaure l’edifici Colomer-Zurita que és lo que fins ara ha
aconseguit.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol puntualitzar que el tema dels 50.000 euros es
tracta d’una resolució judicial, no es tracta d’una qüestió d’opinió o voluntat, per lo que
sols es pot acatar-la i complir-la i no se pot negar una realitat.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que l’Ajuntament de Morella sempre ha acatat i
acatarà qualsevol resolució judicial però si que té dret a manifestar l’oposició a
aquesta per què la considerem injusta entenent que és la Diputació qui té que pagarla per que és aquesta qui la té cedida, va intervenir en ella i és d’ús de la Diputació i
d’altres municipis.
La Diputació el que tindria que fer és ajudar als Ajuntaments en compte de fer
exercicis d’ocupació dels espais municipals, que és que el que ve fent habitualment, i
més en aquest cas concret que tindria que haver solucionat fa molt de temps per que
es tracta d’un camí que vincula a distints de pobles, no es tracta d’un camí propi de
l’Ajuntament.
No s’entén que el Grup Municipal Popular sempre estigue a favor de la Diputació i en
contra de l’interès de Morella, no s’entén com se pot defensar que el Ram estigue
tancat, que se destrosse l’Hotel de la Fàbrica Giner, no s’entén com es pot seguir
dient que està bé que la Generalitat no ens ajude a arreglar les Torres i les Muralles.
En el cas del Colomer – Zurita, mai en aquest Ajuntament, inclús abans de la
democràcia, havia hagut ningú que defensara un interès que no fora el de Morella.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció edifici Colomer-Zurita tal i com es presenta.
12.- INFORME SOBRE L’ESTAT DE LES AJUDES DEL 0,7%.- Es dóna compte per
part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de l’informe sobre
l’estat de les ajudes del 0’7%, segons el qual el dia 19 de maig es van publicar les
bases per a la presentació dels projectes del 0’7% el termini acabava als 30 dies
hàbils de la seua publicació.
L’objecte d’aquesta orde és convocar i regular la concessió de subvenció econòmica
per part de l’Ajuntament de Morella, tenint una dotació de 15.500 mantenint el 0’7%
del pressupost municipal.
Els projectes presentats han estat:
Assemblea de cooperació per la pau: Ajuda a famílies en l’economia (producció
ramadera). Intervenció: Túnez
Adecoi: Menjador social i educatiu. Intervenció: Paraguay.
Creu Roja: Programa regional de protecció de menors i explotació infantil. Intervenció:
Burkina Faso.
Mans Unides: Millora a l’atenció sanitària, construcció i equipament de centres de
salut. Intervenció: Ghana.
Delwende: Menjador per a malalts de la SIDA. Intervenció: Matola Mozambique.
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Asol: Educació i organització en dret d’infància per a població en risc en el municipi de
Mejicanos. Intervenció: El Salvador.
Medicos Mundi: Projectes d’enfortiment de l’àrea d’alimentació del centre educatiu per
a millorar la salut i carències nutritives. Intervenció: Bolivia.
Care Highway International: Treballs sanitaris. Intervenció: Kenya.
Pren la paraula el Sr. Ortí qui valora molt positivament que en aquest moment de crisis
es renuncie a aquest 0,7% del pressupost per destinar-lo a gent que es troba molt
més necessitats que nosaltres.
12.- PRECS I PREGUNTES.En primer lloc pren la paraula el Sr. Ortí per afegir-se en nom del Partit Popular a la
felicitació a Jorge Membrado i la resta de l’expedició ja que aquest fet suposa obtenir
el record mundial de profunditat.
En segon lloc preguntar per l’estat de les pilones de Sant Miquel i també saber per
què aquest any no s’ha netejat les herbes de les muralles.
I en tercer lloc recordar que mentres no s’utilitze l’espai del bar de Sant Miquel es
tindria que obrir per que al menys una família puga treballar en ell.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa preguntar pel començament de les obres del Parador,
també saber si el tema de la presència de la Guàrdia Civil en la rogativa de Vallivana
es tractarà com una queixa formal i saber com ens afectarà en el tema de la N-232 el
retall pressupostari a nivell estatal.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que respecte al tema de les pilones de Sant Miquel,
aquestes han sofert novament una avaria, es tracta d’un problema greu de gestió amb
l’empresa Nortrafic i que s’està intentant solucionar.
Pel que fa a la neteja de les muralles, s’està fent tot el que es pot, es tracta d’una
inversió considerable, i s’han prioritzat les actuacions.
Respecte al bar de Sant Miquel ja es va contestar en el seu dia al regidor Sr. Ortí que
aquest tema no és prioritari des del punt de vista econòmic ni és una solució per
ningú. El que hi ha que fer des de la iniciativa pública és recolzar allò que no es pot
desenvolupar des de la iniciativa privada. Per altra part aquest espai tindrà una altra
utilitat ja que funcionarà com a centre d’acollida i serveis públics, serveis que aprofito
per dir funcionen i estant en perfectes condicions gràcies al personal d’aquest
ajuntament.
Pel que fa als retalls pressupostaris, no afecten al tema del Parador i en el cas del
túnel està pendent d’aprovació el reformat del projecte. També pareix que tots els
problemes administratius i en Cultura estan desbloquejats.
Respecte a la N-232 dir que s’ha produït un retall però pareix que va ha ser esmenat i
que afecte al tram La Pobleta – Ràfels, tram molt important i decisiu per nosaltres i
que ha tingut molts de problemes en el seu desenvolupament. Ja des de l’any 1993,
quan va estar adjudicat, va tenir problemes en les expropiacions dels terrenys,
produint una paralització de les obres i després a l’any 1996 l’empresa adjudicatària va
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quebrar. Des de 1996 fins a 2005 no es va fer res en eixe tram. A partir de l’any 2005
es va licitar i es va adjudicar a Rover Alcisa amb una baixa important, baixa que va
suposar un problema pel desenvolupament de la referida obra ja que l’empresa va
demanar un reformat que superava el 30% del cost general l’obra, i com que dintre de
les mesures d’austeritat preses pel Govern un dels acords és que no s’acceptaren
modificats ni reformes de les obres es va tenir que rescindir el contracte amb aquesta
empresa i l’obra tindrà de tornar a eixir a licitació. Des d’aquest Ajuntament s’està
demanant que es posen les mesures necessàries per que es licite lo antes possible.
Respecte a la queixa de l’actuació de la Guàrdia Civil, es va transmetre inicialment al
Comandant de Puesto de Morella i després als propis responsables de trànsit i a partir
d’eixe dia les coses van funcionar prou bé, encara que aprofitarem la presència este
cap de setmana del Subdelegat del Govern per fer-li saber aquesta qüestió. Esperant
que de cara al pròxim sexenni tot funcione correctament, desitjant que el Sexenni de
2012 la rogativa a Vallivana puguera anar ja pel camí natural i no tenir que passar per
la carretera.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre,
de tot el que com a Secretària certifique.
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