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

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia deu de desembre 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 l’acta de la sessió anterior, 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 l’acta de data 11-11-10.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha finalitzat l’obra de millora del camí exterior del Portal de Sant Miquel al de
Sant Mateu.
Continuen a bon ritme les obres de reurbanització del C/ Blasco d’Alagón.
Continua el projecte de neteja i enderrocament de diverses cases en ruïnes
d’Ortells.
Estan a punt de finalitzar les obres de la nova entrada al castell per la Plaça de
Bous.
S’han iniciat les obres de rehabilitació dels llavadors del Tint.
Junt a l’Administració de Vallivana s’ha visitat l’ermitori per veure totes les obres
que s’han realitzat durant els últims anys i programar-ne de pròximes.
Es va mantenir una reunió amb els pares dels usuaris de l’escola infantil per
explicar-los les obres del túnel.
El síndic va acompanyar a representants dels sindicats UGT i l’alemany DGB en
la seua visita a Morella i al parc eòlic de Torremiró.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
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-

El cap de la Policia Local va acudir la passada setmana a Benassal a la jornada
sobre nevades de la Conselleria de Governació per tal de fer paleses les nostres
necessitats en cas d’emergències hivernals i d’evitar problemes puntuals que es
van produir en les nevades del passat hivern.
S’han fet diverses actuacions per part de la Policia Local per tal de reubicar les
parades del carrer Blasc d’Alagó per causa de les obres del mateix. Demanant
disculpes pel primer cap de setmana que van ser col·locades al Pla dels Estudis.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Pereroles ha rebut la declaració de Paratge Natural Municipal.
S’ha realitzat el cubicatge dels pins extrets en els Carrascals.
Ha tingut lloc una reunió amb representants de la Conselleria i dels ramaders i
Ajuntaments de la Comarca per tractar la problemàtica dels voltors.
Els regidors de medi ambient i urbanisme han mantingut diverses reunions per a
l’inici de la construcció de l’ecoparc de Morella.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

L’escorxador de Carns de Morella ja ha rebut tots els permisos i llicències
sanitàries. S’ha mantingut una reunió de la Junta Directiva per tractar l’inici de
funcionament i està prevista la seua inauguració per al proper 17 de desembre.
S’ha donat publicitat a les ajudes reindustrializació del Ministeri.
S’ha posat en funcionament el conveni amb la Mancomunitat Taula del Sénia per
promoure l’ocupació de titulats universitaris.
S’han publicat els fullets de senderisme.
ÀREA DE TURISME
-

-

S’ha confirmat que Morella serà la primera ciutat de la Comunitat Valenciana que
formarà part del Projecte SICTED (Projecte impulsat per Tourespaña i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies) amb l’objectiu d’aplicar programes de qualitat
en destins turístics. A partir d’ara les empreses que vulguen ja poden acollir-se a
esta denominació.
Inici de les obres del pas soterrani del Parador.
S’ha participat en la realització de la festa del comerç.
Lliurament del premi Patronat de Turisme a l’equip de la pel·lícula “Amanecer de
un sueño” i al seu director.
S’ha realitzat l’il·luminació de nadal.
S’han rebut a distints visitants entre altres als amics dels castells de Barcelona.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

El dilluns comença la instal·lació dels aparells de wifi, preparats per al sistema
güifinet, dins el projecte de noves tecnologies encetat amb ocasió del Pla E del
govern amb els ajuntaments.
Es continua amb converses amb la Diputació davant la discrepància sorgida
entorn al pagament de les instal·lacions elèctriques de l’antena de Televisió Digital
Terrestre de la Pobleta, en la que nosaltres mantenim els nostres criteris tècnics
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diferents dels tècnics de la Diputació i entenem que és la Diputació la que, via el
finançament que va rebre en el seu moment per part de l’Estat, té que posar
obligatòriament l’antena assumint les despeses corresponents.
ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, Torres de Sant Miquel 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 i castell.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.
Muntatge de l’Espai Firal per a la celebració de la Desfilada de 2º de Batxillerat.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió amb els membres de l’AMPA de primària i de l’Associació Musical Mestre
Candel per tal d’organitzar de manera conjunta l’activitat del guarniment de l’arbre i
la seva decoració.
Participació dels Consells Escolars dels diferents centres educatius.
Col·laboració en la realització periòdica de contacontes a la casa de la cultura,
per part de l’AMPA.
Col·laboració en l’organització de les Primeres Jornades Escola-Família dutes a
terme en Pereroles pels alumnes de 2n.
ÀREA DE CULTURA
-

Mostra reclam 2010, amb l’obra “Una ballarina” dirigida al públic familiar.
Col·laboració amb la celebració de la festa de Santa Cecília i firma del conveni
entre l’Associació Musical Mestre Candel i l’Ajuntament de Morella.
Col·laboració amb l’organització de la mostra de joies.
Reunió amb membres de l’AMPA de primària i de l’Associació Musical Mestre
Candel per organitzar i coordinar l’activitat del guarniment de l’arbre.
Continuació de la temporada de cine.
Exposició Al Tall 35 anys de música mediterrània des del País Valencià amb
col·laboració amb la Universitat d’Alacant i posterior concert.
Audició dels alumnes de l’Escola de Música.
Acte homenatge Ernest Lluch dins de l’acte institucional del Dia de la Constitució.

ÀREA DE LA DONA
-

El dia 23 de novembre reunió amb Infodona i el grup de dones per a preparar
l’acte que es va realitzar el dia 25 de novembre amb motiu del dia internacional
contra la violència de gènere que es va celebrar en la plaça de l’ajuntament amb la
posterior inauguració a les torres de Sant Miquel d’una exposició cedida per
Isonomia, “Silenci” sobre les dones girafa.
El dia 26 de novembre en el concert de la banda municipal amb motiu de Santa
Cecília es va llegir un manifest per part d’Amparo Panadero, membre de la
Plataforma de Dones Artistes contra la Violència de Gènere. Aquest acte va ser
possible per la campanya que van fer la Federació de bandes de la Comunitat
Valenciana i al dita plataforma.
ÀREA DE SOLIDARITAT
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-

El dia 15 de novembre vam tindre la reunió per valorar els projectes del 0,7% per
designar l’aportació econòmica a cada projecte presentat.
Després de diverses reunions s’ha organitzat l’acte del dia 10 de desembre amb
motiu del dia internacional dels Drets Humans acordant-se els actes següents:
Lectura dels drets humans, un minut de silenci per donar suport a les persones
discriminades i l’encesa de veles per donar llum a la gent que pateix la injustícia
social.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 14 de novembre es va realitzar l’assemblea per tal de produir la renovació
dels membres de la directiva.
Voluntat cooperació.
El dia 19 de novembre es va mantindre la primera reunió amb la nova junta per
realitzar un pla de pròximes activitats.
ÀREA DE JOVENTUT
-

S’han preparat activitats i horari d’obertura del Casal Jove per les vacances de
Nadal.
S’estan organitzant activitats per al Nadal: Jocambient i altres.
Es col·labora amb els alumnes de 2on de batxillerat per realitzar la “Desfilada de
Moda”.
S’ha col·laborat en el col·lectiu Els Ports en Moviment per a la realització en
l’Ajuntament de l’obra de teatre “Jaume I i l’Estatut”.
S’ha obert el període per apuntar-se els titulats universitaris i les empreses del
Territori del Sènia en el Conveni de Desenvolupament Rural, pel tal d’obtenir
ajudes.

ÀREA DE TRADICIONS
-

El dia 7 de desembre es va fer la primera reunió amb els col·laboradors per
organitzar el pregó i la cavalcada de reis.

ÀREA D’ESPORT
-

Xerrada de Jorge Membrado, “La sima més profunda del món”, el proper
dissabte 18 a les 20:00h. en les sales gòtiques.
Col·laboració en la classe/exhibició de Taekwondo.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA OCTUBRE DE 2010.- Es
posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes d’octubre de 2010,
que són com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-10 ..........................................................
Ingressos octubre.........................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-10-10...................................................

530.915,98 €
850.825,81 €
1.381.741,79 €
898.355,05 €
483.386,74 €

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes d’octubre de 2010 tal i com vénen
redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 09/10.- Davant
l’existència de gastos que no poden demorar-se fins l’exercici següent per als que no
existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, i donat que es disposa de
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte
del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos vénen
efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya la
present resolució.
Vistos l’informe de la Secretaria de data 2 de desembre de 2010 sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, la Memòria d’Alcaldia, l’informe d’Intervenció de
data 2 de desembre de 2010, i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i de
conformitat amb el que disposa 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el
Ple, a proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda adopta per unanimitat el
següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits nº 09/10, del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el Pressupost
corrent d’acord amb el següent resum per capítols:
Pressupostos de gastos
Partida
33/41002
Total
8.000,00

Descripció

Euros

Transf. Escuela por modificación
Gastos

8.000,00

Pressupostos d’Ingressos
Partida
Recaptat
42090
Total
53.576,17

Descripció
Otras transferencias corrientes
de la Adm. Gra. E.
Ingressos

Pressupostat

27.442,00

53.576,17
27.442,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que aquesta modificació de crèdits ha estat
necessària degut a la disminució de l’aportació (no arribant al 20%) per part de la
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Generalitat Valenciana a l’Escola de Música, tenint que variar el pressupost inicial i
tenint que aportar més diners per part de l’Ajuntament.
5.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 200.000,00 € i en l’expedient es troben els informes de la
Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació a favor de Bancaixa per ser
l’única oferta presentada, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Bancaixa , amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: 31-12-2011
Interessos: Fix anual de 7,55%
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
Formalització: Gener 2011
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la
legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats que siguen necessaris per a la formalització.
6.- INFORME PLA MILLORES PAVIMENTACIÓ.- Pren la paraula el regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig per informar sobre el Pla de millores en
pavimentació.
Des de fa uns quants anys mitjançant el Pla Municipal de Renovació Urbana s’està
fent un gran esforç per reurbanitzar la major part dels carrers de Morella en l’objetiu, a
més de millorar la imatge, sobre tot millorar l’accesibilitat, les instal·lacions i els serveis
per als veïns i veïnes, i també com a punt important reduir pèrdues en les
canalitzacions d’aigua i sanejament per tal de ser més eficients; com a dada
informativa i per veure la importància de les obres realitzades, dir que les pèrdues
d’aigua s’han reduït en un 50%.
Una tasca igual d’important és el manteniment i la solució de distints problemes
referents a la mobilitat i accessibilitat. En els últims mesos, a banda de la
reurbanització del carrer Sant Julià o Blasc d’Alagó també s’han realitzat menudes
però importants actuacions.
Per altra part els punts més destacats amb problemes i que necessiten d’actuació són:
En primer lloc, Plaça Colom – Hort del Barò: la seua millora és necessària i està
previst reparar l’adoquinat dins de l’obra de reurbanització de la zona de davant de
l’òptica.
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En quant al carrer Julià Prats, durant els darrers mesos s’han agreujat diversos
problemes, que ja havíem tingut anteriorment i en els quals s’havia actuat, referents a
brandons i esfondraments d’algunes tapes d’instal·lacions, fet que provoca problemes
per al trànsit, accés a diverses cotxeres i mobilitat dels vianants. Com es reflexa en
l’informe tècnic i com s’ha comprovat gràcies a una càmera que Aigües de Morella ha
passat per les tuberies de sanejament, els diversos brandons estan provocats en
alguna de les zones per la ruptura d’alguna canalització d’aigua o sanejament. També
s’ha detectat en la zona Plaça La Font i el Tint una major afluència d’aigües pel subsòl
del carrer i també en diverses vivendes que provoquen el llavat del terreny.
Les solucions proposades pels tècnics passen per: reparació de les conduccions de
sanejament trencades, reposició del paviment i reparació de les tapes deteriorades
utilitzant models que han donat bon resultat en altres obres.
Degut a la seva complexitat i a les dificultats amb el trànsit s’intentarà escometre i fer
les reparacions el més ràpid i prompte possible per a que dins del primer trimestre de
2011 puga estar solucionat.
Pel que fa al Portal de Sant Mateu, com sabeu, a través de la brigada d’obres es va
reparar el paviment del mateix portal. Sobre aquesta obra si que cal dir que
l’Ajuntament no ha acceptat l’acta de recepció (que es fa al finalitzar l’obra) i amés,
s’està, des de fa diversos anys, amb queixes tant a la direcció d’obra com a l’empresa
constructora tenint que assumir el cost de les diverses reparacions i tenint retinguts
diversos pagaments pel desacord en l’execució de la mateixa. Segons els tècnics
municipals encara que es va reparar de forma correcta la solera de formigó per part
de la brigada d’obres, s’ha demostrat que el material no és l’adequat i que hi ha que
ficar un altre tipus de paviment degut al volum i tipus de trànsit que suporta.
Des de l’Ajuntament creiem que s’ha de fer tot el possible per que l’empresa i sobre
tot la direcció tècnica de l’obra i els que van fer el projecte assumeixquen els costos
de les possibles reparacions.
En aquesta última obra hi ha que sumar el problema de que la Generalitat Valenciana
que encara deu des de l’any 2006-2007 molts dels centenars d’euros que val aquesta
obra i que l’Ajuntament ha tingut que pagar.
Altre tema que no té a veure en la pavimentació però si en l’accessibilitat, tenen
especial importància les tasques que es realitzen de forma periòdica i continua, com
són la col·locació, a petició dels veïns, de baranes en carrers com Trinquet, Portal de
la Nevera, Teixidors. Des d’aquest ajuntament s’anima als veïns i se’ls agraeix que
plantegen les peticions i necessitats que consideren oportunes per tal de que es
puguen tenir en compte.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per agrair aquest informe que respon a les queixes o
suggeriments fets pel grup popular en els diferents plenaris en els torns de precs i
preguntes.
Referent a les actuacions assenyalades dir que respecte a les reparacions menors
seria important que estigueren realitzades dintre del primer trimestre de l’any pròxim i
pel que respecte a l’actuació del Portal de Sant Mateu des del grup municipal popular
es recolzarà a l’equip del govern davant qualsevol reclamació, inclús judicialment, que
es decideixa presentar.
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De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7.- ADHESIÓ, SI ESCAU, “PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN PARA
LA PUESTA EN VALOR DE LOS PARAJES NATURALES MUNICIPALES” ENTRE
LA DIPUTACIÓN Y LA CONSELLERÍA.- Vist el Decret 109/1998, de 27 de juliol, del
Govern Valencià, i 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de la
regulació dels Paratges Naturals Municipals per a la creació dels espais naturals
protegits, promoguts i gestionats per les pròpies corporacions locals promotores amb
la col·laboració de la Conselleria competent en matèria de medi ambient, permetent
habilitar mecanismes d’ordenació i gestió per valors significatius del patrimoni natural
del municipi.
Sent que aquest Ajuntament en base a la normativa vigent té declarat el Paratge
Natural Municipal, “PEREROLES” mitjançant Decret 195/2010 de data 26 de
novembre, del Consell pel que es declara paratge natural municipal l’enclavament
denominant Pereroles, en el terme municipal de Morella.
Vist el Protocol General de Col·laboració formalitzat en data 30 de març de 2010 entre
la Diputació Provincial de Castelló i la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Vivenda, per a la posada en valor dels
Paratges Naturals Municipals de la província de Castelló, promovent actuacions
conjuntes destinades a la conservació, l’aprofitament sostenible i l’ús públic ordenat
dels valors significatius del patrimoni natural d’aquestos territoris, destinant recursos
propis de totes dues administracions, ja siguen financers, tècnics, humans o materials.
Sent que dins de la pròpia llei s’estableix l’oportunitat de col·laboracions amb altres
entitats públiques, de comú acord amb els ajuntaments promotors, en la participació
en la gestió dels Paratges Naturals Municipals de qualsevol organisme o entitat, públic
o privat, que puguen tenir interès en la gestió d’aquells.
La Corporació, en consideració al seu interès per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adherir-se al citat Protocol General per a la col·laboració i participació de
manera voluntària en les actuacions conjuntes a portar a cap destinades a la
conservació, aprofitament sostenible i ús públic ordenant dels valors significatius del
patrimoni natural d’aquestos territoris, destinant recursos propis de les administracions
implicades, ja siguen financers, tècnics, humans o materials. Tot allò en les condicions
reflectides en el present protocol.
SEGON.- Designar un representant de l’ajuntament per formar part de la Comissió
Tècnica, que tindrà la funció de seleccionar i coordinar les actuacions a realitzar en el
marc del present protocol.
TERCER.- Autoritzar al President de la corporació per a la signatura de quant acords
siguen necessaris per a la formalització d’accions derivades del present protocol.
8.- INFORME AL VOLTANT DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA WIFI A LA
CIUTAT.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch
Marín d’un informe referent al sistema wifi a la ciutat per tal de donar resposta a
algunes qüestions.
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Aquest projecte comença amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb la
Universitat Jaume I i amb el finançament tant del Ministeri de Indústria com el
d’Administracions Públiques i es planteja com un sistema que amb centre neuràlgic en
l’edifici CISE des d’on s’enviaria la senyal a l’antena ubicada damunt del Mas del Bosc
i la distribuiria a tots el nodes que al estar repartits per distints punts de la ciutat
cobreixen la major part del casc urbà.
Es poden distingir dos fases, una en la qual s’instal·len els nodes i una altra en la qual
es té d’alimentar aquestos amb la connexió d’un sistema de banda ampla.
Després de que l’empresa CISE SPE S.A. obtingué la qualificació com a operador de
telefonia es demana a Telefònica l’ample de banda necessari per poder distribuir la
senyal, no tenint encara a hores d’ara resposta al respecte.
Per altra part es demana per part del Director de Telefònica en la Comunitat
Valenciana una reunió per tal de deixar clara la incidència que tindrà l’existència de la
nostra operadora quedant clar que esta xarxa wifi suposaria una incidència mínima o
inexistent i no era cap perill pel volum de la seva empresa. També en aquesta reunió
es plantegen diferents opcions, es demane col·laboració i comence així un llarg periple
durant el qual s’han buscat altres alternatives amb altres empreses però que no van
resultar viables.
Després de quasi un any sense concretar res per part de l’empresa Telefònica, en
gener d’aquest any 2010 es manifesta a aquesta empresa que l’Ajuntament de Morella
entre en la cartera de clients i es demana que arribe el router de 4Mb simètriques
contractat. En el mes de març, després de 3 cridades per setmana efectuades pel
tècnic municipal, arriba el router sense configurar encara que l’empresa assegura que
no és així i que té de funcionar. En agost vénen dos tècnics que acaben posant en
marxa el referit router assumint que es tractava d’un error imputables a ells.
El següent pas és la xarxa wifi. Els treballs d’instal·lació efectuats per l’empresa
adjudicatària Neomedia acaben en la primera setmana de setembre de 2009 fent una
primera configuració provisional, una vegada solucionat el problema del router. Posats
en contacte amb l’empresa aquestos no donen cap resposta i a principis de novembre
es confirma que aquesta empresa, degut a la crisi econòmica, ja no té cap instal·lador
i per lo tant es decideix iniciar les accions legals pertinents per incompliment reiterat.
Per altra part s’està en contacte en altres empreses del ram demanant pressupostos
del que suposa l’ajust dels nodus ja instal·lats.
A part també dins de la iniciativa güifinet i dintre de les ajudes del Pla E hi ha una part
de wifi inclòs en el projecte de noves tecnologies i en el qual es pretén instal·lar altres
aparells per part dels tècnics locals en aquelles zones no cobertes en la xarxa wifi i
compatibles amb els ja instal·lats.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa agraint l’informe emès i tal i com ja he dit en el punt
anterior donant suport a qualsevol reclamació que es decideixa presentar. Per altra
part i per finalitzar preguntar quan és previsible que estigue tot en funcionament.
A lo que li respon el Sr. Blanch agraïnt la seva col·laboració dient que no es pot
assegurar cap data de finalització però si tot va bé la part de güifinet podria estar a
primers de l’any vinent.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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9.- INFORME AL VOLTANT DE LA SITUACIÓ DEL SISTEMA D’ACCÉS LIMITAT AL
TRÀNSIT.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch
Marín d’un informe referent al sistema d’accés limitat al trànsit a la ciutat per tal de
donar resposta a algunes qüestions.
En aquest cas es tracta d’un problema amb l’empresa Nortráfic que és la encarregada
de realitzar les tasques de manteniment del sistema d’accessos a la ciutat instal·lat
per ells en l’any 2006.
Ens trobem davant d’una situació de xantatge per part de la citada empresa exigint
que es realitzen els pagos que ells consideren oportuns per tal de continuar en el
manteniment encara que en alguns moments les reparacions de les averies de les
pilones estan autofinançades ja que en els casos que el desperfecte ve ocasionat per
l’acció d’algun vehicle és l’assegurança d’aquest vehicle qui té de fer-se càrrec del
pago. En aquest moment ens reclamen un pago de 12.181 euros per un colp a la
pilona de Juan Giner reparat en agost i un altre pagament de 3.769 euros de la pilona
de Sant Miquel, els dos són via assegurances.
Per altra part les pilones també presenten altres problemes com són: la pilona
d’entrada i d’eixida de San Miquel presenten un problema mecànic que encara no està
valorat per tècnic oportú, estudiant-se si pot estar en garantia de la reparació feta en
l’estiu, la pilona del Tint que no evacua aigua en la suficient velocitat i no es troba en
les millors condicions i la pilona de Blasc d’Alagó no funciona la llum groga que indica
endavant.
Per donar solució a tot açò, agrair el treball fet per la policia local intentant buscar
alternatives a Nortráfic i que ha fet que s’estalvien aproximadament uns 3.000 euros
en qüestions tant diverses com SAI de Juan Giner i Blasc d’Alagò, les pilones
semiautomàtiques del carrer Zaporta, les càmeres del polígon industrial i les espigues
de la pilona de Blasc d’Alagò. La policia també s’està encarregant de que el sistema
d’accessos encara en deficiències segueixque controlant de forma correcta el trànsit
de vehicles.
A dia d’avui s’està estudiant la compatibilitat en les pilones que ofereixen altres
empreses com ETRA ubicada en la província de Castelló.
Pren la paraula el Sr. Ortí per agrair la informació donada en aquest punt i pregunta
quina responsabilitat té l’empresa en problemes tant diversos com la lectura de
matrícules, mal funcionament... que es tenen des del principi de la seva instal·lació i si
l’accés de vehicles i el trànsit segueix estant assegurat.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que s’està estudiant quines accions poden
derivar en responsabilitat de l’empresa, i en comparació en altres ciutats amb
aquestos sistemes d’accessos tenim menys incidències. Respecte a la lectura de
matrícules val a dir que encara que en un principi no funcionava correctament ara no
és així. I pel que fa a les garanties de les avaries s’estan estudiant quina
responsabilitat té l’empresa i així se’ls reclamarà.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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10.- MOCIÓ A FAVOR DE LA RECEPCIÓ DE TV3 I TV ARAGÓN.- Es dóna compte
per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció sobre el
tancament de les emissions TV3 i Televisió Aragó Generalitat Valenciana.
Després de llegida la moció pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que la postura del
Grup Municipal Popular és la mateixa que en l’últim ple, on es va tractar aquest mateix
tema, recolzant la moció en aquell moment després de ser modificada per lo que es
segueix en la mateixa línia. Es considera que a hores d’ara no és admissible que
cadascú no puga elegir el que vol veure i lo normal seria que totes les televisions
autonòmiques pugueren veure’s en tota Espanya. També és cert que la iniciativa de
Televisió sense Fronteres ha estat rebutjada. Per tant aquesta moció s’aprovaria en el
tenor de l’anterior acord.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en el fons tots estem d’acord en el fet que es
puga veure tant TV3 com Televisió d’Aragó fet important per poder arribar a un acord.
Inicialment es va aprovar una moció de disconformitat però amb la màxima suavitat
per tal que l’administració valenciana entenguera que no es tractava d’una posició
partidària sinó que es tractava de defensar el dret dels ciutadans de veure TV3 i
Televisió d’Aragó. El problema no es troba ni en Catalunya ni en Aragó sinó en el
Govern de la Comunitat Valenciana, ja que aquesta aprofita aquesta qüestió per
intentar fer política partidària i es demostra en aquesta Província on hi ha emissores
de televisions i de ràdio manifestament il·legals sense cap tipus de control on la
Generalitat Valenciana no actua per lo que televisions que són legals encara que
d’una altra comunitat tindrien de poder veure’s. També dir que el fet de no contestar a
la comunicació enviada, aprovada per unanimitat del Ple és una falta absoluta de
respecte a les institucions.
S’està d’acord en consensuar els punts d’aquesta moció però té de ser una moció
exigent, pujada de to i té de posar de manifest la indignació dels nostres ciutadans
davant aquesta qüestió encara que el que es tindria que fer és nombrar “persona non
grata” a qui ha signat aquest document d’amenaça de un milió d’euros de multa.
Respecte al tema de la iniciativa de la Televisió sense Fronteres dir que es va rebutjar
inicialment però la Mesa del Congrés dels Diputats i posteriorment el Ministeri està
intentat reconduir la qüestió.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que la persona que ha signat aquest document
d’amenaça de multa que és la Sra. Dora Ibars Sancho també és la mateixa que no ha
respost a aquest Ajuntament sent adjudicataris des de ja fa molt de temps d’un canal
de televisió pública digital i complint amb tots els requisits exigits.
Per altra part i pel que fa referència a la moció es proposa retirar el segon punt dels
acords.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa donant la conformitat del Grup Municipal Popular
amb la retirada del punt 2.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que d’altra part si es té alguna altra proposta
d’actuació per tal d’aconseguir que TV3 i Televisió d’Aragó es puga veure sense dubte
ens sumarem a ella i la recolzarem.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda retirar el punt 2 i aprovar la referida moció tal i
com segueix:
“Després de més de 25 anys de recepció al nostre municipi i comarca de la senyal de

la cadena de Televisió Pública TV3 i després d’uns quants mesos des que s’havia
ampliat la recepció de la recentment creada pel govern de la Diputació General Aragó
TV, al mes de juny vam assistir amb impotència al tancament sense cap mena de
diàleg ni plantejament d’intermediació de les dues emissions en allò que afecte al
nostre terme municipal, però, irremediablement, lligat a molts de pobles de la nostra
comarca.
En aquesta ocasió la Generalitat Valenciana, mitjançant escrit de Dora Ibars Sancho,
Directora General de Promoció Institucional de la Conselleria de Presidència, va
procedir a remetre en dia 1 de juny de 2010 a aquest ajuntament requeriment formal
per a deixar de realitzar aquestes emissions de Televisió digital Terrestre, amenaçant
amb la incoació del corresponent expedient sancionador i la imposició d’una multa de
500.001 fins a 1 milió de euros. Les mobilitzacions que es van produir i la moció
aprovada per unanimitat al nostre plenari en eixes dates no han suposat, ni tan sols
una mínima resposta per part de l’administració autonòmica per tal de solventar el
problema creat. Han passat 6 mesos i és una autèntica vergonya que no s’hage dignat
ningú de l’administració a mirar cap a la nostra ciutat i contestar, no tant sols per
reafirmar-se en la seua incomprensible actitud.
El Consell, una vegada més, ha pretès que la veu de protesta de milers de valencians
i valencianes no s’escoltara aquesta vegada i deixara en evidència l’atac arbitrari del
PP valencià als drets més elementals de qualsevol societat democràtica, el dret a la
llibertat d’expressió, el dret a la llibertat informativa, i a la normalització de la nostra
llengua al territori.
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la
censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la
més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense
imposicions polítiques de cap tipus. El tancament de les emissions representen una
notable pèrdua en la llibertat d’elecció dels veïns de la localitat.
La manca tradicional de serveis del nostre territori castigat demogràfica i
econòmicament, contempla com la pèrdua d’aquests canals, que s’han de qualificar
de totes a totes públic, dificulta encara més l’accés a la cultura dels nostres veïns que
noten en falta la seua presència i inclús els afecte personalment, com així ens han fet
saber molts dels ciutadans i ciutadanes de Morella i Els Ports.
A ningú se li escapa la doble vara de mesurar que està gastant el Govern Valencià en
matèria audiovisual: mentre són moltes les cadenes de ràdio i televisió que emeten
amb caràcter irregular a lo llarg de tot el nostre territori, tenint exemples ben coneguts
per tots i amb finançament directe d’organismes governats pel Partit Popular, la
Directora General ha centrat la seua atenció nomes en aquelles emissions que no són
del seu gust ideològic i que no representen el model educatiu i cultural del partit que
governa el País. Estem davant d’una persecució selectiva de mitjans de comunicació
per part de la Generalitat i hem de denunciar amb fermesa i claredat aquesta
descarada situació.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Estem totalment d’acord, i aquest plenari ho ha manifestat en alguna ocasió, en que
Canal Nou es vege a Catalunya, així com que TV3 es vege a la Comunitat Valenciana,
i el mateix a les terres de Aragó, proposta que, a la vista està, no ha segut ni és
objecte de reflexió pel govern de Francisco Camps.
Malgrat que Canal Nou no té com a llengua majoritària el valencià, al nostre territori
sols hi ha dos televisions que parlen la nostra llengua, la qual cosa és important a
nivell cultural i és essencial que pugue haver més oferta en la nostra llengua. Aquesta
acció arbitraria és un greu retrocés al procés de normalització i dignificació del
valencià.
Morella és un centre històric de confluència de tres antics regnes, i els lligams que
tenim amb tots ells deuen ser plenats en tots els seus àmbits per les administracions
públiques. Televisió Valenciana es veu a pobles aragonesos i catalans i no passa res,
i el mateix té que ser a la nostra terra.
No s’entén que l’actitud del Consell davant aquesta realitat tingue tanta càrrega
partidista i arbitrària, sectarisme que queda palès davant el clamorós silenci que ha
acompanyat a les peticions de la gent de la nostra terra i la incorrecció institucional
una vegada més corroborada per la falta de resposta a la moció anterior d’aquest
plenari, aprovada per unanimitat dels grups polítics. De cap manera en aquest
plantejament el Govern Valencià està complint adequadament les seues funcions
estatutàries i constitucionals en defensa de la llengua i de la llibertat d’expressió i per
tant com representants de la ciutadania, ens correspon posar de manifest.
Davant aquesta situació, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella proposa al Ple
de la Corporació que aprove els següents
ACORDS:
PRIMER. L’Ajuntament de Morella, en defensa de les llibertats d’expressió i
comunicació i en defensa de la nostra llengua, trasllada la seua repulsa a la
Generalitat Valenciana per tancar les emissions de Televisió Digital Terrestre relatives
a TV3 i Aragó Televisió al nostre municipi, i per extensió a part de la comarca dels
Ports, sense haver mantingut cap tipus de diàleg amb els sectors interessats.
SEGON. La Corporació municipal exigeix un tractament igual en la selecció de mitjans
perseguits i en la quantia amb que amenacen amb l’expedient sancionador
corresponent.
TERCER. L’Ajuntament de Morella mostra el seu disgust i disconformitat per la falta
de respecte institucional de la Generalitat Valenciana en donar resposta formal a les
peticions d’aquest plenari i de les que formalment li ha fet arribar la ciutadania de la
nostra ciutat i comarca, demostrada 6 mesos després del nostre posicionament.
QUART. L’Ajuntament de Morella insta a les administracions públiques competents a
legalitzar les emissions censurades i permetre la recepció dels programes de TV3 i
Aragó Televisió a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta
Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.
QUINT. L’Ajuntament vol agrair públicament el suport manifestat a aquesta Corporació
durant tots aquest temps per part de les entitats i ciutadans i ciutadanes de Morella i la
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Comarca dels Ports davant aquesta injusta i arbitrària actuació del Consell de la
Generalitat.
SEXT. L’Ajuntament remetrà els acords presos a la Presidència de la Generalitat
Valenciana, Direcció General de Promoció Institucional, les direccions de les Tres
Cadenes de Televisió Pública de les Comunitats Valenciana, Catalana i Aragonesa,
Centre d’Estudis dels Ports, Acció Cultural del País Valencià, als municipis de la
Comarca dels Ports i als grups politics de les Corts Espanyoles, Valencianes i de la
Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.”
11.- INFORME AL VOLTANT DE LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DE NADAL.Per part de la regidora de cultura Na Palmira Mestre Tena s’informa de la programació
d’activitats de Nadal.
Com tots els anys per aquestes dates, l’ajuntament de Morella, proposa un seguit
d’activitats, conjugant la tradició amb l’esport, la cultura i l’oci per a grans i menuts.
És per això, que dins del programa podem observar, una distribució d’activitats, que
responen a la següent estructura:
Tradició i solidaritat: Dins de la vessant més tradicional d’aquestes dates, trobem els
actes religiosos com ara: Les tradicionals nadales del dia 24, la missa del gall (Consell
parroquial ha estimat oportú fer un canvi d’horari, adelantant-la a les 20:30h) i
l’arribada de SSMM Els reis d’orient el dia 5 de gener per la vesprada.
A més, el dia 7 de gener: dia de Sant Julià, (patró de la ciutat) tindrà lloc una diana a
càrrec dels “gaiteros” de Morella, missa i processó en honor al Sant, acte cívic a
l’ajuntament on es farà el lliurament de la Creu de Santa Llúcia.
En la part solidaria i reivindicativa del Nadal són moltes les activitats proposades; com
l’acte que el divendres 10 té lloc per reivindicar l’absència de drets el molts indrets del
planeta. La paradeta del 0,7%, la visita als malalts, la volta als Betlems, i el racó
solidari dins de la fira jove Jocambient.
Joventut: Des de Morella Jove, ens ofereixen un seguit d’activitats per als més menuts
com el concursos com el d’anomalies, xerrades, a més de la fira Jocambient, que
obrirà les seues portes el dia 2 de gener a les 11 del matí, fins el dia 5 a les 14 h de
migdia.
D’altra banda, proper dissabte 18 a les 18h, es guarnirà l’arbre de la plaça de
l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’AMPA de primària, El Club i l’Associació
Musical Mestre Candel, amb la finalitat de donar a conèixer als més menuts les
nostres tradicions, betlems, arbres i nadales
Esport: El morellà Jorge Membrado ens endinsarà el proper dissabte 18 a les 20h a la
sima més profunda del món així com una xerrada i un audiovisual de Jordi Membrado i
Jaume Segura.
A més de la cursa no competitiva de Sant Silvestre i la tradicional festa de l’esport
organitzada per Els Ports Ràdio.
Cultura: Dins de les activitats culturals, podem destacar els següents blocs:
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Multiculturalitat; celebració del dia nacional de Romania on el col·lectiu romanes que
viu a Morella vols donar a conèixer les seves tradicions i costums a tota la població.
Exposició cartells anunciadors de l’anunci 2011
Concerts de Nadal: a càrrec de la Rondalla de Morella (dia 26 a les 19 hores, al teatre
municipal) i de l’Associació Musical Mestre Candel el dia 4 a les 19h, tots dos tindran
lloc en el teatre municipal.
Cinema: A més i a petició del Consell dels xiquets i xiquetes de Morella, proper 5 de
gener hi haurà cinema per a ells a la Casa Ciurana
Teatre: Un Sainet per a la gent gran el diumenge 19 a les 18h al teatre municipal. Dia
de Sant Julià espectacle de màgia “El mago Yunke”
Turisme: l’any passat es van dur a terme un seguit de visites guiades a la Morella
enllumenada i a l’observatori, que van comptar amb un gran nombre de públic, i per la
qual cosa s’estima oportú repetir-ho aquest any.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa dient que es tracta d’una programació molt completa
i variada insistint en que la gent col·labore i participe lo màxim possible, agraint que en
l’acte de guarniment de l’arbre de Nadal es puguen cantar les nostres nadales i oferint
la col·laboració del Grup Municipal Popular en tot allò que face falta.
A lo que respon la Sra. Mestre dient que ja s’han fet reunions prèvies tant en la
directiva de l’AMPA com l’Associació Musical Mestre Candel i en aquest moment els
xiquets ja disposen de de les nadades repartides en el col·legi encara qui no les tinga
pot passar pel Club a recollir-les.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
12.- ADJUDICACIÓ AJUDES DE COOPERACIÓ AL TERCER MÓN.- Es dóna
compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la
reunió celebrada el passat 26 de novembre de 2010 del Consell de Solidaritat en la
qual es va aprovar la proposta presentada per la Comissió de valoració segons les
bases de la convocatòria de l’any 2010 d’ajudes a organitzacions no governamentals
(ONG), decidint l’adjudicació econòmica de la següent manera:
Pressupost: 15.500 euros corresponent al 0,7% del PIB de l’Ajuntament.
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
- MANS UNIDES
- CRUZ ROJA
- DELWENDE
- ASOL
- MEDICUS MUNDI
- CARE HIGHWAY

2.500.2.500.2.000.1.500.2.500.2.000.2.000.-

Quedant-se fora per no complir amb les bases de la convocatòria:
-

ADECOI

Quedant 500 euros per al Fons d’Emergència.
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Pren la paraula la Sra. Sangüesa agraint les ajudes destinada a aquestes entitats
considerant que es tracta d’una ajuda molt necessària per aquestos països.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta del Consell de Solidaritat
tal i com se presenta.
13.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per en primer lloc agrair els informes presentats que han
respost a moltes de les preguntes que es formulaven en altres plenaris.
Per altra part preguntar pel protocol de nevades, ja que la setmana passada ja va
haver-hi un dia que els autobusos escolars no van poder arribar als col·legis degut al
gel encara que el divendres ja s’havia tirat sal i després saber si ja està fet l’estudi de
viabilitat de l’escorxador.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar com es troben els temes del Parador,
Quarter de la Guàrdia Civil i N-232.
En segon lloc mostrar el malestar del Grup Municipal Popular per no haver estat
invitats a una sèrie d’actes institucionals que han tingut lloc aquestos dies.
I per finalitzar dir que no s’ha parlat en cap moment del tema de l’helisuperfície
sanitària.
A lo que respon el Sr. Puig dient:
Per lo que respecte al tema dels informes presentats en aquest ple es tracta de donar
la màxima informació possible a l’oposició i donar-la d’una forma més amplia a la que
puga ser la contestació de l’alcalde i dir també que en qualsevol qüestió d’importància
es seguirà fent així.
Pel que fa al protocol de nevades dir que hi ha un protocol general i una actuació de
caràcter local. Hi ha que tenir en compte que disposem d’un equip de bombers
voluntaris que fan una tasca magnifica, un cos de la policia local que és experta en la
qüestió i un cap de la policia que té la doble condició i que a més a més coordina
d’una forma molt efectiva aquest tema.
Pel que fa a l’escorxador dir que es tracta d’un projecte extremadament costos però
molt volgut i per això, encara que sense tenir cap obligació, aquest Ajuntament ha
assumit. Es considera que es tracta d’un element clau per intentar motivar la creació
d’una indústria agroalimentària a la nostra ciutat i anem a ajudar als emprenedors per
a que puguen realitzar les màximes activitats agroalimentàries possibles. I respecte a
l’estudi de viabilitat aquest està fet des de l’inici ja que si no fora així ni Ruralcaixa ni el
Ministeri d’Indústria haguera recolzat esta iniciativa.
Les notícies al respecte del Parador estan condicionades a les distintes
administracions involucrades, en aquest moment ja s’ha adjudicat la direcció tècnica
del Parador, el dilluns ja vindran les màquines per realitzar el pivotatge de l’obra del
túnel d’accés i en aquest moment un tema molt important és delimitar quina és la
despesa necessària en el tema arqueològic.
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Respecte al tema del Quarter de la Guàrdia Civil s’està pendent que la Direcció
General de la Guàrdia Civil fixe la data d’inauguració ja que aquest ja es troba
totalment equipat.
En el tema de la N-232 segueix igual i no hi ha cap novetat.
Respecte a l’helisuperfície no es disposa de cap notícia, suposem que quan la
Diputació, que és qui ha fet l’obra, cregue convenient ho posarà en funcionament.
I per finalitzar respecte a les convocatòries als actes, dir que es veura quin problema
ha pogut haver-hi en la comunicació, encara que cadascú també té de fer un cert
esforç per assabentar-se de quins actes es realitzen no sent necessària una invitació
oficial.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quarantacinc minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita
al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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