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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 9 DE MAIG DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Maria Rallo Rallo
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia nou de maig de dos mil tretze, es
reuneixen 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
de 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 712-12, 28-12-12, 3-01-13, 17-01-13 i 11-04-2013.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Primer explicar diversos temes importants per a la nostra ciutat, que tenen a veure en
obres i infraestructures i també en promoció.
Respecte als despreniments de la zona de la muralla en la Porta Ferrissa s’ha rebut
l’aprovació, a la petició feta des de l’Ajuntament d’obra d’emergència, amb l’aprovació
d’una partida pressupostària per al segons enfonsament. S’ha remés una carta als
responsables de l’Institut de Patrimoni i Cultura informant-los del parer de l’Ajuntament
de Morella per que les obres les puguen realitzar empreses d’ací, depenen ara de la
voluntat del Govern Central.
S’ha rebut per part de Red Eléctrica Española la documentació explicativa de tots els
projectes que afecten a Morella, quedant pendent de realitzar la propera setmana una
reunió d’urbanisme per tractar el tema.
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Informar de que el Patronat Municipal de Turisme i altres associacions han manifestat
la seva oposició al tema del fracking, tema sobre el qual es celebrarà una
concentració en Morella el proper 25 de maig.
Com he dit també destacar temes de promoció que s’han realitzat durant les últimes
setmanes com ha estat la signatura del conveni de col·laboració amb la ciutat de
Toledo.
I agrair a l’escriptor Victor Amela per la promoció que està suposant per Morella tots
els actes relacionats amb la seva novel·la “El càtar imperfecte”, com han estat la
trobada de més de 20 periodistes en la presentació de la mateixa, i la visita del
programa Cuarto Milenio per realitzar un programa tractant la història que tracta
aquesta novel·la.
ÀREA D’HISENDA
-

S’està treballant en projectes d’eficiència energètica.
S’han enviat les dades econòmiques requerides per part del Ministeri.
Nova contractació de telefonia i serveis d’internet.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Reunions amb els veïns de Xiva per recollir les seves aportacions en lo que
respecte a la modificació puntual per a que els tècnics puguen preparar una
proposta per ser tractada en properes reunions.
- S’està digitalitzant el PGOU oferint gran part del mateix a través de la web.
Destacar diverses obres, entre elles la millora del sistema de calefacció en el
col·legi de primària, reparacions en diversos punts del clavegueram, diverses
actuacions urgents en el carrer Mestre Carbó, s’han programat el control dels
testics i reparacions de les bades de la zona del Pla d’Estudis i reparacions de
portells en Herbeset i Xiva.
- S’ha aconseguit, junt amb altres ajuntaments i grups polítics de les Corts, que la
Generalitat hage ampliat el termini d’exposició de la Red Natura 2000, preparant-se
en este moment les al·legacions per poder realitzar unes normes de gestió
adequades per a la nostra comarca.
ÀREA DE SERVEIS
-

Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
Manteniment periòdic del Col·legi, escola llar i dels diferents museus.
Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes i exposicions.
S’ha procedit al servei de desratització i desinsectació de diferents edificis
municipals.
- S’ha fet tot el muntatge i preparació d’elements per a la rogativa a Vallivana.
- Treballs degut a la nevada.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT
-

Destacar l’èxit de la iniciativa de la recollida de llenya als montes públics.
Treball continu del servei de reciclatge.
S’ha mantingut una reunió amb l’associació firal per organitzar la propera edició
de la fira.
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Condicionament del camí per a la rogativa després de les pluges.
Col·laboració amb l’escola forestal de Llombai, amb alumnes en pràctiques.

ÀREA DE TURISME
-

Participació en la fira Expoebre en Tortosa.
S’han tornar a fer els punts de llibre amb el 10 % de descompte en establiments
col·laboradors. S’han distribuït en oficines de turisme de la província i en la fira del
llibre de Barcelona amb Víctor Amela.
S’està preparant les Jornades de la tapa per a juny i juliol.
S’ha tornat a fer una campanya de Regala Morella.
S’ha realitzat un Patronat de turisme per tractar la promoció de la ciutat.
Presentació del projecte Morella Singletrack.
Participació en la mostra Tast del Territori a Vinaròs.

ÀREA DE COMERÇ
-

Es segueix treballant en una campanya de participació a través de les xarxes
socials per incentivar el comerç dels diumenge a Morella.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
S’han instal·lat les càmeres de seguretat a diverses instal·lacions museístiques i
patrimonials de Morella millorant la seguretat.
- S’està treballant en la millora de la senyal de TV Digital a Xiva de Morella.
- S’ha produït la renovació dels serveis telefònics als edificis municipals i empreses
públiques, amb millores substancials en qüestió tarifaria que permetrà un estalvi
substancial en aquesta matèria a l’ajuntament.
S’ha procedit al canvi de les línies ADSL dels diferents dispositius de control
d’accessos i servei de Xarxa Wifi del municipi, amb major qualitat de servei i un
cost més reduït per al consistori.
S’ha fet l’estudi per procedir al canvi de diferents ordinadors dels serveis
administratius, per tal de que puguen estar preparats per al canvi de servidor dels
programes de la nostra administració i e-administració que serà posat en marxa en
les properes setmanes.
- Es continue en reformes puntuals en la web de Cases de Morella, per tal d’oferir
més i millor informació als visitants, com a la web municipal, per tal de facilitar
l’accessibilitat als internautes, i que en algun cas ja s’havia quedat un poc
antiquada.
S’està treballant en la creació d’una secció al web per al II curs de música
Medieval que es farà amb col·laboració amb la Capella dels Ministers.
ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
- Treballs de promoció i disseny en les distintes accions promocionals.
Informació puntual i atenció als mitjans de comunicació, especialment durant
l’última nevada d’abril suscitant interès de distints mitjans de diferents àmbits, com
La Sexta, Antena 3, Canal 9, El País Comunitat Valenciana, Levante,
Mediterraneo...
El treball en xarxes socials es configuren com una gran eina informativa i
promocional. Per exemple, les nevades son un gran aparador i els dies de neu
(27,28 i 29 d’abril) la informació va aplegar a uns 35.000 usuaris de la xarxa social
Facebook
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ÀREA DE GOVERNACIÓ
Amb ocasió de la nevada de la passada setmana, es va activar el dispositiu de
seguretat i nevades corresponent amb la intervenció dels Bombers Voluntaris.
S’ha efectuat un dispositiu especial de la Policia Local en coordinació amb la
Guardia Civil per a la Rogativa del passat 4 i 5 de maig.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
S’ha enviat una carta d’agraïment als membres que han participat en l’anterior
Consell ja que el passat 3 de maig es va renovar el mateix.
ÀREA D’IGUALTAT
-

Es va realitzar una reunió amb el Grup de Dones per tractar temes varis i donar la
benvinguda al grup de criança que formaran part del Grup de Dones.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 19 d’abril, reunió del Consell de Solidaritat per preparar els actes de les
jornades de solidaritat que se celebraran durant el mes de maig i durant la resta de
l’any.
S’han mantingut reunions amb representants de l’ensenyament i l’AMPA per
organitzar algunes activitats durant les jornades de solidaritat a l’escola.
- Durant aquests dies ha entrat en vigor la campanya de recollida d’aliments que es
duu a terme conjuntament amb la Creu Roja, Asetmico i l’Ajuntament.
ÀREA DE CULTURA
Destacar tots els actes que han tingut a veure en la commemoració de
l’anniversari de la carta pobla, informat que els que no es van poder celebrar amb
motiu de les pluges s’aniran celebrant properament com el dia de la festa de l’arbre
o l’acte de la Rondalla en el Jardí dels Poetes, per altra part es va celebrar el
concert banda, participació dels gaiters i visites guiades, agraint la seva
col·laboració.
S’ha signat el conveni de col·laboració en Sonoré per a la realització del tercer
cicle de Morella Sonora.
- Destacar i agrair l’actuació feta per de la Coral de Barcelona.
Informar de que s’estan preparant diverses iniciatives i activitats de cara a la
commemoració dels 600 anys de les tres testes coronades.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha tingut diferents reunions per a preparar els concerts de les festes d’Agost.
Reunió amb la Penya del bou se esta preparant un concurs de retalladors i
emboladors que es celebrarà el proper mes de Juliol.
- S’ha procedit a la tria i compra dels bous i vaques dels concursos de retalladors i
emboladors i del bous de Sant Roc.
S’ha tingut una reunió en la colla de Dimonis de Morella per preparar els actes
festius on participaran.
- S’ha mantingut una reunió en els quintos i quintes del 2013, per parlar del actes
organitzats per ells.
ÀREA DE TRADICIONS
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-

Organització Rogativa felicitant i donar l’enhorabona a tots/es per el seu
desenvolupament.
- S’ha iniciat el cicle de rotllos i primes.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

S’ha assistit a les reunions dels consells escolar dels diferents centres educatius.
S’ha participació en xerrada informativa creació banc de llibres per al proper curs.
Organització esplai d’anglès.
Col·laboració amb els alumnes de 4t. d’ESO en un treball que estan realitzant
sobre el fracking.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Dinamització del Casal Jove.

ÀREA D’ESPORT
-

Es va fer la presentació del projecte Morella Singletracks als professionals del
turisme i al públic en general. Es va fer una excursió a Vallibona tant per a
senderistes com per a ciclistes de MTB en la que van participar mes de 130
persones i ja està organitzant-se una altra per al dia 25 de maig.
S’han mantingut reunions en les directives dels equips de Futbol, Morella F.C. I
Els Ports per a preparar la pròxima temporada.
- Millora energètica Centre Jaume I i manteniment estiu piscina.
No és una casualitat que l’ultima àrea d’este informe de l’alcaldia siga l’esport, ja que
es vol felicitar, en primer lloc a les jugadores i tota la gent del Básquet Femení
Morella, en especial a les jugadores infantils del CBF Morella, campiones de la Lliga
Regular en la Categoria de Preferenti desitjar-los molta sort en les eliminatòries
d’ascens.
També felicitar tant al Morella com al Cinctorrà, pels molts jugadors de la nostra ciutat
que té, per les temporades històriques que estan fent.
Valguen estes felicitacions d’exemple per a tot l’esport i per a tots en general en eixa
superació i suma d’esforços per aconseguir un bon treball.
Es dóna compte dels decrets que van del 48/2013 al 70/2013.
NUMERO
Núm. 48/2013
Núm. 49/2013
Núm. 50/2013
Núm. 51/2013

FECHA
09/04/201
3
09/04/201
3
12/04/201
3
12/04/201
3

DECRETO
Convocatoria Pleno Ordinario 11-04-2013
Junta de Gobierno 11-04-2013
Liquidación plusvalía expediente nº 5/12
Liquidación plusvalía expediente nº 12/12
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Núm. 54/2013
Núm. 55/2013
Núm. 56/2013

12/04/201
3
12/04/201
3
12/04/201
3
12/04/201
3
12/04/201
3
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Liquidación plusvalía expediente nº 13/12
Liquidación plusvalía expediente nº 15/12
Liquidación plusvalía expediente nº 2/13
Liquidación plusvalía expediente nº 3/13

Liquidación plusvalía expediente nº 4/13
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
15/04/201 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm. 57/2013
3
vial
15/04/201
Núm. 58/2013
3
Junta de Gobierno 19-04-2013
22/04/201
Núm. 59/2013
3
Junta de Gobierno 25-04-2013
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
23/04/201 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm. 60/2013
3
vial
23/04/201
Núm. 61/2013
3
Sobreseimiento procedimiento judicial 3/000609/2012-C
23/04/201
Núm. 62/2013
3
Sobreseimiento procedimiento judicial 3/000505/2012-CE
23/04/201
Núm. 63/2013
3
Sobreseimiento procedimiento judicial 3/000593/2012-CH
23/04/201
Núm. 64/2013
3
Sobreseimiento procedimiento judicial 333/2011
23/04/201
Núm. 65/2013
3
Sobreseimiento procedimiento judicial 334/2011
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
28/04/201 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm.66/2013
3
vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
29/04/201 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm.67/2013
3
vial
29/04/201
Núm. 68/2013
3
Liquidación plusvalía expediente nº 14/12
29/04/201
Núm. 69/2013
3
Liquidación plusvalía expediente nº 6/13
29/04/201
Núm. 70/2013
3
Junta de Gobierno 03-05-2013
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE MARÇ DE
2013. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de març de
2013 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:
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MES MARÇ
Saldo a 28-02-2013............................................................ 497.829,75 €
Ingressos març.................................................................. 215.328,47 €
Total.................................................................................... 713.158,22 €
Pagaments......................................................................... 341.129,11 €
Existència a 31-03-2013.................................................... 372.029,11 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de març de 2013 tal i com vénen
redactats.
4. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL TERMINI DE PAGAMENTS DEL 1ER.
TRIMESTRE DE 2013. Es dóna compte per part de la Sra. Secretaria de l’informe
sobre el compliment del termini de pagaments del 1er. trimestre de l’any 2013 que és
com segueix:
Ajuntament de Morella
Resumen 1er. trimestre 2013
Pagaments realitzats

nº operacions

Dins
de
termini
26.730,15
Fora de termini
Total dins i fora termini

Import
54

414
468

360.350,63
387.080,78

0
152
152

0,00
466.532,03
466.532,03

nº operacions

Import

Pendent pagament final trimestre
Dins de termini
Fora de termini
Total dins i fora termini
Patronat Municipal de Turisme
Resumen 1er. trimestre 2013
Pagaments realitzats
Dins
de
termini
934,15
Fora de termini
Total dins i fora termini

3
0
3

0,00
934,15

0
13
13

0,00
13.140,73
13.140,73

Pendent pagament final trimestre
Dins de termini
Fora de termini
Total dins i fora termini
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Fundació Sexennis
Resumen 1er. trimestre 2013
Pagaments realitzats

nº operacions

Dins
de
termini
28,60
Fora de termini
Total dins i fora termini

Import
1

48
49

40.677,00
40.705,60

0
39
39

0,00
55.699,38
55.699,38

Pendent pagament final trimestre
Dins de termini
Fora de termini
Total dins i fora termini
Patronato Escuela Municipal de Música
Resumen 1er. trimestre 2013
Pagaments realitzats

nº operacions

Dins
de
termini
0,00
Fora de termini
Total dins i fora termini

Import
0

0
0

0,00
0,00

0
15
15

0,00
3.921,92
3.921,92

Pendent pagament final trimestre
Dins de termini
Fora de termini
Total dins i fora termini

Pren la paraula el Sr. Ripollès per en primer lloc donar les gràcies pel treball intens
que suposa la realització de tota la documentació requerida pel ministeri.
També dir que s’està fent un gran esforç per poder complir al màxim el pagament de
totes les factures i si l’Administració Autonòmica complira també amb la seva part
seriem capaços de portar més al dia els pagaments.
En les pròximes setmanes es podrà tancar tant el pagament de totes les despeses del
sexenni com quasi totes les de l’any 2012.
Tot açò constata l’esforç que s’està realitzant tant en estalvi sinó també en agilitat a
l’hora del pagament dels nostres proveïdors que són els principals afectats del deute
que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Morella.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, CREACIÓ HORTS MUNICIPALS I APROVACIÓ
REGLAMENT REGULADOR. Es dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés
Traver d’un reglament per tal d’establir les condicions tècniques que tenen que regular
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les autoritzacions d’ús dels horts urbans de gestió municipal, i el seu aprofitament
exclusiu per al cultiu agrícola destinant a l’autoconsum.
Els objectius d’aquest reglament són:
-

Recuperar espais per a ús públic, aportant diversitat al paisatge del
municipi.
Oferir un espai d’oci i activitat per a les persones.
Fomentar la participació ciutadana.
Generar espais de biodiversitat.
Promoure bones pràctiques ambientals de cultiu: gestió dels residus, estalvi
d’aigua, agricultura ecològica, recuperació d’usos i costums de l’agricultura
tradicional, etc..
Potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts.
Establir i valorar les relacions entre el medi natural i les activitats humanes.
Promoure una alimentació sana i canvis d’hàbits més saludables.
Impulsar un major coneixement i respecte pel medi ambient.
Promoure les relacions i l’intercanvi intergeneracional e intercultural.

Els beneficiaris tindran que abonar el preu de l’aigua que consumeixque segons la
tarifa establerta en l’Ordenança reguladora del preu públic per subministrament
d’aigua per a ús comercial/ramader i 30 euros de lloguer anuals .
Conegut l’expedient tramitat per a la aprovació del Reglament de concessió i utilització
d’horts municipals, el Dictamen favorable de la Comissió d’urbanisme, i els informes
de la Sra. Secretaria-Interventora.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el Grup Municipal Popular considera que
aquesta és una bona iniciativa i una mesura encertada que en aquest moment ajudarà
tant a nivell econòmic com a nivell d’oci. Aprofitar per animar a que la gent participe de
la mateixa.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que tal i com ha dit el portaveu del Grup
Municipal Popular aquesta és una bona iniciativa que ja s’està portant a altres llocs i
que serveix per a que hi hage famílies que puguen cultivar els seus propis productes,
aprofitant també per donar una millora paisatgística a uns terrenys propers al casc
urbà de Morella. Animar també a que la gent s’aprofite d’aquesta iniciativa i que
participe de la mateixa.
Es procedeix a la votació i el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, el Reglament de concessió i utilització
d’horts municipal tal i com ve expressat en l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest termini per a
possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l’article 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
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6. INFORME SOBRE L’ESPLAI D’ANGLÈS. Es dóna compte per part de la regidora
d’educació Palmira Mestre Tena de l’informe sobre l’esplai d’anglès que és com
segueix:
“Amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge d’anglès i les alternatives extraescolars per

al mes de juliol, l’Ajuntament de Morella impulsarà un nou projecte pensat per als
xiquets i xiquetes d’entre 9 i 12 anys. Es tracta d’un “Esplai d’Anglés” que pretén que
els menuts es divertisquen i aprenguen aquest important idioma. Mitjançant aquesta
iniciativa també es fomentarà l’ocupació, gràcies a la contractació d’un monitor o
monitora d’anglès.
El coneixement d’anglès és cada volta més important i la comunitat educativa de
Morella així ho ha mostrat en els distints Consells Escolars. Per això, pot ser una bona
iniciativa el foment de l’aprenentatge d’este idioma, però d’una forma molt diferent a la
que es practica dins de l’aula durant el curs. A l’esplai d’anglès, els xiquets i xiquetes
gaudiran amb jocs i activitats, però ho faran practicant l’anglès, des de les 10 a les 14
hores dels dilluns als divendres del mes de juliol.
En total s’ofereixen quatre grups diferents reduïts, de vuit alumnes cadascú, un per a
cada setmana d’aquest mes. Els preus són de 70 euros per xiquet i setmana i 60 si es
contracten dues o més setmanes d’aprenentatge i inclouen el material escolar. Les
inscripcions es realitzaran a l’Ajuntament de Morella i el termini per formalitzar-les
finalitzarà el 31 de maig.
Aquesta és una primera aproximació a l’aprenentatge d’anglès en els mesos estivals a
Morella, encara que ja s’està treballant per poder oferir campus. Aquest és un tipus de
turisme molt interessant per al municipi, ja que atrauria a desenes d’alumnes a la
localitat, durant els mesos estivals. Per això, este “Esplai d’Anglès” és una activitat
important per al juliol, però també és un banc de prova per a un projecte més
ambiciós.
D’esta forma, l’Esplai d’Anglès es sumarà a les activitats que es realitzen des del
consistori durant l’estiu i, que pretenen dinamitzar l’activitat dels més menuts i ajudar a
la conciliació laboral. Cal afegir, que també es realitza una Escola d’Estiu, per a
menuts fins els 8 anys, que any rere any compta amb més alumnes.
A més d’aquesta franja d’edat, els alumnes de Batxiller també podran millorar els seus
coneixements d’anglès durant l’estiu, a través dels cursos que realitzarà l’Escola
Oficial d’Idiomes a Morella. Per a aquests, encara està la matrícula oberta.
Són temps difícils en l’economia, però en treball i pensant en els veïns i veïnes de
Morella, es poden fer activitats amb una despesa ajustada per a les famílies, que
fomenten l’economia, que ajuden a la conciliació laboral i que no suposen un cost
important a les arques municipals.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Municipal Popular considera aquesta
una iniciativa molt positiva sent molt important que l’aprenentatge d’idiomes comence
lo més prompte possible ja que els xiquets quan més menuts, més capacitat
d’aprenentatge tenen.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que s’està totalment d’acord en que
l’aprenentatge d’idiomes és essencial i amb aquesta iniciativa també es fomentarà la
conciliació familiar i es crearà un lloc de treball per a l’estiu.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7. RATIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL TOLEDO-MORELLA.
Es dóna compte per part de la regidora de cultura Maria Rallo Rallo del conveni de
col·laboració signat el passat 2 de maig entre l’Ajuntament de Toledo i l’Ajuntament de
Morella per a la promoció turística de tots dos municipis.
Aquest conveni naix del paper que Toledo va tenir en la concessió del premi Patrimoni
que va rebre la ciutat de Morella i amb l’objectiu de promocionar les ciutats de Toledo i
Morella conjuntament, aprofitant les sinèrgies que puguen sorgir de la col·laboració
entre les dos ciutats amb un rellevant patrimoni cultural e històric i donar a conèixer el
patrimoni cultural e històric als ciutadans i visitants per mig de la realització d’activitats
conjuntes en matèria de patrimoni, promoció turística i cultural.
La subscripció del referit acord de col·laboració respon als principis que deuen regir
les relacions entre les Administracions Públiques i, en concret, el principi de
cooperació recollit en l’art. 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que des del Grup Municipal Popular es recolza
aquesta iniciativa considerant-la molt positiva per a la nostra ciutat i aprofitar per
proposar que s’intente realitzar algun altre conveni de col·laboració amb pobles o
ciutats que estan més prop de Morella i que tenen molta importància turística com
puga ser Peñíscola.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que són moments de certa dificultat i és
important sumar esforços signant convenis de col·laboració amb altres ciutats, com
pot ser el Consorci dels Tres Reis o els pobles de la comarca del Matarranya, per
poder realitzar projectes comuns que serveixquen per afavorir als empresaris i
comerciants de la nostra ciutat.
Sempre s’està obert a col·laborar en altres ciutats, destacant que l’any 2014 es
commemorarà el 600 aniversari de les tres testes coronades tenint un nexe d’unió en
moltes ciutats entre elles Peñíscola.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el referit acord.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE EL CATÀLEG DE CARRETERES DE
LA GENERALITAT VALENCIANA. Es dóna compte per part del regidor de governació
Ernesto Blanch Marín de la moció sobre el catàleg de carreteres de la Generalitat
Valenciana que és com segueix:
“ El passat 15 d’abril de 2013 es va publicar, per part de la Conselleria

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, el Catàleg del sistema Viari de la
Comunitat Valenciana, en el qual s’estableix quins vials disposem a la nostra xarxa
viària i quina és la titularitat dels mateixos.
En el mateix catàleg, Annex I, es descriuen diferents vies que ens afecten com a
municipi, però que no sofreixen variació:
a) CV-14 Morella-Sorita fins al límit de província. De la Conselleria i segueix igual.
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b) CV-105 Torremiró-La Sénia per Castell de Cabres, des de la N-232. De la Diputació
de Castelló i segueix igual.
c) CV-117 Morella-Xiva de Morella. Diputació de Castelló.
Són vials que fa temps que existeixen i que el seu manteniment i conservació
correspon a les administracions corresponents, malgrat el seu pas pel nostre terme
municipal.
No obstant, en l’Annex II apareixen una sèrie de trams, derivats d’un procés de
desafecció de carreteres, que segons aquest pla, passarien a ser de domini públic, i
que apareixen de la següent manera:
a) 1171 Accés a Ortells i pas inferior des de la CV-14 entre els punts quilomètrics
16+045 i 17+081. Correspon a la Conselleria d’Infraestructures. La proposta seria
cedir-lo al municipi de Morella. Actualment en males condicions.
b) 1050 Accés a Herbeset. La proposta seria la cessió de la Diputació de Castelló al
municipi de Morella. Actualment en males condicions.
Una vegada analitzada amb més deteniment la qüestió, sobretot en la segona part de
la mateixa, comprovem diverses coses:
1. Els vials del que es proposa la seua cessió (Herbeset i Ortells) no disposen
d’informe favorable d’aquest ajuntament per tal de poder acceptar-lo, ja que l’article 3
del mateix pla estableix com a condicions dels vials cedits “que l’administració cedent
haurà d’entregar els vials cedits amb les condicions de seguretat, pavimentació i
drenatge adequades a la seva nova tipologia de circulació”, ja que es conegut el seu
mal estat i els problemes generats als veïns en els darrers moments. Per tal de que
Morella es pugue fer càrrec dels mateixos, correspon a les administracions cedents fer
les inversions i canvis en les mateixes per a que estiguen en les millors condicions.
2. En eixe sentit, el vial tantes vegades reclamat per fer el seu arreglament del tram
del conegut com el Beltrán de la CV-14, que passa per la Teuleria fins al portal de
Sant Mateu (Era de Pere Basilio), no ha segut acceptat per aquest municipi al no
complir l’administració cedent la seva obligació, per la qual cosa, correspon la seua
reparació per tal de que puguem finalment acceptar en condicions el mateix, encara
que l’oferiment de la cessió ja és d’anys enrere, amb la resposta negativa del nostre
consistori.
3. Hi ha vials importants que no estan inclosos en el pla, com són la carretera de la
Canà, amb pas pel municipi de Cinctorres, Morella i Castellfort, que considerem que
deuria ser assumit per la Diputació de Castelló o per la pròpia Conselleria
d’Infraestructures, donat el trànsit que suporta i l’ús que se li dóna. Correspondria
ubicar-lo i que alguna d’aquestes administracions es fera càrrec. És una vella i justa
reivindicació d’aquest Plenari.
4. No és suficient només amb l’aprovació d’una normativa per tal d’establir catàlegs de
vies, sinó que és necessari l’aprovació de partides pressupostàries de les diferents
administracions competents per tal de tenir els camins i carreteres en òptimes
condicions, cosa de la qual no es té cap notícia, com és el cas de la carretera de Xiva,
tantes vegades reclamada.
Per tal, i dins el tràmit administratiu corresponent, ens correspon reclamar un canvi en
el propi Catàleg de Carreteres, incloent les mencions oblidades indicades
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2013-05-09 PLE ORDINARI

13

anteriorment, reivindicant el compromís de les administracions cedents de disposar de
recursos i fer la posada a punt dels mateixos vials per tal de que puguen ser assumits
pel municipi de Morella, sense que això els supose una nova càrrega a la seua
ciutadania, i habitants de les zones afectades, així com dels usuaris de les vies.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Instar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a incloure
com de competència Autonòmica o Provincial el conegut com camí de la Canà (des de
la CV-124 i 125 fins la CV-12).
Segon. Reclamar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la
reparació del 1171 Accés a Ortells i pas inferior des de la CV-14 entre els punts
quilomètrics 16+045 i 17+081 per poder ser acceptada la cessió al municipi de
Morella, sense la qual, aquest Plenari manifesta la seva oposició fins que es resolgue
esta situació.
Tercer. Reclamar a la Diputació Provincial de Castelló, la reparació del 1050 Accés a
Herbeset per poder ser acceptada la cessió al municipi de Morella, sense la qual,
aquest Plenari manifesta la seua oposició fins que es resolgue esta situació.
Quart. Reclamar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la
reparació de l’accés nord oest de Morella des del Beltran fins a la Carretera Castelló –
Portal de Sant Mateu, per poder ser acceptada la cessió al municipi de Morella, sense
la qual, aquest Plenari manifesta la seua oposició fins que es resolgue esta situació.
Quint. L’ajuntament remetrà els acords presos a les administracions afectades pels
mateixos, i als grups polítics de les Corts Valencianes i de la Diputació Provincial de
Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que l’exigència de l’acondicionament dels
trams de carretera que es tenen que rebre és una qüestió lògica, ja que la cessió a
favor de l’Ajuntament dels mateixos mai té de suposar un problema.
Pren la paraula el Sr. Ripollès agraint el posicionament unànime per part de tots els
grups polítics de la Diputació Provincial de Castelló i de la majoria d’ajuntaments en
este aspecte ja que en aquest cas es tracta de carreteres d’ús.
En aquesta qüestió la Generalitat ha actuat en molt poc respecte cap als ajuntaments
de tota la Comunitat Valenciana ja que aquest catàleg s’ha publicat com d’amagat
després de les al·legacions plantejades en l’any 2007.
L’aprovació d’aquest catàleg seria el moment de solucionar problemes importants i
històrics que tenim en esta comarca com és la propietat del Camí de la Canà i no
deixar-ho sense resoldre i per tant s’ha de manifestar el total desacord amb aquest
catàleg, demanant que en primer lloc que s’arreglen els trams a cedir i en segon lloc
solucionar el problema més gran de comunicació que té esta comarca com és el Camí
de la Canà.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el catàleg de
carreteres de la Generalitat Valenciana tal i com es presenta.
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9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ REPARACIÓ N-232, BARRI ANROIG. Es dóna
compte per part del regidor de governació Ernesto Blanch Marín de la moció reparació
N-232, barri Anroig, que és com segueix:
“Ja fa més de 60 dies que la carretera Nacional 232 al seu pas pel barri d’Anroig, a

Xert, es troba desviada, per causa de problemes estructurals del pont que permetia
evitar el pas de vehicles per aquesta població des de fa molts anys, després de les
fortes pluges caigudes al mes de març.
El pas del trànsit desviat pel barri d’Anroig, amb un ferm descompensat, i amb l’asfalt
molt desgastat, sense voreres ni pas de vianants o senyalització equivalent, es
converteix així en punt negre per a la circulació dels vehicles que transiten per la
carretera Nacional, tant per la incomoditat que suposa el desviament, com per a la
seguretat dels habitants del barri, en la seua majoria, gent d’avançada edat.
És per tots coneguda la importància que per a Morella i la seua ciutadania té el vial de
la N-232, tant per ser l’eixida natural de la nostra gent cap a Castelló i València, com
pel seu important trànsit de vehicles que vénen i tornen des del Nord d’Espanya i que
la converteix en la principal artèria econòmica del nostre territori immediat.
Malgrat la insistència feta des de la mateixa gent afectada de Xert, i del propi
Ajuntament de Morella amb les diverses instàncies governamentals i administratives, a
dia d’avui no es té coneixement de l’existència del projecte de recuperació del pont, de
la seua licitació ni dels terminis marcats pel Ministeri per tal de resoldre aquest greu
problema per a la circulació i seguretat del trànsit. Hi ha urgència en resoldre la
situació, i urgent ha de ser la qualificació ministerial de les obres que tornen al pont al
seu estat original.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Instar al Govern Central a que redacte, licite i execute de forma immediata el
projecte per a reparar el pont de la carretera Nacional 232 al seu pas pel barri
d’Anroig, a Xert habilitant un pas de peatons per a la gent del barri.
Segon. Reclamar al Ministeri de Foment i a l’empresa mantenidora del vial que
milloren el ferm del desviament actual per dins del barri d’Anroig, així com la
senyalització oportuna dels passos de vianants per evitar problemes als vehicles i
augmentar la seguretat dels veïns durant el temps que duren les obres.
Tercer. L’ajuntament remetrà els acords presos a la Delegació provincial de
Carreteres del Ministeri de Foment, i als grups polítics de les Corts Espanyoles,
Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en
conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que s’està totalment d’acord en este
punt ja que es té de demanar que aquest problema es resolga lo més prompte
possible.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que aquest punt no és nou i ja és hora que es
done solució a aquesta situació tant pels veïns del barri d’Anroig, que són els primers
afectats com també per tots els usuaris d’aquesta carretera que són molts.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció reparació N-232, barri
d’Anroig tal i com es presenta.
10. INFORME SOBRE LES JORNADES DE SOLIDARITAT. Es dóna compte per part
de la regidora de Benestar Social Malú Blasco Querol de les activitats que es
celebraran dintre de les Jornades de Solidaritat i Benestar Social.
És important donar a conèixer l’activitat que es realitzarà des del Consell i dedicar uns
dies a l’any a ser solidaris coneixent la situació que pateixen els ciutadans del tercer
món.
Les activitats tindran inici el 17 de maig i comptaran amb les següents activitats:
Divendres 17 de maig: a les 22:30 hores a la Casa Ciurana Cine Fòrum amb la
projecció de la pel·lícula “El cel obert” a càrrec de Carlos Sangüesa, representant de
l’ONG ASOL.
Diumenge 19 de maig: a les 18:00 hores en el Teatre Municipal es projectarà una
pel·lícula de temàtica solidària.
Dijous 23 de maig: a les 18:00 hores a la Casa Ciurana, xerrada de la Creu Roja, on
es presentarà el projecte que estan realitzant en Burkina Faso.
Durant els dies 17 al 24 es realitzarà la recollida de roba.
També es duran a terme altres activitats com la projecció del documental “Niños del
paraiso” en el col·legi de primària o la realització, el dia 20 de juny, d’una xerrada a
l’Institut per part de Medicus Mundi on explicaran el seu projecte.
Al mateix temps, s’està organitzant un acte solidari amb la participació de l’escola,
club, residència, centre de dia, catequesi, etc... que es nomenarà “Empaperar
Morella”.
Queden pendents diverses actuacions de la resta d’ONGs que es realitzaran durant
l’any.
Les ONGs han de complir el punt de les bases que regeixen l’ajuntament per a l’ajuda
del 0,7% i donar a conèixer el treball que estan realitzant amb aquesta aportació.
És molt important que la nostra ciutat sempre té espai per a la solidaritat i així
manifestar les dificultats i necessitats que pateixen una part del món.”
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està d’acord en aquest punt recordant
la sol·licitud feta en altres plens de que un membre del Grup Municipal Popular forme
part del Consell de la Solidaritat.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que en el Consell de la Solidaritat no hi ha cap
representació política però si que es podria assistir com a membre col·laborador.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa dient que no es vol formar part com a membre d’un
grup polític sinó que es vol col·laborar i poder ser més solidaris.
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Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que el que s’ha exposat en aquest punt són les
activitats que es realitzaran dins de les jornades de solidaritat, agraint la participació
de moltes associacions en totes les accions que es portaran a cap, accions per altra
part noves com són la recollida de material escolar o l’activitat que es realitzarà amb
col·laboració amb els centres educatius.
Pel que fa al funcionament del Consell de Solidaritat aquest està establert i amb un
format molt clar, però les portes sempre estan obertes a la col·laboració de qualsevol.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
11. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per demanar que es realitzen més treballs de neteja
i manteniment d’herbes en les muralles ja que presenten un aspecte d’abandó.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar lo següent:
-

Demanar que s’arreglen diversos trams en mal estat del carrer Maestro Carbó
i del carrer Hospital.
Demanar la correcta senyalització del castell en el carrer Padre Ramón Querol
per a que els turistes vagen en la direcció correcta.
Demanar que s’actualitze les actes de les Juntes de Govern i de Plens de l’any
2012 en la web.
Demanar que es face un reconeixement públic al militar Manuel Salvador
Gaspar que va morir fa prop d’un mes i que va realitzar moltes donacions gràcies
a les quals Morella disposa d’un museu carliste.

Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar lo següent:
-

Demanar que es solucione el problema d’enllumenament que presenta el
carrer Mare de Déu de Vallivana que fa més de 60 dies que la meitat està a
fosques, fet que no es considera que siga eficiència energètica.
Demanar que s’avise de la propera reunió que es face amb els veïns de Xiva.
Recordar que s’ha de solucionar el problema de les filtracions d’aigua del
poliesportiu.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per demanar que s’informe sobre el seguiment al que
s’ha fet referència en l’informe d’alcaldia de les bades de les torres, dient que el
testigo de la part de baix de la torre redona ha caigut.
Preguntar si s’ha donat part al Ministeri i si hi ha algun tipus d’actuació prevista en el
despreniment de la zona de la Torre de la Pardala.
Pel que fa a les pintades que han aparegut en distints punts de la nostra ciutat
respecte al fracking, demanar que es face una crida al civisme i que no s’utilitze
aquest sistema per exposar les opinions al respecte.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per contestar a les qüestions plantejades:
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En primer lloc pel que fa a la qüestió del fracking dir que encara que aquesta
corporació està en contra del mateix mai es considera justificable que aquesta opinió
s’expose d’aquesta manera. Sempre s’ha estat en contra de les pintades o qualsevol
altra qüestió que supose un deterioro del patrimoni públic i per tant s’està totalment
d’acord en fer una crida al civisme.
Pel que fa al despreniment de la zona de la muralla en la Torre de la Pardala ja es va
donar compte del mateix al representants del Ministeri en la visita que van realitzar,
per tractar el problema de la zona de la Porta Ferrissa, en el mes de setembre.
Respecte als testigos de les muralles, tal i com s’ha dit abans, en els propers mesos
es realitzarà un estudi del qual s’informarà, tenint ja en compte el testigo que ha
caigut i al que ha fet referència.
Pel que fa al tema de les herbes de la muralla s’està d’acord en que hi ha que
realitzar una neteja de les herbes però en cap moment es tracta d’una qüestió
d’abandó sinó que degut a les inclemències meteorològiques encara no s’ha pogut
fer.
Respecte a l’enllumenament del carrer de la Mare de Déu s’està al corrent lamentant
que no s’hague pogut actuar amb més rapidesa; però si que se demanaria més
coherència a l’hora de plantejar qüestions com aquesta, ja que no té res a veure la
queixa, amb tota la raó, dels veïns per la falta de llum, amb l’eficiència energètica a la
que s’ha fet referència.
Per lo que fa a la resta de temes plantejats pel Sr. Ortí, totalment d’acord, i la pròxima
setmana seran informats de la reunió dels veïns de Xiva.
Respecte a les reparacions dels carrers Mestre Carbó i Hospital, la propera setmana
es realitzaran unes actuacions urgents en el carrer Mestre Carbó estant previst
realitzar una actuació integral més endavant a l’igual que el carrer Hospital ja que
aquestos van ser inclosos en el pla d’obres municipals i en les ajudes dels plans
provincials.
Pel que fa a la senyalització del castell aquesta ja està demanada estant a l’espera de
que arribe pròximament.
Pel que fa a la web de morella dir que s’està fent un treball de millora i manteniment
no sols d’eixa secció sinó en altres àrees ja que presenta una sèrie de problemes de
visualització.
I per finalitzar se tindrà en compte la sol·licitud de reconeixement públic al militar
vinculat a Morella Salvador Gaspar.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta minuts,
de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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