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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 10 DE GENER DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Jesús Ortí Adell

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia deu de gener de dos mil vuit, 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
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Es tracta d’un període marcat fonamentalment per les festes de nadal.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va establir el dispositiu especial de trànsit per raó dels Nadals i cap d’any i
Reis per part de la Policia Local, si bé hi ha que dir que des dels darrers dies de les
festes s’ha produït un problema genèric en el sistema de control d’accessos que es
confia corregir en breu per part de Nortràfic, empresa mantenidora.
Aprovació per part de l’equip de govern de l’ampliació en l’horari de tancament
dels establiments d’oci aquestes festes i s’han mantingut diverses converses amb
responsables de la Subdelegació del Govern per tal de tractar aquesta qüestió.
Es va celebrar l’acte cívic i institucional del patró de la ciutat Sant Julià, amb la
conferència de Carlos Sangüesa sobre Serafin Gamundí, la presentació del llibre
del mateix “Nuestras Calles” i l’entrega de la Creu de Santa Llúcia a Jesús Tosca.
S’ha procedit a realitzar treballs de dotació de mobiliari diversos despatxos de
l’ajuntament entre els quals es trobe el futur despatx del grup municipal popular,
procedint-se al trasllat d’arxius a noves dependències.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Neteja del portell de Santa Llúcia que es va desprendre per la pluja i inici de les
reparacions.
Es continua fent la substitució i col·locació de noves plaques de carrers.
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-

Reparació de desperfectes en la Plaça de la Torre la Pólvora i neteja de
desaigües.
Col·locació i millora contínua de senyals, pilones i jardineres.
ÀREA DE SERVEIS
-

Feines diverses per als preparatius de totes les activitats de Nadal: Jocambient,
cavalcada de reis...
Inici del trasllat de l’arxiu dels BOEs per a condicionar la sala per al despatx del
PP.
Muntatge de nou mobiliari en l’edifici de l’Ajuntament.
Reparació de distintes baranes de l’Albereda.
Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.

ÀREA DE TURISME
-

Finalitzada la nova senyalització urbana.
S’està treballant durament per poder aconseguir el pla de qualitat el proper mes
de febrer.
Preparació jornades de la trufa per al mes de febrer.
Assistència a FITUR, a través del Parc Cultural de la Valltorta.
S’ha aprovat una subvenció del Ministeri per al Pla Estratègic de 12.825 euros.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Recollida mensual pels domicilis de mobiliari domèstic.
Obres de millora, amb col·locació de baranes de fusta i canalització de les aigües
en el camí de fora de les muralles en la zona Portal Focall-Portal Sant Mateu.
Neteja periòdica i condicionament de la zona de l’abocador.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Per tal d’establir la xarxa wifi-wimax, s’han mantingut converses amb l’empresa
Vodafone per garantir el subministre d’energia en l’antena principal.
Per tal de canalitzar les diverses subvencions del pla Avanza dels ministeris,
s’han mantingut diverses reunions amb els representants de la Taula del Sènia per
tal d’orientar el projecte de Noves Tecnologies que anem a compartir amb tots els
pobles que integren la mancomunitat.
ÀREA DE PERSONAL
-

Se crearan llocs de suport a museus, castell i oficina de turisme en alumnes en
pràctiques del taller de treball de la Mancomunitat de la Taula del Sènia.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE TRADICIONS
-

Organització de la cavalcada de Reis i de la processó de Sant Julià.

ÀREA DE SOLIDARITAT
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-

Recollida de joguets en Jocambient per la casa d’acollida de dones víctimes de la
violència de gènere a Castelló.
Col·laboració amb el festival de Mans Unides.
Col·locació d’una pancarta en el balcó de l’Ajuntament en solidaritat amb els
països més necessitats per part del Consell de Solidaritat.
ÀREA DE CULTURA
-

Condicionament del teatre municipal per tal de poder dur a terme l’obra teatral
“Dos metres quadrats” i el sainet “Antologia del Sainet”.
Col·laboració amb el AMPA amb totes les actuacions de nadal.
Preparació de la visita guiada “100 anys del depòsit”, adeqüació d’alguns dels
indrets a visitar, a més de la confecció d’una postal commemorativa.
Confecció del programa del concert de Nadal “Nadales polifòniques del
renaixement”, que va tenir lloc a l’església.
Projecció de la pel·lícula infantil “Rata-tui” la vesprada de reis.
Adequació del teatre municipal per tal de poder dur a terme el festival de mans
unides, així com els assajos previs.
Confecció i publicació del llibre, lliurat en la celebració del festival del patró de
Morella “Nuestras Calles”, en honor a Serafín Gamundí cronista de la ciutat.

ÀREA DE L’ESPORT
-

Col·laboració en l’organització de la Sant Silvestre Morellana, amb un gran èxit
de participació.
Participació en la 5ª festa de l’esport comarcal, organitzada per Els Ports Ràdio.
ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha completat el procés de renovació, com s’explicarà en el Ple, del nou Consell
Municipal de la Joventut.
S’han coordinat i organitzat les activitats i preparatius del Jocambient 2008, junt
amb l’àrea de cultura.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Es va realitzar amb els veïns d’Ortells el 20 de desembre la reunió oberta per tal
de donar comptes de les darreres gestions realitzades, ubicar el dia i programa de
festes i sentir les diverses propostes en quant a properes accions a realitzar en la
localitat.

ÀREA DE FESTES
-

Inici dels preparatius de les festes de carnestoltes que tindran lloc del 8 al 10 de
febrer.
Inici dels preparatius de les festes de Sant Blai d’Ortells que tindran lloc del 15 al
17 de febrer.
-

Es dóna compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 08/07 al vigent
pressupost General Ordinari segons els següent detall:
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1er. Generar els crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressupostària
41/60013

Denominació
Adquisic. y adecua. Vehículo
Centro de Dia

Sumen les generacions de crèdits

Import
34.650,00
34.650,00

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
Aplicació
Pressupostària
77001

Denominació
Import
Subv. pago vehículo Centro Dia
Fundación Bancaja
34.620,00

Total ingressos que generen crèdits

34.620,00

Manifestar el nostre agraïment a la Fundació Bancaixa per la solidaritat demostrada en
un projecte tant important com es el Centre de Dia.
- Donar compte també de la Resolució de la Direcció General de Patrimoni Cultural
per la qual es dona compte de la concessió d’ajudes a la realització de actuacions,
restauració, conservació d’aqüeductes i en la qual no s’ha concedit la subvenció
sol·licitada per l’Ajuntament de Morella.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, TAXES TAXI.- Coneguda per Ple la proposició de tarifes
per al taxi de l’empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta està composada d’unes
tarifes a aprovar que són com segueixen:
VIATGES

EUROS

Preu per vehicle/km

0,48

Preu per vehicle/km per serveis nocturns,
diumenges i festius d’àmbit nacional (1)

0,57

Preu per hora d’espera

12,63

Mínim de percepció

2,65

Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar
(dimecres i divendres)

11,70

Xiva, €/pers, anar i tornar

4
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VIATGES

EUROS

DESCOMPTES
Jubilats

20%

Estudiants

20%

Carnet d'Or (Els descomptes no son
acumulables)

30%

Carnet +3

20%

a) Durant el transcurs de la primera hora d’espera l’usuari tindrà dret a disposar
gratuïtament d’un temps d’espera de quinze minuts, transcorreguts els quals se
computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 3,16 € cada fracció.
b) Els serveis es contractaran en règim d’alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
c) En qualsevol cas l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l’Ordre del Ministeri de Foment de 21 de desembre de
2006, FOM/3783/2007.
d) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutuo acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d’obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement dels serveis d’Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en
el llibre de reclamacions existent en el vehicle.
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i
les 6 hores en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les
24 hores en diumenges i festius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal per a
l’any 2008.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA RECLASSIFICACIÓ PLACES ÀREES DE TURISME I
NETEJA.- Es dóna compte per part de la Sra. Secretària que en la sessió plenària de
15 de novembre es va aprovar inicialment la reclassificació del personal de l’àrea de
Neteja i Turisme tal i com es presentava en la proposta.
Després de l’exposició al públic d’aquesta aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en
el Butlletí Oficial de la Província, i sense que hi hage hagut cap reclamació es passa a
presentar-se per a la seva aprovació definitiva.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació definitiva de la següent reclassificació en
l’àrea de Neteja i Turisme.
Àrea de Neteja
Denominació llocs

Número

Grup/Destí
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E/13
E/14

Denominació llocs

Número

Grup/Destí

Informador

1

D/17

Àrea de turisme

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament la reclassificació del personal de l’àrea de Neteja i
Turisme tal i com es presente en la proposta.
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació definitiva en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE NOVEMBRE
2007.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes de
novembre de 2007, que es com segueix:
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-07....................................................................
Ingressos novembre.....................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 30-11-07.............................................................

72.698,53 €
500.678,27 €
573.376,80 €
469.733,22 €
103.643,58 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que com sempre el seu grup s’abstindrà
en aquest punt. Encara que els comptes estan correctes el que si que es veu es que
son els gastos fixes els que agoten la major part dels pressuposts, per lo que se insta
de cara a aquest any a depurar gastos fixes en la mesura en que es pugue.
A lo que li respon la Sra. García dient que la redacció del pressupost es fa tenint en
compte uns ingressos previstos que després poden no fer-se efectius en l’anualitat en
la qual estaven pressupostats. Respecte al tema de les despeses fixes es un punt que
es tindrà en compte en l’elaboració del nou pressupost.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de novembre del 2007 tal i com venen
redactats.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS OBRA INSONORITZACIÓ
CASA DE LA MÚSICA.- Coneix el Ple l’expediente incoat per a la contractació
mitjançant concurs en procediment obert de l’obra "Acondicionamiento Escuela de
Música" per tal de solucionar els problemes que presente la casa de la música en el
tema de l’aïllament acústic.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Acondicionamiento Escuela de
Música” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la
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quantitat de SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
CINCUANTA CÈNTIMS ( 62.467,50 euros).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui entén que aquesta intervenció respon a les
queixes de la gent per les molèsties que se’ls ha ocasionat, per lo que es lògic i
necessari que es procedeixque a la insonorització.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte de l’obra denominat “Acondicionamiento Escuela de
Música” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la
quantitat de SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
CINCUANTA CÈNTIMS ( 62.467,50 euros).
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l’execució de l’obra
“Acondicionamiento Escuela de Música ” disposant la exposició al públic durant el plaç
de 8 dies en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Convocar concurs per a l’adjudicació de l’obra “Acondicionamiento
Escuela de Música” en relació amb el projecte.
6.- MOCIÓ OFICINA VIVIENDA.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme,
Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la moció respecte a l’oficina de
vivenda que es com segueix:
“ El 26 de Desembre de 2005, el Ministeri de la Vivenda i la Conselleria de Medi

Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, van signar un conveni per executar el Pla
Estatal de Vivenda 2005-2008, en el qual es preveien que les 17 oficines comarcals
de rehabilitació i els serveis territorials de Castelló, València i Alacant, s’habilitaren
com a finestres úniques de vivenda, per a centralitzar en estos punts la informació als
ciutadans de totes les qüestions relatives amb la vivenda, realitzar les gestions i rebre
un suport professionalitzat.
El passat 3 de Desembre de 2007, el Ministeri i la Conselleria van firmar un nou
conveni per a la gestió conjunta del Pla de Suport a l’Emancipació i Impuls al Lloguer i
en dit conveni es segueixen preveient les 17 oficines comarcals de rehabilitació com a
finestres úniques: Alacant, Castelló, València, Oriola, Elda, Elx, Alcoi, Dènia, Llíria,
Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Requena, Alzira, Sagunt, Segorbe i Morella.
El Govern d’Espanya aporta 3,6 milions d’euros per a mantenir les finestres
d’informació al ciutadà per a que els joves tinguen més facilitat per accedir a la
informació sobre les ajudes previstes pel Ministeri.
A dia d’avui, la Generalitat, quan el Pla porta en ple funcionament des del dia 1 de
Gener, sols ha posat en marxa 3 de les oficines (a Castelló, València i Alacant) front a
les 17 establertes en el conveni i per les que percep de fons Estatals 3,6 milions
d’euros.
Comparant-ho amb altres comunitats com és el cas de Catalunya es comprova com el
nombre de les oficines posades en marxa per part de la Generalitat Valenciana és
irrisori. Les oficines establertes en Catalunya en son al voltant de 90. En la nostra
Comunitat de 17 tant sols 3.
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Tots som conscients de les dificultats que tenim els joves per poder independitzar-nos
i tenir una vivenda pròpia, sobre tot en els primers anys de treball, doncs este Pla pot
permetre a molts joves trobar una solució.
Els joves entre 22 i 30 anys poden rebre:
-

210 euros mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual
durant un màxim de quatre anys (estalviant 2.520 euros a l’any de lloguer, i en
total 10.080 durant els quatre anys que dura la prestació).
600 euros de préstec, que es pot utilitzar per a la fiança.
Si es necessita aval, 120 euros per a les despeses de la seva tramitació.
Amb això es cobreixen bona part dels costos habituals d’iniciar un contracte de
lloguer. En total, es pot estalviar en el primer mes fins a 930 euros, sumant els
600 del préstec que pot ajudar en el dipòsit, 120 euros del cost habitual d’un aval i
210 euros de la primera mensualitat.

Es evident que durant estes primeres setmanes molta gent s’ha interessat per el Pla
(200.000 formularis en tot l’Estat durant les primeres 48 hores de funcionament).
Una vegada més la Generalitat no està fent els deures i no entenem la falta de interès
que està mostrant, quan més de 42.000 joves valencians i valencianes es poden
beneficiar. Com tampoc compartim les declaracions del gerent del Ivvsa (Institut
Valencià de la Vivenda), que té com a objectiu principal la creació de vivendes per als
ciutadans de la Comunitat Valenciana, quan diu “Creiem que son suficients” (les tres
finestres úniques) i justifica que estiguen ubicades a les capitals de província perquè
“hi ha que centralitzar el servei”.
El conveni obliga a que les oficines siguen 17 (que és pel que percep la Conselleria
els 3,6 milions del Ministeri), facilitant així l’accés a la informació i a les ajudes a tots
el joves del País, sense caure en l’oblit dels joves més allunyats de les capitals de
província, com es el cas dels joves morellans que els suposa desplaçar-se per fer la
sol·licitud.
De fet en aquest Ajunament, al saber molta gent que estava compromesa la oficina
en el conveni, hem rebut nombroses visites interessant-se per les ajudes.
Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Fer constar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
que les tres oficines establertes fins ara en Castelló, València i Alacant no són
suficients, ja que en l’Ajuntament de Morella estem rebent nombroses sol·licituds
d’informació i accés al Pla, ja que consta en el conveni com a oficina.
SEGON.- Informar al Ministeri de Vivenda del incompliment per part de la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda del conveni signat per a dur endavant
el Pla de Suport a l’Emancipació i Impuls al Lloguer, a la Comunitat Valenciana.
TERCER.- Exigir a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda que
complisca el conveni signat amb el Ministeri de Vivenda i pose en funcionament la
oficina de Morella, dotant-la dels serveis econòmics, administratius i professionals
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pels que percep els fons del Ministeri de Vivenda, així com les altres oficines que
encara no estan i figuren en el conveni.”
Pren la paraula la Sra. Sangüesa qui vol manifestar que el seu grup polític està
d’acord en el contingut d’aquesta moció ja que es considere que es necessari i
important que els ciutadans de Morella tinguen el major servici possible sobre tot en
aquest cas que es tracte de que els joves tinguen ajudes per a la vivenda. Entenem
que en un primer moment les oficines donen el servei en les capitals de província però
si que demanem que el més prompte possible sigue posada en marxa l’oficina de
Morella.
Pren la paraula el Sr. Ripollés qui vol remarcar que està clar que en les capitals de
província es on més gent pot utilitzar el servei, ara bé no es pot mostrar este
menyspreu cap a les zones de l’interior com es fa tantes voltes. El que tampoc s’entén
són les declaracions fetes per diputats del Partit Popular dient textualment “cualquier
ciudadano puede comprobar que estas 17 ventanillas únicas siguen funcionando
perfectamente para atender cualquier consulta” a lo que li poden contestar que des
d’ací de Morella no podem comprovar que aquestes 17 oficines funcionant
correctament.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que a banda de que l’oficina de vivenda el que també
seria important es que l’oficina de rehabilitació funcionare correctament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció respecte a l’oficina de
vivenda tal i com ve redactada.
7.- MOCIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Es dóna compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció de l’edifici Colomer-Zurita que es
com següeix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER.- Des de la construcció de l’edifici Colomer-Zurita al segle XIX fins al mes de
novembre de l’any 2006 el referit edifici ha complit amb els fins educatius donant
cabuda a lo llarg dels anys als centres educatius de la ciutat de Morella.
SEGON.- Durant els anys s’han realitzat només tasques de manteniment sense que
cap institució pública realitzara inversions importants en el mateix, donat que no es té
clara la titularitat de la propietat de l’edifici. Aquesta situació jurídica de la propietat de
l’immoble no fa si no contribuir al seu deterioro.
TERCER.- En l’actualitat l’edifici presenta un greu estat de deteriorament que fa
verdaderament costosa la seva recuperació i que suposa un perill per als vianants dels
carrers a les que tenen fatxada, amb caiguda de grans pedres a la via pública que
mantenen l’edifici acordonat per l’ajuntament fa més d’un any, i amb greus problemes
de salubritat generats per la gran quantitat d’aus que han anidat durant aquest temps
en l’edifici des del trasllat de l’institut, deixant moltes deixalles al carrer i agreujant
l’estat de les façanes de l’antic col·legi.
QUART.- En diversos plens, com el del 13 de juliol de 2006, o el del 12 de juliol de
2007 s’ha posat de manifest aquesta situació de la seguretat i lamentable estat de
l’edifici per a que es posen en marxa les mesures necessàries per tal de que no
continuen els problemes de seguretat que per als nostres ciutadans pateix l’edifici.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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QUINT.- En cap moment dels esmenats, s’ha obtingut resposta per part de les
institucions autonòmiques a aquest Consistori per tal de donar solució als greus
problemes plantejats, ni s’han posat els mitjans per resoldre’ls, demostrant una clara
falta de sensibilitat davant aquesta lamentable situació.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Instar a la Conselleria d’Administracions Publiques a prendre les mesures
urgents de consolidació de l’edifici en aquells indrets que suposen perills objectius per
a la comunitat escolar, per als vianants i per les cases dels voltants.
SEGON.- Remetre a la Conselleria i als grups parlamentaris aquest acord.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que el seu grup està totalment d’acord
amb aquesta moció i es normal que aquest edifici una vegada ja no s’utilitze tingue un
deterioro major.
El que seria important, en la mesura de lo possible, seria reactivar el funcionament del
Patronat de la Fundació Colomer-Zurita, fet que faria que s’agilitzara la restauració i la
posada en valor de l’edifici; ja que té destinat una quantitat de diners que se pugue
utilitzar aquesta inversió.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol fer una correcció ja que es tracta de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Justícia i no de Cultura com es deia en la moció.
Respecte a la qüestió del Patronat insistir en el que ja va dir l’alcalde en el passat ple
recalcant que qualsevol solució es bona però està en mans de les autoritats
autonòmiques el donar solucions, fet que ja que se’ls va exigir en el seu dia i que
aquesta moció els servirà de recordatori.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que aquest Patronat ja fa 5 ó 6 anys que es va
intentar reviscolar recalcant que es tracta d’un Patronat que no s’ha constituït mai.
Amb aquesta moció el que es pretén es insistir en una situació que cada vegada és
més greu, l’Ajuntament, en el seu dia, va plantejar un projecte al qual la Conselleria
d’Urbanisme va donar el seu suport, suport que no es pot executar per què no es té la
propietat ni la cessió.
El que si que està clar és que algú té de fer-se càrrec de les reparacions bàsiques ja
que l’estat de l’edifici suposa un perill per als ciutadans.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de l’edifici Colomer-Zurita tal
i com ve redactada.
8.- NOMENAMENT MEMBRES CONSELL DE LA CIUTAT.- Es dóna compte per part
del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de que en compte del
nomenament dels membres del Consell de la Ciutat es tracta més bé de constituir
aquest Consell de manera efectiva ja que en un ple celebrat l’any 2005 ja es van
aprovar les normes reguladores d’aquest Consell.
Agafan el testimoni del portaveu del Partit Popular en el qual es proposave més
participació dels ciutadans s’enten que posar en marxa el Consell de la Ciutat es una
bona iniciativa.
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Es propose que siga en un altre ple o en la Comissió informativa on s’aprove la
composició definitiva d’aquest Consell.
En l’article 16 es fa referència a la composició que seria com següeix:
President:
Alcalde
Vicepresident:
Regidor participació ciutadana
Representants dels Grups Polítics.
Representants de cada consells municipal.
Representants del nuclis, denes i barris.
Representants de les entitats d’àmbit local que pels seus fins defengen la
problemàtica general.
Administrador de Vallivana.
Persones idònies i representatives designades per l’Alcaldia.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que tal i com es va parlar en la
Comissió Informativa s’està totalment d’acord amb la posada en funcionament del
Consell de la Ciutat, es un bon moment per lo que es va comentar respecte al Concert
Previ. Remarcar el que ja es va dir que seria interessant invitar a formar part d’aquest
Consell als ex alcaldes i al jutge de pau. El que es pretén es que aquest òrgan tingue
cert prestigi i certa serietat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que la idea es que siga un òrgan que tinga un cert
relleu i que siga el més plural i participatiu possible encara que en definitiva es tracta
d’un consell assessor i al final els que prenen les decisions seran les persones
electes.
Assabentat i estant d’acord amb la formació del Consell de la Ciutat el Ple per
unanimitat acorda convocar una nova Comissió per tal de concretar els membres del
mateix.
9.- INFORME SOBRE OBRES PEREROLES.- Es dóna compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver
d’un informe referent a l’estat en el qual es troben les obres de Pereroles.
Rehabilitació Casa del Forestal.Aquesta rehabilitació contemplava la redistribució interior de l’edifici i l’adequació del
mateix per un alberg de 26-28 places.
La distribució de l’alberg serà la següent:
Planta baixa: sala comú-menjador, cuina, pati interior, habitació monitors (4 places), 2
habitacions de 8 places, serveis i dutxes, un amb accés per a minusvàlids.
Planta primera: 2 habitacions de 8 places, serveis i dutxes.
Aquesta obra també inclou les conduccions necessàries, tant elèctriques com d’aigua,
incloent-hi la depuradora.
Estat actual
En aquest moments està ja pintant-se tots els interiors, les portes estan lacant-se,
quede pendent d’alguns acabaments de fusta, instal·lacions dels complements de llum
i aparats de calefacció. També està fent-se la instal·lació de plaques solars per l’aigua
sanitària.
La majoria del mobiliari ja està comprat i guardat als magatzems d’Iniciatives.
Amb un mes pot estar tot acabat.
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Rehabilitació Alberg 2 ( 16 places).Distribució:Planta baixa: sala comú-menjador-cuina-magatzem. Planta superior:
serveis dutxes, dues habitacions de 8 places cadascuna.
Estat actual
Està feta l’obra. Pendent de la pintura, fusteria, aparats de calefacció i complements
de llum. Està encomanada una part del mobiliari i electrodomèstics.
Rehabilitació Aula de Natura.La rehabilitació de l’edifici existent junt a l’Alberg 2 per a usos didàctics i
d’ensenyament de la Natura, per a activitats relacionades i altres, quede pendent per a
una segona fase en funció de l’evolució que tingue la subvenció amb Renomar.
Rehabilitació Refugi Forestal.La rehabilitació d’aquest edifici pretén acondicionar-lo com a Refugi de Muntanya, es a
dir, dotar-lo de les comoditats necessàries però sense arribar a les comoditats pròpies
dels anteriors Albergs.
En aquest sentit, no es dota aquest edifici de calefacció i el que es fa es un
acondicionament tant interior com exterior (reparació de la coberta).
La distribució interior es manté i es millora quedant de la següent manera:
Cuina d’us comú per als clients: dotada amb xemeneia, cuina, etc, magatzem
Sala multiusos-menjador: dotada amb xemeneia, taules grans d’us comú, bancs, etc.
Dormitori amb lliteres
Serveis i dutxes: totalment reformats, ja que els existents es trobaven en molt mal
estat.
Estat actual
La major part de la rehabilitació està feta: teulada, ximeneies, aseos, cuina. Falte la
renovació de les finestres amb doble càmara, fer una paret de pissarra al magatzem,
pintar i alguns acabaments generals.
Està fent-se una remodelació d’un antic cremador situat prop del refugi per adaptar-lo
com llenyer.
Rehabilitació d’edifici junt a Casa Forestal.Aquest edifici quede pendent per a una possible fase en funció de l’evolució de la
subvenció de Renomar.
Rutes de senderisme
Comprèn el disseny, senyalització i la tramitació per l’aprovació per part de Conselleria
de Medi Ambient i de la Federació Valenciana de Muntanyisme de un entramat de
rutes per dotar a l’entorn de Pereroles d’unes possibilitats de activitats i poder oferir
una oferta complementària atractiva.
Rutes previstes:
- Pereroles-Herbeset: Aquesta ruta es podrà continuar fins a Morella seguint el PR que
hi ha marcat d’Herbeset fins a Morella.
- Pereroles – Herbes.
- Pereroles – Torremiró- Xiva de Morella.
- Pereroles – La Pobleta.
- 6 km. de senders locals o temàtics dins de la finca de Pereroles.
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Estat actual
En l’actualitat els senders estan netejats i preparats per a la seua senyalització,
mijançant les marques habituals i indicadors integrats en el medi (fusta), allà on sigue
necessari.
El pressupost d’aquestes obres es:
- Rehabilitació edificis
- Mobiliari
- Honoraris proj. Direcció obra
- Honoraris proj. Inst. Elèctrica
- Xarxa de rutes a peu i Btt
- Disseny interiorisme
- Llicències obres

448.710,00.30.000,00.38.819,20.845,37.48.495,00.6.600,00.10.000,00.-

El total amb IVA es de 676.824,70 euros.
La inversió realitzada fins a l’1 de gener es la següent:
- Obra civil
- Mobiliari
- Honoraris arquitectes
- Disseny i interiorisme
- Xarxa de rutes a peu
- Altres
Total

301.220,06.5.563,79.18.071,00.5.400,00.39.975,00.7.978,96.378.208,82.-

Per realitzar aquesta obra es compta amb el compromís fet per l’empresa Renomar
d’invertir una quantitat de diners, com a compensació per els parc eòlics, distribuïda
en les següents anualitats:
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010

71.781.116.000.146.301.246.324.222.260.-

També es compta amb una subvenció de la Conselleria de Turisme per a la
senyalització de senders de 11.992,50 euros.
De totes aquestes inversions l’empresa Renomar té pendent d’aportar les anualitats
del 2006 i 2007 i en aquest moment les obres s’estan finançant per mig d’una línia de
crèdit.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que espere que les subvencions arriben
quan antes per a que es puguen acabar les obres i obrir les instal·lacions lo antes
possible.
De tot lo qual el Ple quede assabentat.
10.- INFORME CENTRE ESPORTIU I LÚDIC JAUME I.- Es dóna compte per part de
la regidora de Cultura, Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de l’informe
sobre l’estat en que es troba el Centre Esportiu i Lúdic Jaume I.
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Aquestes noves instal·lacions esportives estaran dotades de; una pista poliesportiva,
una zona de gimnàs, una zona d’aigua, una sala multiús, un rocòdrom, zona per al
magatzem de material, una zona habilitada per al públic amb grades, banys i bar, a
més d’una recepció.
Seguidament passem a detallar cadascun dels espais:
Pista poliesportiva.La pista poliesportiva ocupa una superfície aproximada de 1100 m2. En aquesta
superfície és podran practicar deports de sala com ara, bàsquet, futbol sala, mini
bàsquet... . Cal apuntar que les mesures són reglamentàries, per tal de poder
albergar, fins i tot una competició a nivell nacional. Menys en el cas del mini bàsquet,
però això, no impedirà el poder fer campionats o competicions en aquesta modalitat.
La pista poliesportiva està complementada amb 5 vestidors, de manera que poden fer
ús independent 4 equips i l’arbitratge. Aquestos vestidors son independents de la resta
de l’edifici per a ús exclusiu de la pista poliesportiva i estaran dotats amb bancs,
taquilles i calefacció, a més de dutxes i lavabos.
A més, a peu de pista hi ha un magatzem de 34 m2 per tal de poder guardar el
material d’ús exclusiu de la pista poliesportiu.
L’equipament d’aquesta zona constarà de dos porteries subjectes al terra, per motius
de seguretat, dos cistelles plegades i 4 cistelles adaptades per la pràctica del mini
bàsquet. A més dels complements propis per la pràctica esportiva com ara pilotes,
cercles, cons,....
I per raons de seguretat els dos fons de la pista tindran unes xarxes protectores.
Gimnàs.El gimnàs suposa una superfície d’uns 190 m2 aproximadament, està situat a la part
inferior de les grades i és una zona d’ús exclusiu per al treball amb aparells.
L’equipament d’aquesta zona constarà d’aparells per al treball cardiovascular, del tren
interior, el tren superior, la zona de glutis, musculació, equip de so i espills.
SPA.La zona d’aigua ocupa una superfície d’uns 260 m2 aproximadament. En aquesta
zona podrem trobar una piscina de 4 x 12 m., un jakuzzi, dues saunes (una humida i
l’altra seca) a més d’un espai lliure.
El pis de tota aquesta zona així com dels vestidors és anti-desllisant i compta amb
calefacció radiant.
Cal apuntar que els vestidors de la zona d’aigua i el gimnàs seran els mateixos, ja que
des de tots dos llocs són accessibles.
Sala multiús.Aquesta sala té una superfície de 67,63 m2. Està pensada per tal de poder dur a
terme activitats de sala, com ara: l’aeròbic, ioga, psicomotricitat, capoeira, etc.
L’equipament d’aquesta sala constarà d’espills, equips de so i material propi per la
pràctica de l’aeròbic. Poc a poc es pot anar complementant amb altre material en
funció de l’ús i les necessitats.
Rocòdrom.Està situat en el lateral de la piscina poliesportiva.
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Grades.Les grades formen un anell al voltant de la pista poliesportiva que queda enfonsada,
respecte de les grades, facilitant la visió de la mateixa.
Recepció.La recepció estarà situada en l’entrada principal, lloc on hi haurà panells informatius,
tant de les normes d’ús, com de les noticies que la gent tinga a bé penjar.
També cal dir, que tots aquells llocs destinats a la pràctica esportiva (la pista
poliesportiva, la sala multiús i el gimnàs) el terra, és d’un material adequat i apropiat
per a realitzar dita pràctica.
Dir també, que tots els vestidors, el gimnàs, la sala multiús i la zona d’aigua estan
dotats amb calefacció per tal d’aconseguir un ambient agradable tant per canviar-se,
com per tal de realitzar esport.
Proposta de Gestió.
Els responsables de l’administració, com els responsables de l’entitat que assumirà la
gestió de l’edifici, han mantingut converses amb especialistes en Educació Física,
usuaris del gimnàs, monitors de les distintes activitats realitzades en la ciutat, per tal
de saber quines són les necessitats, les prioritats i les carències de les actuals
infraestructures, per tal de donar solució.
Mitjançant una reunió amb el consell municipal d’esport, es planteja la gestió del Nou
Poliesportiu. Un sistema d’abonaments, entrades o carnets de socis que podran ser
diaris, mensuals o anuals per tal d’accedir a les instal·lacions. Sent entrada lliure a la
pista poliesportiva per als menors de 18 anys, en horari lliure de la mateixa.
També és vol crear la figura d’un/a dinamitzador i orientador d’algunes de les zones,
com ara el gimnàs, per tal d’evitar d’aquesta manera lesions i l’ús incorrecte dels
aparells.
Pressupost i finançament de l’obra
En quant al finançament de l’obra cal apuntar que l’ajuntament de Morella no compta
amb el recolzament de cap de les institucions més properes, ni la Diputació de
Castelló i la Generalitat Valenciana, han aportat, cap ajuda a la construcció d’aquest
edifici, tant necessitat i esperat pels morellans i les morellanes.
L’Ajuntament de Morella, sols compta amb l’ajut del Ministeri d’Indústria que ens ha
concedit un crèdit a baix interès.
Estat actual de les obres
A data d’avui, les obres interiors estan pràcticament finalitzades i només queda,
l’acondicionament des accessos i voltants, que han estat deteriorats per l’execució de
l’obra.
D’altra banda, es facilitarà l’accés a peu al nou poliesportiu, amb la prolongació i
millora del pàrking inferior, de la zona del “matadero”. Millora i pavimentació del traçat,
així com la il·luminació.
Data aproximada d’obertura.
En funció de la propera reunió, que es mantindrà amb el Consell Municipal d’esports,
per tal de tancar les qüestions que queden per concretar a dia d’avui, es baralla la
possibilitat d’obrir les portes d’aquesta nova instal·lació abans de setmana santa.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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11.- DONAR COMPTE RENOVACIÓ CONSELL DE LA JOVENTUT.- Pren la paraula
el regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig qui vol agrair en
el seu nom i el de la corporació la dedicació de tota la gent que ha format part fins ara
d’aquest Consell.
Seguidament es dona compte de la nova junta del Consell Municipal de la Joventut
que queda integrada pels següents membres:
Presidenta:
Vicepresident 1er.:
Vicepresident 2º:
Secretària 1ª:
Secretària 2ª:
Tresorer:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Mónica Monfort Roca
Marc Bellvís
Jerónimo Rabaza Giner
Ruth Ripollés Puig
Inés García Sebastià
Lara Ripollés Mestre
Miguel Angel Querol Vives
Eva Tosca Mestre
Nerea Sabater Guimerà
Àngela García Badal
Cristina Marín Amela
Cecilia Escuín Troncho
Marta Troncho
Andrea Querol García
Nerea Boix
Dídac Bordàs
Laura Martí Polo

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per animar als nous membres del Consell de la
Joventut per a que facen el màxim de coses possibles.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
12.- RATIFICACIÓ CONVENI CREU ROJA.- Es dóna compte per part de la regidora
de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del conveni de col·laboració entre la
Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella.
L’objecte del present conveni i d’acord amb el marc legal que el regula, es col·laborar
amb l’Ajuntament de Morella en els Plans d’Intervenció de Creu Roja Española de
Socors i Emergències, Intervenció Social i Creu Roja Joventut.
Tota activitat recollida en aquest conveni estarà fonamentada en la presencia del
voluntariat, estant per tant condicionada la seva realització, a la participació i
disponibilitat del mateix.
Com objectiu prioritari, l’Assemblea Local de la Creu Roja en aquesta localitat de
Morella, es compromet a elaborar el nou Pla de Desenvolupament Local, Pla que ha
de garantir l’adequació dels objectius de la Institució a la realitat local. Aquest Pla
s’elaborarà en col·laboració amb l’Ajuntament de Morella, i el seu objectiu es millorar
les condicions de vida de les persones de Morella, oferint nous serveis i activitats en
àrees de persones grans, infància i joventut, formació, cursos i altres accions,
preparació per a emergències i cooperació Internacional.
Entre altres es desenvoluparan les següents accions:
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- Intervenció en Socors i emergències (Emergències front situacions especials
(protecció civil) i Festes Majors de Morella)
- Intervenció social
- Creu Roja Joventut
L’import econòmic al que ascendeix la totalitat dels programes/projectes convinguts en
aquest conveni ascendeix a 6.000 euros, que l’Ajuntament satisfarà a Creu Roja en
concepte de col·laboració econòmica per als sosteniment dels gastos derivats dels
mateixos. Aquest import es ferà efectiu en un 50% a la signatura del conveni i l’altre
50% abans del 30 de juny.
Aquest any també s’ha produït per part de l’Ajuntament de Morella la cessió d’un local
de la Casa Ciurana per a que aquesta associació tinga la seva seu.
El Ple per unanimitat acorda ratificar el conveni de col·laboració entre la Assemblea
Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella.
13.- MOCIÓ SAMU.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na
Mª Luz Blasco Querol de la moció SAMU que es com segueix:
“Des de l’any 2000 fins avui han estat nombroses les ocasions en que el plenari de

l’Ajuntament de Morella s’ha pronunciat unànimement en defensa de la presència
d’una SAMU 24 hores en la nostra ciutat.
Fins i tot va ser plantejada una queixa al Síndic de Greuges que la Conselleria de
Sanitat va contestar tard i insatisfactoriament. Un altre any hem vist com el
pressuposts de la Generalitat continua sense aparèixer cap dotació per a este servei
fonamental en una comarca com la nostra.
Per tant i d’acord amb l’esperit que ha animat a la corporació municipal a donar
visibilitat a una reivindicació fonamental, tornem a presentar per a la seua aprovació la
moció per una SAMU 24 hores a Morella.
ANTECEDENTS
La nostra hidrografia i climatologia no és la més idònia per al trasllat de les persones
malaltes als centres sanitaris, en cas d’emergència.
Els vials de la Comarca dels Ports no són els més adequats per a tindre una
assistència sanitària ràpida i eficaç.
Que del total dels habitants de la Comarca dels Ports, més del 30,47% són majors de
65 anys.
Que tenim una població flotant de unes 300 persones diàries com a mínim, la majoria
d’elles de la tercera edat.
L’hospital més proper es troba a Vinaròs a 60 km. de Morella, distància que es tarda
en recórrer aproximadament una hora, donades les característiques de la carretera.
L’equipament dels Centres de Salut, els que el tenen, és inferior a l’equipament de la
SAMU.
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Des de l’ajuntament intentem col·laborar, en la mesura de les nostres possibilitats, per
superar les deficiències de l’administració de la Generalitat, en la qüestió sanitària
bàsica i s’han fet diverses mocions sol·licitant el servei de la SAMU les 24 hores del
dia perquè creem que és un element de seguretat per als ciutadans de la comarca i
els visitants.
Per totes estes raons es proposa al ple el següent:
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que la
presència d’una SAMU amb seu permanent a Morella.
SEGON.- Transmetre aquest acord al President de la Generalitat, al Conseller de
Sanitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol afegir que s’inste a tots els que tinguen
competència en aquesta matèria per a que agilitzen els tràmits per considerar que es
tracta d’una qüestió de gran necessitat i urgència per Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció referent a la SAMU tal i com
ve redactada.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
15.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol saber com es troben els següents temes:

-

Parador de Turisme
Cuartel de la Guardia Civil.
Heliport sanitari.
Camp de futbol 7 en l’antic poliesportiu, que hi ha previst.

A lo que li respon el Sr. Puig dient:
En el tema del Parador de Turisme, es va mantenir una conversa amb el Director
Territorial de Cultura per demanar-li celeritat per a la concessió de la llicència. En
aquest moment l’arquitecte està de vacances però el Director Territorial va prendre el
compromís d’urgir al màxim per a que es concedixque la llicència.
Respecte al tema del Cuartel de la Guardia Civil, no hi ha cap novetat significativa. El
projecte ja està en supervisió de la Direcció General de la Guardia Civil, han canviat a
la persona encarregada de fer el seguiment del Cuartel de Morella degut a la divisió
dels cuartels en distintes zones geogràfiques. En el primer trimestre de l’any té d’eixir
a licitació. Els arquitectes ja van fer una visita per veure el tema de desmuntatge del
silo.
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Respecte al tema de la cessió dels terrenys de l’heliport tampoc hi ha cap novetat.
S’ha insistit per tot tipus de mitjos per a que el Ministeri d’Hisenda done l’autorització
definitiva per poder fer la cessió a la Diputació.
Si en el pròxim plenari no s’ha optés resposta es portarà una moció instant al Ministeri
per a la cessió del solar.
Pel que fa al nou us del poliesportiu vell, s’ha demanat una subvenció al Ministeri
d’Industria, Comerç i Turisme per adequar a un ús lúdic i firal aquest lloc. El que es vol
es adequar a un ús nou tant el poliesportiu com tot el que l’envolta inclòs el camp de
futbol 7.
Es tracta de utilitzar aquesta zona per millorar la fira i l’edifici com a centre de
convencions, d’actuacions musicals o d’ús possible dels restauradors de la comarca.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i deu 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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