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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 16 D’ABRIL DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia setze d’abril de dos mil nou, 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 copia 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 0603-09, 12-03-09 i 27-03-09.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
-

S’ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament el projecte del
traçat: “Acondicionamiento y reordenación de accesos. Carretera N-232. Tramo:
Masía de la Torreta – Morella Sur”, tema especialment important. Es tracta d’una
obra amb un pressupost base de licitació estimat de 17.865.159,94 que no inclou
els 2.800.000 euros en concepte d’IVA. S’ha aprovat complimentant amb les
prescripcions que durant la redacció del Projecte Constructiu se tenen que
entendre en base a les al·legacions presentades com són, que se tindrà en
compte les observacions de l’escrit presentat per la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre i en especial es mantindrà en els marges del riu Bergantes una amplada de
5 metres per servatge de pas. I distintes qüestions relacionades amb les
propietats de les parcel·les afectades com pugue ser, reposant tuberies
d’abastiment d’aigua, dotació d’accés a la via de servei, així com reposar els
distints elements que es tinguen que utilitzar en moments determinats.
Aquest és el pas previ per a l’aprovació definitiva del projecte constructiu i poder
començar el procés de licitació.
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-

Una qüestió també molt important ha estat, l’inici de les obres del Quarter
Guàrdia Civil, que estan anant a bon ritme i esperem que s’acaben en el període
previst. Aquestes obres han començat amb l’enderrocament del silo i van rebre la
visita del Subdelegat del Govern i del Tinent Coronel.

-

S’ha celebrat l’acte per commemorar el 30 aniversari dels ajuntaments
democràtics.

-

S’han obert al públic les obres de rehabilitació de la zona del costat de la plaça
d’armes del Castell, i s’ha obert també l’exposició que té com objecte fonamental,
posar en valor la història i futur del Castell segons el Pla Director, demanant la
participació dels ciutadans de Morella per plantejar aquest futur.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha iniciat l’obra de restauració de la Porta Forcall dins del Pla E.
S’han iniciat les obres en Ortells dins dels PPOIS 09 i altres millores urbanes.
S’ha realitzat la retolació de carrers d’Ortells, i està programada per a fer
pròximament la de l’Hostal Nou.
S’ha rebut ja el 70% del finançament de les obres incloses en el Pla E.
Estan programades la resta de les obres del Pla d’Inversions de l’Estat per a
iniciar-se pròximament, havent realitzat les contractacions oportunes per part de les
empreses dins la borsa de treball municipal.
S’han mantingut diverses reunions amb Tragsa i amb l’arquitecte del projecte del
Quarter de la Guàrdia Civil, per tractar temes relacionats amb els serveis.
S’ha coordinat el treball de muntatge i preparació de l’exposició sobre el castell,
ubicada en el Convent de Sant Francesc.

ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha celebrat el Consell d’Administració de l’empresa Aigües de Morella, tractantse entre altres el tema de les obres en el dipòsit d’Ortells i la millora de la zona de
bombeig de la Puritat.
La recollida de contenidors des de l’inici del present mes d’abril la realitza
íntegrament l’Ajuntament, millorant el servei i sent diari durant tot l’any.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

-

El regidor de Mediambient i diversos tècnics de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre han visitat noves zones, per a poder realitzar actuacions de millora: Fàbrica
de Giner, Enduella, Torreta, Hostal Nou, Xiva, Ortells. Properament es farà una
segona ronda per veure com es concreten les possibles ajudes de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre. També s’espere tenir actuacions amb la Confederació del
Xuquer.
S’ha celebrat el dia de l’arbre amb cooperació amb l’àrea d’Educació i l’AMPA.
Han finalitzat les obres de millora del sender que va des de Moli En Pont fins el
Forcall, realitzades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
S’han reiniciat les obres del sender de Santa Llúcia a Porta de Sant Miquel.
S’han plantat arbres en el camí de baix de l’Institut, gràcies a un conveni amb
l’empresa Acciona.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
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S’ha adjudicat la 2ª fase de la xarxa WIFI.
S’ha mantingut una reunió per part del 1er. Tinent d’Alcalde amb responsables
de Telefònica Comunitat Valenciana per tal de millorar distintes qüestions pendents
com la cobertura en Xiva i Ortells.

ÀREA DE TURISME
-

Respecte a l’ocupació de Pasqua ha segut al voltant del 100% amb un lleuger
descens, al voltant d’un 10%, en el número de visitants.
S’ha assistit a la Fira de València.
S’ha col·laborat en l’organització d’una concentració de 100 caravanes per al
proper cap de setmana.
S’ha mantingut una reunió amb el grup que promou el Slow-Foot (Turisme i
ciutats tranquil·les), professors de Italia, representants de les comarques del
Matarranya i Alt Maestrat per tal de veure si es pot iniciar un projecte conjunt.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha aprovat la sol·licitud de subvencions de Taller d’Ocupació al Ministeri i
MOTIVAT al Servef, per oferir formació a persones desocupades i ajudar-los a
trobar feina. Tot açò per potenciar l’àrea d’ocupació.

ÀREA DE CULTURA
-

Reobertura de la Biblioteca Municipal, amb una modificació d’horari (de dilluns a
divendres de 10:30-13:00 i 17:00-21:00 i dissabte de 11:00-14:00) poc a poc
s’aniran fent més canvis per adaptar-la a les necessitats dels usuaris.
Canvi d’horari de la xarxa de museus, adequant-la a la modificació horària
mundial.
Continuació de la programació de cinema.
Preparació dels diferents actes inclosos dins de la programació de Setmana
Santa.
Preparació d’activitats al voltant del dia del llibre.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió amb el vicerector de la UJI, per planificar i vore la situació de la Seu dels
Ports.
Convocatòria del Consell dels Xiquets per fer-los partícips de la celebració del 30
aniversari de les eleccions democràtiques municipals.
Col·laboració amb la programació plantejada per la VI Setmana de l’Educació.
Participació amb els consells escolars convocats pels diferents centres
educatius.
Visita d’un grup d’arquitectes al col·legi Mare de Déu de Vallivana.

ÀREA D’ESPORT
-

Coordinació amb la penya El Setrill, per tal de donar suport a la Marxa de
Muntanya Benicarló-Xert-Morella.
Converses amb el Club ciclista Vilarreal per tal de preparar l’arribada del 63 Gran
Premi Vila Real.
Segona edició campionat 24 h de futbol sala, Ciutat de Morella.
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ÀREA DE LA SALUT
-

Al llarg del mes d’abril s’ha estat en contacte amb l’associació Azahar a fi de
realitzar a Morella la campanya de Detecció Precoç de la Malaltia Pulmonar
Obstructiva Crònica i que tindrà lloc el divendres 8 de maig.
Recerca d’un espai per a la butaca d’ortodòncia pediàtrica cedida per la
Conselleria de Sanitat, insistint per que s’ubique en el Centre de Salut.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Publicació de les Bases del 0,7% per a la presentació de projectes. Termini 22
d’abril.
Reunió del Consell de Solidaritat per preparar les Jornades de Solidaritat i
Benestar Social 2009.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Sol·licitud d’una subvenció a la Diputació per una representació teatral dirigida a
la gent major.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Contacte permanent amb la Treballadora Social per veure com s’està
desenrotllant la Llei de la Dependència.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Col·laboració en l’organització dels actes de Setmana Santa.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha programat un calendari d’obertura i activitats per al Casal Jove durant les
setmanes de vancances de Pasqua.
S’han rebut noves propostes dins del programa d’ajudes per a projectes i treballs
fi de carrera.
S’ha col·laborat amb Morell@jove en l’organització de diferents activitats en el
mes d’abril coincidint amb les vacances escolars.
Es va celebrar un concert el dissabte de pasqua.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha enviat l’informe de la Plaça de Bous a la Conselleria de Governació, referent
a l’adaptació per al nou reglament.
S’han programat diverses activitats en el mes d’abril.
Continuen les reunions amb diverses associacions i entitats per anar perfilant el
calendari d’activitats per a l’estiu.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar la satisfacció del Grup Municipal
Popular davant el començament de les obres del Castell i la licitació de la N-232.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-04-16 PLE ORDINARI

5

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
FEBRER I MARÇ DE 2009.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de
tresoreria dels mesos de febrer i març de 2009, que són com segueixen:
MES FEBRER
Saldo a 31-01-09...........................................................
14.285,80 €
Ingressos febrer...................................................................... 1.149.326,64 €
Total..............................................................................
1.163.612,44 €
Pagaments....................................................................
822.072,51 €
Existència a 28-02-09...................................................
341.539,93 €
MES MARÇ
Saldo a 28-02-09...........................................................
341.539,93 €
Ingressos març....................................................................... 703.288,67 €
Total..............................................................................
1.044.828,60 €
Pagaments....................................................................
720.108,46 €
Existència a 31-03-09...................................................
324.720,14 €
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol dir que, una vegada revisats els comptes de
tresoreria dels mesos de febrer i març en els quals ha hi hagut un augment de les
existències finals gràcies al ingrés del 70% de les ajudes del Pla Estatal d’Inversió
Local, aquest Grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de febrer i març de 2009 tal i com
vénen redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA ANTIMOROSITAT: NOVA OPERACIÓ DE
TRESORERIA.- Es dóna compte per part de la Sra. Secretària del Plec de Clàusules
Administratives Particulars per a la realització d’una Operació de Tresoreria de
200.000 euros, per atendre la manca temporal de fons.
El present contracte es regirà, en quant a la seua preparació i selecció de l’entitat per
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i pel que fa a la seua
naturalesa serà mercantil privat.
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense publicitat, en
el que l’adjudicació recaurà en el candidat justificadament triat per l’òrgan de
contractació d’acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de condicions.
Pren la paraula la Sra. Ripollés per dir que ja se sap que hi ha que fer front als
pagaments ineludibles que hi ha fins que arriben les subvencions i sempre hi quan
s’aplique la legislació vigent en quant a terminis i quantitat, com és aquest cas, i és
per això que recolzem aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que l’objectiu polític d’aquesta mesura i lo
fonamental, és que les administracions no contribueixquen al problema de
finançament que en aquest moment tenen les empreses. És cert que les
administracions tradicionalment no han segut un bon exemple del pagament ràpid i els
ajuntaments al ser l’últim eslavó d’aquesta cadena i dependre de les transferències
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d’altres administracions en la partida d’ingressos, són els que més dificultats tenen per
pagar.
En aquests moments la Generalitat Valenciana ens endeuta 800.000 euros, fet que
lastre el funcionament d’aquest ajuntament, tenint que fer front a una operació de
factoring que ens suposa uns interessos trimestrals de 3.000 euros.
Prompte es plantejaran les ajudes que ha convocat la Generalitat i el límit de la nostra
actuació depèn de la capacitat que la Generalitat tinga de fer front als seus
compromisos.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de condicions per a la contractació d’una Operació de
Tresoreria de 200.000 euros mitjançant procediment negociat sense publicitat.
SEGON.- Demanar ofertes a totes les entitats de crèdit amb oficina oberta en aquesta
localitat.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI EN MATÈRIA D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA.- Coneix el Ple el Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat,
les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en
matèria d’administració electrònica en el àmbit de la Comunitat Valenciana, que va ser
publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en data 4 d’agost de 2008,
mitjançant resolució de 24 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb Les
Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, i que es troba inscrit
en el Registre de Convenis de la Generalitat amb el número 0984/2008.
L’objectiu principal d’aquest conveni és impulsar el procés de modernització de les
Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb el fi d’aproximar als ciutadans
l’administració pública, millorar la qualitat dels serveis municipals i complir els objectius
marcats en la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa manifestant que tot allò que supose agilitzar i facilitar
l’administració i accentuar la coordinació, és positiu; per lo que es recolze l’adhesió a
aquest Conveni.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió al Conveni Marc de Col·laboració en matèria
d’Administració Electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana subscrit en data 3
de juliol 2008 entre la Generalitat, les Diputacions de València, Alacant i Castelló, i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
SEGON.- Manifestar la voluntat d’aquest ajuntament d’adherir-se formalment i
expressament a totes i cada una de les clàusules del conveni marc mencionat,
assumint les obligacions i compromisos derivats del mateix i amb subjecció plena a
totes elles.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA
PRESÈNCIA DE MAGISTRATS EN ELS JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I
D’INSTRUCCIÓ DE VINARÒS.- Es dóna compte per part del regidor En Guillermo
Sangüesa Teruel de la moció del Grup Municipal Popular sobre la presència de
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Magistrats en els jutjats de primera instància i d’instrucció de Vinaròs que és com
segueix:
“MOCIÓN

PRIMERO.- El artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre establece que “El
Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de
Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la
mujer, sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido
judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de
población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales
así lo exija”.
SEGUNDO.- En la actualidad el partido judicial de Vinaròs cuenta con cinco Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción y un Juzgado de lo Penal creados, constituidos y en
funcionamiento.
Dicha demarcación judicial la integran 34 municipios y la cifra de habitantes de
derecho a 1 de enero de 2007, último padrón aprobado oficialmente por Real Decreto
1683/2007, de 14 de diciembre (BOE de 28 de diciembre) era de 87.226. Esto supone
que cada Juez (únicamente los 5 mixtos) atienden a 17.445 habitantes. Cifra que se
eleva a los 18.177 habitantes, por el incremento de población según el censo de fecha
de 1 de enero de 2008, cuya población asciende a 90.885 habitantes.
TERCERO.- Sí bien, el partido judicial de Vinaròs no supera la cifra de habitantes a
que se refiere el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, son significativos los aumentos de
población de hecho de ese partido judicial, así como el volumen de cargas
competenciales, superando con creces los módulos de trabajo que establece el
Consejo General del Poder Judicial, situaciones que exigen la adopción de la referida
medida, habida cuenta la población de derecho con la que cuenta, lo que sin duda
redundará en una mejor prestación del servicio de la justicia al ciudadano.
La Generalitat Valenciana, consciente de la importancia de esa medida, ha solicitado a
la Sala de Gobierno del T.S.J. con fecha 25-02-09 que estudie esta posibilidad.
Con esta iniciativa no se pretende sino que se adecue la Planta Judicial a las
verdaderas necesidades del Partido Judicial, dado que hasta la fecha los Juzgados de
Vinaròs, servidos por Jueces, han sido destinos a los que han llegado jueces recién
ingresados en la carrera, quienes, tras un breve período de tiempo, deben de
abandonar estos Juzgados, bien por concurso o por ascenso. Ello conlleva que
cuando los jueces comienzan a conocer los distintos procedimientos que se tramitan,
deben someterse a un traslado forzoso con los consiguientes perjuicios para el
justiciable, cuyas demandas o denuncias pueden pasar por las manos de varios
jueces en un breve período de tiempo, con la dilación e inseguridad que esto puede
acarrear.
En suma, esta medida pretende, dado el volumen de asuntos que se tramitan y las
poblaciones que integra este partido judicial, dar seguridad y estabilidad a los
juzgados y dar una respuesta más eficaz y efectiva a las pretensiones de los
ciudadanos, por cuanto se garantiza con ello que los titulares de los mismos
conocerán del curso de toda demanda desde que se incoe hasta que se dicte
sentencia y se ejecute, o de una denuncia hasta que finaliza la instrucción.
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Destacando que con la implantación de la Ley de Violencia de Género la estabilidad y
permanencia en el juzgado que desempeña estas funciones garantiza que se conozca
con profundidad los conflictos que se puedan generar en el ámbito familiar en un
amplio período de tiempo garantizando la más eficaz y justa respuesta a este tipo de
incidentes. Con esta medida, se pretende que el criterio de una justicia rápida, eficaz y
próxima al ciudadano se cumpla en toda su extensión en beneficio del justiciable, de
los profesionales y de todos los que integran los juzgados de este partido judicial.
Por todo ello se presenta ante el Pleno Municipal, para su debate, discusión y
votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1º.- Solicitar ante el Ministerio de Justicia, el establecimiento de que los Juzgados de
Primera Instancia y de Instrucción de Vinaròs sean servidos por Magistrados.
2º.- Trasladar el acuerdo ante el Ministerio de Justicia y la Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas”.
Pren la paraula la Sra. García presentant tres punts per afegir a aquesta moció que
són:
1º.- Creació de més jutjats.
2º.- Que la Generalitat Valenciana aporte més recursos materials, tecnològics i
personals per al millor funcionament de l’administració de Justícia. En aquest sentit
deu d’augmentar la partida pressupostària de la Generalitat Valenciana per als
pròxims anys.
3º.- Que el nostre municipi permaneixca adscrit al partit judicial de Vinaròs.
Assabentat el Ple per unanimitat és aprovada la Moció Grup Municipal Popular sobre
la presència de Magistrats en els jutjats de primera instància i d’instrucció de Vinaròs
incloent els tres punts proposats pel Grup Municipal Socialista.
7.- RESPOSTA A PROYECTO CULTURAL CASTELLÓN S.A. SOBRE MUDIM.- Es
dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig que des de
fa diversos anys es ve parlant d’aquest projecte: MUDIM. Un Museu dedicat als
dinosaures i el seu coneixement en la ciutat de Morella.
És evident que la nostra ciutat és una de les zones més riques amb patrimoni
paleontològic i la construcció d’aquest museu suposaria la potenciació d’aquesta
riquesa cultural, potenciació per al turisme i per a l’economia.
Malauradament estem veient com el projecte tant sols es troba en paper i en una
presentació l’any 2006, però des de l’Ajuntament esperem que Castelló Cultural inicie
la seua construcció quan abans millor.
Aquestes últimes setmanes hem vist com altres projectes, com Mundo Ilusión, en
paraules del Vicepresident de la Generalitat i President de la Diputació no es van a
portar a terme i ara es van a dedicar al MUDIM, tenint que lamentar que des de l’ens
provincial es recorden d’aquest projecte de una manera suau gràcies a la desaparició
d’un altre.
La voluntat de l’Ajuntament de Morella, en el seu conjunt, ha segut manifesta per a
que el MUDIM, ja fa mesos, s’haguera pogut iniciar. Exemples clars han segut la
modificació puntual del PGOU, referent a canvi d’usos en la Fàbrica de Giner, que va
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realitzar el propi consistori o les conversacions amb Confederació Hidrogràfica del
Ebre per a agilitzar el procés.
Per tant, en tot allò que Castelló Cultural ha demanat al consistori municipal, sent
raonable i estan a les nostres mans, s’ha realitzat generosament i amb agilitat. El que
no és de rebut és que ara es continuen enviant remeses, per part de Castelló Cultural,
a l’Ajuntament de Morella, ficant pals a les rodes i demanat l’anulació de la llicència,
al·ludint a problemes que està posant la Confederació Hidrogràfica del Ebre que no
són reals, i que per tant no es va a procedir a aquesta anulació i el que s’ha de fer és
realitzar el projecte d’execució i poder iniciar les obres el més prompte possible.
Referent a aquest últim escrit rebut de Castelló Cultural, segons l’informe fet per el
departament tècnic de l’Ajuntament de Morella cal informar que existeixen diversos
conceptes inexactes.
Per l’exposat es proposa la següent
RESPOSTA:
Referent a l’escrit presentat per Castelló Cultural a l’Ajuntament de Morella amb
registre d’entrada 631, els serveis tècnics municipals han informat:
“ En l’escrit presentat existeixen diversos conceptes erronis que cal corregir i són els

següents:
1. On es diu que el PGOU reconeix que este Sòl Urbà és inundable, açò no és

cert, ja que el PGOU el qualifica com urbà, no reconeix en les seues memòries
risc d’inundacions i el PATRICOVA i tots els plans d’acció territorial no
reconeixen cap perill d’inundació en el citat edifici.
2. Tampoc és exacte que la llicència en el seu text reconega que és inundable, ja
que esta tant sols sol·licita, com és normal a l’igual que en qualsevol altre
edifici, que abans d’iniciar les obres presenten el preceptiu projecte d’execució.
3. Aquest Ajuntament, prèvia concessió de la llicència, ha sol·licitat informe a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, al estar l’edifici en zona de policia. També
ha modificat el PGOU degut a la sol·licitud de Castelló Cultural per al canvi d’ús
de l’edifici.
Aprovada aquesta Modificació del PGOU i rebuda la comunicació de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre sobre que l’edifici pot ser autoritzat, es va procedir a concedir la
llicència al projecte bàsic i sols condicionant-la a que a l’inici de les obres es presente
el projecte d’execució, com és normal i es sol·licita per a qualsevol tipus d’edifici.
Per tant no es considere impediment legal per iniciar les obres, sols la de presentar el
projecte d’execució. Quedant vigent la llicència concedida.”
L’ajuntament de Morella, com queda palès, en la seua total i real col·laboració amb
l’entitat Castelló Cultural, ha realitzat tots els tràmits per a possibilitar la construcció
del MUDIM i també realitzant contactes amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
per a realitzar millores en el llit del riu que siguen beneficioses per a la proposta que
s’ha presentat.
L’Ajuntament de Morella considera que el MUDIM és un projecte important per a la
nostra ciutat i per tant compartim les declaracions realitzades pel Vicepresident de la
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Generalitat i President de la Diputació afirmant que cal reprendre el treball en aquest
projecte, però aquest treball ha de ser real. Esperem que les declaracions realitzades
es materialitzen i que els treballs de totes les entitats i administracions vagen
encaminades per a que el MUDIM puga ser una realitat pròximament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que com que els membres del Grup Municipal
Popular no depenen econòmicament de la política, tenen una certa llibertat en la
forma d’actuar i que és voluntat de tots que el projecte del MUDIM es porte endavant.
Quan es va presentar el projecte, des del Grup Municipal Popular es va demanar que
des d’aquest ajuntament s’agilitzaren al màxim els tràmits, i així es va fer, per lo que
s’està totalment d’acord en aquesta resposta i que aquest projecte es porte endavant
sense més dilació.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que ara hi ha una oportunitat, si el projecte de “Mundo
Ilusión” no es va a fer, de poder destinar alguns d’aquestos recursos al MUDIM i s’ha
d’aprofitar i prioritzar aquest projecte. Per altra part recalcar, agraint la posició del
Grup Municipal Popular davant aquest tema, que no es pot anar enrere davant un
procés ja encetat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la resposta exposada anteriorment.
8.- ACCEPTACIÓ CESSIÓ CARRER EN HOSTAL NOU.- Coneix el Ple expedient
incoat per a l’acceptació de la cessió de part de En Julio Ortí Mestre de 800 m2
pertanyents a part d’un terreny de la seva propietat, per a que siga inclòs com carrer
de l’Hostal Nou i per lo tant destinar-lo a ús públic.
Coneix així mateix que la cessió del referit terreny és sense clàusula onerosa sent per
lo tant una cessió gratuïta.
Assabentat el Ple per vuit vots a favor i l’abstenció del Sr. Alcalde s’acorda:
PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta de 800 m2 d’un terreny propietat de En Julio Ortí
Mestre situat en Barri Hostal Nou per destinar-lo a ús públic.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Cadastre per a l’inclusió d’aquest terreny
com a via pública.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa agraint a aquest veí la cessió feta.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLAVER.- Coneix el Ple l’Ordre de 11 de
març de 2009 de la Conselleria d’Infrastructures i Transport sobre la concessió
d’ajudes en Matèria d’Electrificació Rural per a l’exercici 2009.
Coneix així mateix els projectes redactats per l’Enginyer Industrial, D. Antonio Llanes
Parreño, per a la realització de l’obra “Electrificación rural Mas de les Covetes“ i
“Electrificación rural Mas de Pereu i Mas de Querol”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar els projectes “Electrificación rural Mas de les Covetes“ i
“Electrificación rural Mas de Pereu i Mas de Querol” tal i com vénen redactats.
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SEGON.- Dirigir-se a la Conselleria d’Infrastructures i Transport per a sol·licitar
d’acord amb l’Ordre de la citada Conselleria la concessió d’una ajuda per a la
realització de les obres “Electrificación rural Mas de les Covetes“ i “Electrificación rural
Mas de Pereu i Mas de Querol”.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents que siguen necessaris per a formalitzar la sol·licitud.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI PROTECCIÓ LLÚDRIA RIU BERGANTES.Es dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i
Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Morella i la mercantil “Aridos Sorribes, Almela y Vives S.L.” per a
l’adequació d’un tram del riu Bergantes per a la millora de l’hàbitat de la llúdria, amb
una duració de 2 anys.
L’objectiu principal d’aquest conveni és obtenir una major coordinació i una conjunció
d’esforços per desenvolupar el projecte “Adecuación de un tramo del río Bergantes
para la mejora del hábitat de la nutria” en un tram del riu Bergantes de uns 250 metros
de longitud, situat enfront del nucli urbà d’Ortells juntament amb empreses privades.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa manifestant que s’entén que es tracta d’un projecte
positiu ja que beneficie a totes les parts, tant a l’Ajuntament amb la neteja del riu, a
l’empresa com a la llúdria.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el referit conveni tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
conveni.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ECOEMBES.- Es dóna compte per part del
regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael
Pallarés Traver del conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i l’entitat Ecoembalajes España S.A.
L’objectiu d’aquest conveni és regular els compromisos de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, de les entitats que voluntàriament
s’adherisquen al mateix, així com de la entitat Ecoembes, en lo que respecte al
funcionament del sistema integrat gestionat per Ecoembes en l’àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de
24 d’abril, de Envasos i Residus d’Envasos i demés normativa que la desenvolupa i
complementa, així com establir les condicions generals a aplicar a totes les entitats
locals que participen en aquesta gestió i regular les condicions econòmiques que
regiran les relacions entre les parts.
El present conveni marc, que deixa sense efecte el subscrit en data 1 de juliol de
2004, entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Territori i Vivenda i Ecoembes,
entrarà en vigor a la firma del mateix finalitzant el plaç de vigència el 20 de juny de
2013.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Acceptar la totalitat de les condicions reflexades en el present conveni
marc.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
conveni.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.Coneix el Ple Ordre de 12 de gener de 2009 de la Conselleria d’Educació (DOCV
3/2/2009), convoca procés per a la constitució de consells escolars municipals de la
Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989 de 17/7/1989 del Consell de
la Generalitat Valenciana, segons la qual la composició quedaria de la següent forma:
President: Alcalde
Representants professors: 3 representants del sindicat Intersind.L Valenciana, 2 de
CCOO i 1 d’ANPE.
Personal administratiu i de serveis: 1 representant del sindicat Intersid.L Valenciana.
Representants dels pares d’alumnes: 2 representants de l’AMPA de primària i 2 de
l’AMPA de secundària.
Representants d’alumnes: 2 representants de l’IES i 1 del col·legi de primària.
Regidor delegat de l’àrea de l’Ajuntament: 1 representant.
Directors de Centres Públics: 3 representants.
Representants d’associacions de veïns: Guarderia, Associació Musical Mestre Candel,
escola de música: 1 membre.
Representants de l’administració educativa: 1 representant.
Representants d’organitzacions sindicals: 1 de CCOO i 1 d’UGT, encara que no
perteneixquen a l’ensenyança.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la composició del Consell Escolar
Municipal i seguir amb els tràmits per a la seva constitució.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ANUAL SEU UJI ELS PORTS.- Es dóna
compte per part de la regidora de Ensenyament i Promoció Cultural Na Palmira Mestre
del conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I per la Seu dels Ports en
Morella.
El motiu de presentar aquesta petició, no és altre que la de mantindré i ampliar l’oferta
cultural, didàctica, educativa i per què no social, de la població no sols de la nostra
ciutat, sinó de tota la comarca dels Ports.
A aquesta seu, juntament amb la coordinació i tutela de la Universitat Jaume I, es
realitzen un seguit d’activitats com són: Aula de Majors, Cursos a les seus, Cursos
d’estiu (Reptes del periodisme en el segle XXI, Els límits de la representació
audiovisual: Eros y Thanatos i Creació d’empreses i desenvolupament local), Aula de
Fotografia, Aula de Cinema i facilitar la matriculació als joves universitaris.
Per tot l’exposat anteriorment, considerem que fer
Ajuntament de 6000 euros a la Universitat Jaume I,
justificada. Es tracta d’una ajuda que a més de ser
mantenir aquest servei, apropa la vida universitària a
l’any, enriquint-nos a tots.

una aportació des d’aquest
pensem que està més que
necessària per tal de poder
les nostres terres durant tot
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que tenir en Morella una seu permanent
de la Universitat Jaume I és una qüestió molt important i beneficiosa per a tots. També
aprofitar per proposar que es demane que Morella siga una seu fixa d’algun màster o
curs post grau.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que una vegada es puga portar a cap la
rehabilitació de l’edifici Colomer-Zurita seria un bon moment per plantejar una seu
universitària d’una manera més consolidada.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I per la Seu
dels Ports en Morella tal i com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
conveni.
Sent les 21:00 hores s’incorpora al Ple el Regidor En Ernesto Blanch Marín.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ RECOLZAMENT VALENCIÀ. - Es dóna
compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció de
recolzament al Valencià que és com segueix:
“ MOCIÓ RECOLZAMENT VALENCIÀ

Fa més de 25 anys es va aprovar la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i
Ensenyament del Valencià, llei que pretenia, entre d’altres coses, i segons el seu
article 33 que ‘els poders públics valencians fomentaren en l’àmbit de la seua
competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei, l’ús del valencià a les
activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives,
artístiques i associatives’.
Moltes entitats, entre elles Acció Cultural del País Valencià (ACPV) des de la seua
constitució, l’any 1971, han treballat i continuen treballant per la defensa, conservació i
promoció de la nostra llengua.
En aquest sentit s’estan organitzant i promovent diverses activitats i esdeveniments
que van en aquests sentits. L’Ajuntament de Morella, sent la nostra ciutat i la comarca
d’Els Ports, una amb més valencianoparlants per habitants, de tot el País Valencià,
des de fa anys, treballa també per a la normalització i recolzament de l’ús.
Una de les línies de treball que s’han presentat fa referència al recolzament i promoció
de grups musicals amb la nostra llengua i de les nostres terres.
Després de 25 anys de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i atesa
la necessitat de continuar fomentant l’ús de la nostra llengua en tots els àmbits i
concretament entre els grups de música que l’empren, la Regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Morella proposa al Ple de la corporació que aprove el següent
ACORD:
1. L’Ajuntament de Morella es compromet a contractar grups de música que

canten en la nostra llengua.
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2. L’Ajuntament de Morella es compromet a recolzar a grups de música de la

nostra ciutat, enriquint les activitats socioculturals i lúdiques.
3. L’Ajuntament de Morella demana al Govern de la Generalitat Valenciana que

obriga una línia de subvencions per a aquells Ajuntaments que contracten
grups de música que empren la nostra llengua.
4. L’Ajuntament de Morella acorda remetre còpia d’aquest acord al Govern de la
Generalitat Valenciana i a Acció Cultural del País Valencià.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció recolzament del Valencià tal
i com ve redactada.
15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP POPULAR MUSEU CARLISTA.- Es
dóna compte per part del regidor En Guillermo Sangüesa Teruel de la moció del Grup
Municipal Popular Museu Carlista que és com segueix:
“PRIMERO.- El Castell, sin duda alguna, se configura como uno de nuestros

principales reclamos turísticos, no sólo por su historia e importancia militar en el
pasado, sino también simplemente, por ser el monumento que corona nuestra ciudad
y el elemento que define la silueta de Morella en el horizonte.
SEGUNDO.- Por todos los morellanos y morellanas, son sobradamente conocidas las
diversas polémicas surgidas años atrás en torno a la gestión de la fortaleza y las
murallas y la institución encargada de ostentar dicho cometido.
Así, el Grupo Municipal del Partido Popular y, entendemos que desde el propio
Ayuntamiento, lo primordial es actuar velando por el interés general de la ciudad y, en
particular del Castillo.
Por ello, dejando al margen cualquier polémica y enfrentamientos pasados, creemos
conveniente y acertado recuperar y reactivar aquellas ideas, proyectos o actuaciones
que entendemos positivas y cuya realización contribuirán a mejorar el Castillo, sea
cual sea su procedencia.
Un ejemplo de estas iniciativas, objetivamente positivas, ha sido la creación de un
Plan Director del Castillo y las Murallas, cuya conveniencia no ha sido discutida por
nadie, es más tanto ahora el Ayuntamiento, como en su momento la Diputación,
entendieron que la elaboración de dicho documento era primordial de cara a la gestión
del monumento. El motivo de dicha pertinencia, ser una necesidad la existencia de un
estudio pormenorizado que analice la “salud” de la fortaleza y, asimismo, establezca
las líneas básicas de futuras actuaciones.
TERCERO.- Si bien, desde el Partido Popular consideramos positiva la consignación
de una partida presupuestaria de 200.000 € proveniente del 1% de cada inversión en
obra pública que el Ministerio de Fomento destina a la recuperación del Patrimonio
Histórico Español, estamos convencidos de que no debemos conformarnos con una
serie de intervenciones paulatinas y escalonadas en el tiempo, sino que se debe
proponer un proyecto cuya realización y puesta en marcha suponga una auténtica
dinamización integral y puesta en valor del Castillo en su conjunto.
Así, durante la etapa en que la Diputación de Castellón ostentó la gestión del Castillo y
las Murallas, se trabajó en torno a la creación de un Museo Carlista ubicado en las
distintas dependencias que ofrece la fortaleza, tales como el antiguo Palacio del
Gobernador o las diversas estancias repartidas por el Castillo, de manera que, su
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implantación supondría una dinamización y una serie de actuaciones en la práctica
totalidad del recinto.
Por el entonces responsable de la gestión, se mantuvieron numerosas reuniones y se
realizaron diversas propuestas que fueron aceptadas y acogidas por organismos
como los Ministerios de Cultura, de Defensa, Generalitat Valenciana o Diputación de
Castellón, comprometiéndose a la aportación, tanto de recursos económicos, como de
diversas piezas del museo para su exposición entre las que figurarían armamento, del
cual, se tenía constancia sobre su utilización en diferentes episodios de las Guerras
Carlistas que tuvieron Morella y la comarca como escenario.
Por todo ello, consideramos que dicha iniciativa supondría sumar un nuevo aliciente al
atractivo turístico de la ciudad y que contribuiría a la dinamización del Castillo.
CUARTO.- Entendemos que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Morella, se debería retomar y reactivar dicho proyecto, impulsando para ello la
creación de un patronato integrado por las diversas administraciones interesadas, de
tal modo que se pudieran comprometer anualmente partidas presupuestarias
destinadas a la creación del proyecto y su mantenimiento.
Por todo ello se presenta ante el Pleno Municipal, para su debate, discusión y
votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1º.- Que el Ayuntamiento de Morella, como institución encargada de la gestión del
Castillo recupere y reactive la iniciativa de crear un Museo Carlista en el Castillo de
Morella.
2º.- Que a tal fin, el Ayuntamiento de Morella, inicie los contactos necesarios con las
distintas administraciones afectadas y/o que pudieran estar interesadas en el
Proyecto, tales como el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la
Diputación de Castellón, con el fin de crear un patronato que proporcione los medios
necesarios para la puesta en funcionamiento de un Museo Carlista en el Castillo de
Morella.
3º.- Remitir la presente moción a las instituciones mencionadas a modo de
presentación de la iniciativa que justifique el inicio de negociaciones al respecto.”
Pren la paraula la Sra. Mestre qui vol manifestar que tal i com marca el Pla Director,
les prioritats en aquest moment són la consolidació i rehabilitació del Castell. Una
vegada això estigue fet i ja que el Castell disposa de grans espais es podria utilitzar
per fer un repàs històric des de la prehistòria fins a principis del segle XX i no sols a
un període com és el Carlisme. Per lo tant lo més adient seria seguir les directrius que
marque el Pla Director i que siguen els propis Morellans els que determinen quin seria
l’ús una vegada rehabilitat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que s’entén que al Castell hi ha lloc
de sobra per fer moltes coses i que açò no es tracta d’una imposició sinó d’una
proposta oberta i que es creu que de les diverses propostes que hi ha, és la que més
forma tenia.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que no es té clar quina puga ser la implicació
d’altres administracions en aquest projecte, per lo que hi ha reticència en lo que
respecte a la creació d’un patronat, i dintre de la xarxa de museus tampoc es
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considera adient el fet de crear un patronat alternatiu ja que es perdria la senya
d’identitat d’aquesta xarxa.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que com a suggeriment i proposta és interessant,
agraint que no se continue en la confrontació respecte a aquest monument; però el
més important és donar-li més coherència i força i açò s’aconseguirà seguint el Pla
Director.
Respecte a la creació del possible patronat, en aquest moment no es té constància de
la intenció de cap institució en participar en aquest projecte.
Per lo tant lo important és seguir les directrius que marque el Pla Director, i una
vegada s’hage arribat a la consolidació del monument serà el moment de delimitar els
usos concrets dels distints espais.
Assabentat el Ple per tres vots a favor del Grup Municipal Popular i set vots en contra
del Grup Municipal Socialista és rebutjada la moció del Grup Popular Museu Carlista.
16.- INFORME SOBRE PLA ACCESSIBILITAT.- Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de l’informe sobre el Pla
d’Accessibilitat que es tracta d’un pla específic d’actuació en matèria d’accessibilitat
per al municipi de Morella amb l’objecte d’establir un conjunt d’actuacions a fi
d’eliminar barreres i millorar l’accessibilitat.
Les zones d’estudi seran el nucli urbà, Castell, Convent de Sant Francesc, Museus,
Plaça de Bous, Costes i Carrers i edificis públics de l’ajuntament, oficina del registre
de la propietat, servei de recaptació.
Durant molts anys ha segut l’Ajuntament qui ha finançat les obres de les actuacions
que s’han dut a terme en el municipi sense ajuda de les administracions competents i
és per eixe motiu i segons l’Ordre de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria de
Benestar Social, per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajudes i
subvencions per a l’atenció a persones en discapacitat o amb malaltia mental i per a la
promoció de l’accessibilitat per portar a cap la proposta d’eliminació de barreres i la
millora de l’accessibilitat en el municipi, s’ha demanat una ajuda que després de
l’informe realitzat pels tècnics de l’Ajuntament té el pressupost estimat de trenta-sis mil
euros.
Pren la paraula la Sra. Ripollés per dir que dintre dels punts a incloure seria
interessant que figurara el passeig de ronda.
De tot lo qual el Ple queda assabentat, aprovant que se inclogue dintre del Pla
d’accessibilitat, la indicació feta des del Grup Municipal Popular.
17.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
18.- PRECS I PREGUNTES.Hi ha una pregunta presentada formalment per part del Grup Municipal Popular que
és:
¿Cual és el número total de personas que presta sus servicios en el Ayuntamiento de
Morella y/o en la empresa municipal CISE y sus filiales?
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Del citado personal, ¿cuántos son funcionarios, cuantos son “interinos” y cuántos son
personal laboral?
Respecto del personal laboral, ¿qué tipos de contrato les une con el Ayuntamiento o
CISE y sus filiales y cuantos contratos existen de cada modalidad o tipo?
En cuanto a los contratos laborales existentes, ¿cual es la duración de los mismos?
A lo que li respon el Sr. Puig dient que la distribució de treballadors és la següent:
AJUNTAMENT: el total és de 46 persones distribuïdes de la següent manera: 6 són
funcionaris, 1 és interí, 4 són contractes especials (2 són assistentes socials per al
desenvolupament de la Llei de Dependència, de les quals 1 és un sou subvencionat
per la Llei de Dependència per tenir caràcter comarcal, 1 ADEL i 1 Salari Jove), 35
laborals, dels quals 18 són contractes fixos a temps complet, 7 contractes fixos a
temps parcial, 6 contractes temporals a temps complet per obra o servei, 2 contractes
temporals a temps parcial per obra o serveis i 2 contractes temporals de 8 hores
setmanals per obra o servei.
Respecte a les contractacions de les empreses municipals son 33 persones en total,
distribuïdes de la següent manera:
CISE: amb un total de 22 treballadors, de les quals 8 són contractes fixos a temps
complet, 1 contracte fix a temps parcial, 4 contractes temporals a temps complet per
obra o servei i 9 contractes temporals a temps parcial per obra o servei.
INICIATIVES TURÍSTIQUES: 4 treballadors en total, dels quals 2 són contractes fixos
a temps complet i 2 són contractes temporals a temps parcial per obra o servei.
PERM (Energies Renovables): amb un total 3 treballadors amb contractes temporals a
temps complet per obra o servei.
CENTRE FORMATIU: 3 treballadors dels quals 1 és contracte fix a temps parcials, 1
contracte temporal a temps complet per obra o servei i 1 contracte temporal a temps
parcial fins a juny de 2009.
IMPROTINT: 1 treballador amb un contracte fix a temps complet.
Ara el que es voldria és fer una comparativa per que es veja el pes específic del
capítol 1 en l’Ajuntament de Morella, ja que en els darrers dies s’ha vist en els mitjos
crítiques a aquest capítol del pressupost per part de dirigents del Partit Popular, tenint
com a punt de referència el moment en que l’Ajuntament de Morella estava governat
pel Partit Popular l’any 1989.
El pressupost de l’any 1989 va ser de 97 milions de pessetes i en l’any 2009 és de 615
milions de pessetes, fet que suposa un increment de 635%.
Les despeses de personal en l’any 89 eren de 44.440.000 pessetes, que suposava el
45,81% del pressupost, i en l’any 2009 és de 1.100.000 euros (183.000.000 pessetes)
suposant un 29,97% del pressupost.
El personal en les oficines municipals en l’any 89 quan s’estaven gestionant 97 milions
de pessetes era de 5 persones i en l’any 2009 quan s’estan gestionant 615 milions de
pessetes és de 7 persones. I tant en l’any 89 com en l’any 2009 hi ha 1 regidor
alliberat.
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El que es desprèn de aquestes dades és que en lo que respecte a la gestió dels
recursos públics s’està treballant d’una manera manifestament eficient, que mai ho
serà suficientment per que sempre hi ha que millorar, però no s’estan malgastant els
recursos públics.
Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol saber:
-

Tonar a fer una pregunta que es va plantejar en el passat ple i no es va
respondre i que és si s’ha demanat permís a Patrimoni per les obres del
pavelló de fires.
Qui page el cartell, per cert molt gran, que s’ha col·locat en l’obra de la
Torre de Forcall.
Saber quan van eixir publicades les ajudes de la Mancomunitat Taula del
Sènia per a empreses, ja que hi ha moltes empreses morellanes que no es van
assabentar d’aquesta convocatòria.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol reiterar la satisfacció, manifestada al principi
del Ple, del Grup Municipal Popular davant el començament de les obres del Quarter
de la Guàrdia Civil i la licitació de la N-232, esperant que es tinga que fer el mateix en
el tema del Parador.
I després preguntar:
-

Com es troba el tema de l’Helisuperfície.
Si en les actes de les juntes de govern es podria detallar en la relació de
factures el import i el beneficiari.

Respecte a les dades facilitades dels treballadors, fer un prec per a que els
treballadors que tenen un contracte temporal, i en la mesura de les possibilitats i que
els treballadors estiguen interessats, es puguera millorar i estabilitzar al màxim la seva
situació laboral amb contractes a temps complet i amb duració indefinida.
I respecte a les dades econòmiques es considera normal que en 20 anys hi hage més
personal i se dispose de més pressupost.
Pren la paraula el Sr. Puig per contestar a les qüestions dient:
- En primer lloc dir que, efectivament la pregunta sobre el pavelló de festes, no es va
respondre en el passat ple per que es considerava una actitud que responia a un
moment puntual.
Tot el mon sap que Morella té una sèrie de consideracions determinades respecte al
Patrimoni i que hi ha edificis que estan fora d’ordenació com és el cas de l’antic
poliesportiu. Per lo que no s’entén aquesta pregunta, ja que pareix que el que es vulga
és que aquest s’enderroque, després de l’esforç que ha suposat poder donar-li una
reutilització al pavelló i de l’esforç que va suposar el poder fer el nou poliesportiu
sense cap ajuda.
Aquesta pregunta està directament connectada amb la carta que va arribar a aquest
ajuntament remesa per Director de Cultura.
Aquestes obres afecten a la consolidació del pavelló i per tant són obres que segons
els informes tècnics no es considerave necessari demanar el informe a Cultura i no té
cap tipus de justificació intentar paralitzar-les.
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De totes maneres si es vol algo més, que s’assumisque clarament la responsabilitat
del que s’està dient, que és que no es facen eixes obres, posant en qüestió el futur de
l’espai firal.
Respecte al macrocartell de l’obra de la Porta de Forcall, dir que l’ha pagat el
contractista, tal i com correspon; però resulta curiós que se pregunte per aquest i no
es pregunte pel cartell, de les mateixes dimensions, que va exigir la Generalitat
Valenciana col·locar en l’obra del Portal de Sant Mateu. Des d’aquest ajuntament no
sols s’ha tingut que pagar aquest cartell, de la Generalitat encara no ha pagat, sinó
també s’han tingut que posar els diners que tenia que posar la Generalitat i que no ho
ha fet.
Si que és veritat, que tant la Generalitat com el Ministeri podria fer cartells més
menuts, però si tant el Pla Zapatero, com el Pla Camps ens donen els diners, posarem
els cartells que ens diguen.
- Pel que fa a les empreses morellanes respecte a les ajudes del Pla de
Reindustrialització del Ministeri d’Indústria mitjançant el conveni amb la Mancomunitat
Taula del Sènia, dir que aquestes són ajudes anuals que publica el Ministeri a través
del BOE, i que la Taula del Sènia també va fer la seva exposició públic. Dintre de la
convocatòria d’este any s’han presentat 3 empreses que van tenir ajuda, sent aquest
un logro més de la Mancomunitat Taula del Sènia.
Encara que aquest any s’ha donat tota la informació necessària l’any pròxim, en la
mesura de lo possible, s’intentarà augmentar la difusió d’aquestes ajudes.
Però el que és més important és que tant la Generalitat, com l’Estat tindrien d’ajudar
més als emprenedors i molt especialment tindria de fer-ho Ruralter a través de la
gestió del Portmader, i sobre tot que ajudara a tots i que no deixara fora projectes tant
importants per a la nostra comarca com ha segut el cas del nou matadero.
- Respecte al tema de l’helisuperfície, seguim en el mateix punt i dir que si no hi ha
resposta, en el pròxim ple es presentarà una moció al respecte.
- El tema d’incloure en les actes de les Juntes de Govern la relació de factures amb
dades dels beneficiaris i imports, es ferà lo que pertoque segons la llei, i dir que tota la
informació està a disposició per poder ser consultada en aquest ajuntament.
- Respecte al tema de la millora de les condicions dels contractes dels treballadors, és
bastant contradictori primer dir que es gaste massa diners en personal i després
demanar més estabilitat. Aquest ajuntament està fent un gran esforç en matèria
d’ocupació tant en la contractació directa com en l’ajuda de contractació en altres
empreses, Pla E, obres d’infraestructures i altres.
En comparació amb la resta de pobles de la comarca, el percentatge d’atur és prou
més baix, fet que demostre que hi ha un interès i voluntat en millorar la situació.
La comparació feta amb les dades de l’any 89 no és en demèrit, sinó que sí en aquell
moment amb 5 persones es gestionaven 97 milions de pessetes i ara en 7 persones
es gestionen 6 vegades més es demostra un avanç i millora qualitativa en l’eficiència.
En aquest moment de crisis econòmica i de situació complicada es té fer un
sobreesforç, tant l’equip de govern, com els treballadors així com des de totes les
administracions públiques, per que els ciutadans mereixen respostes en una situació
tant complicada com aquesta.
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- Respecte al reconeixement tant en el tema de la N-232 com del Quarter de la
Guàrdia Civil dir que el que s’està intentant és complir amb els compromisos i que no
hi ha dubte en l’esforç que fa l’equip de govern per complir aquestos.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quaranta
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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