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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 11 DE JUNY DE 2009
=========================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
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
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

Na Palmira Mestre Tena

En la ciutat de Morella sent les vint hores, del
dia onze de juny 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.

En primer lloc i abans de començar donar la benvinguda a la regidora Na Isabel Sangüesa
Carbó.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR- Havent-se repartit junt amb la
convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent cap objecció, és aprovada per
unanimitat l’acta de data 3-06-09.
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:
En primer lloc dir que es té coneixement, per mig dels mitjans de comunicació, de l’adjudicació
de l’ampliació del Pla Eòlic en la zona 01 que afecte a Morella. Manifestar la nostra discrepància
de com s’està portant a cap este procés ja que s’està fent d’esquenes als ajuntaments i sense
tenir cap notícia, a excepció del que s’ha publicat en els mitjans de comunicació, per lo que es
procedirà a reclamar la informació necessària.
Respecte al Pla Eòlic Valencià no està sent tot lo beneficiós que caldria, sent necessari que la
Generalitat es pose del costat dels ajuntaments i no al costat de les empreses.
El segon tema del qual tampoc es disposa d’informació i que té a veure amb l’anterior és el Pla
ZEPA. En el cas de Morella aquesta al tenir molt de terme té també moltes zones afectades,
per lo que s’estudiarà el tema per presentar les al·legacions, ja que es considera que la
distribució ha estat molt arbitrària.
Fer referència a que les obres del Quarter de la Guàrdia Civil continuen a bon ritme.
Respecte al Parador dir que s’estan fent les gestions necessàries per començar les obres del
túnel estant pendent de la signatura de la responsable d’arqueologia de la Conselleria.
Per últim dir que l’informe de l’escorxador que es va quedar de presentar se presentarà en el
proper plenari després de la celebració aquest mes de juny de la junta general de Carns de
Morella.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Adhesió a la campanya de control de motocicletes de la DGT que es porta a terme estos
dies.
Dispositiu especial de policia local amb motiu de la Rogativa a Vallivana.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Han finalitzat les obres de la primera fase dels Plans Provincials de 2008 a Ortells,
millorant l’enllumenat de diversos carrers i la segona fase continua a bon ritme.
Estan finalitzant les obres del Pla E referents a la millora d’accessibilitat en la Pobleta,
millora del camí del roser de Xiva, així com les obres de millora en la Plaça de Bous de
Morella.
S’han iniciat les obres de millora del camí de Sant Vicent. Per tant ja estan en marxa totes
les actuacions.
S’ha dut a terme tot el muntatge per a celebrar les eleccions europees.
El regidor d’obres va participar en el Consell dels Xiquets on es van tractar diverses
millores urbanes que estan programades i van ser demanades per ells com el carril bici, una
font en la Plaça del Tint, etc.
Participació en l’acte de la A-68 a Vinaròs.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, Pavelló de Festes i sales de l’Ajuntament
per a la realització de diferents actes i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
S’han realitzat diverses actuacions de millora i manteniment en el Castell.
S’ha posat a punt la piscina municipal, estan oberta des del dia 6 de juny.
S’han realitzat tots els preparatius, neteja de camins, etc per a la celebració de la Rogativa
de Vallivana.

ÀREA DE TURISME
-

S’ha passat una auditoria d’aptitud als establiments de Cases de Morella per a formar part
del Club de Qualitat d’Establiments d’Allotjament.
S’ha dut a terme, per part de la Càmara de Comerç, un curs de qualitat per a comerços.
S’han posat en marxa les primeres reunions de les primeres jornades de la tapa a Morella
que tindrà lloc els mesos de juny i juliol.
S’ha realitzat una reunió entre Assetmyco i l’Associació Firal per a començar la coordinació
de la Fira i la distribució de l’Espai Firal.
S’ha assistit per part del personal tècnic de turisme a la presentació del Pla Estratègic
turístic realitzat per la Mancomunitat Taula del Sénia.
S’ha assistit per part del personal tècnic de turisme a una reunió del Camino del Cid. La
nostra oficina serà punt sellador del camí.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha realitzat, gràcies a la Taula del Sénia, l’asfaltat del camí de Palos i ja s’estan
programant les actuacions per al proper any.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha realitzat una xerrada explicativa sobre l’ús del DNI electrònic.
S’han realitzat les primeres seleccions de personal per als salaris subvencionats destinats
a donar suport a l’àrea de cultura.
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S’ha posat en funcionament la Fonda de Xiva.
S’han sol·licitat a les Conselleries corresponents diverses subvencions per a fomentar el
desenvolupament tecnològic i fomentar el nostre patrimoni.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Està en marxa el projecte de georeferenciació de la Taula del Sénia, on els usuaris poden
informar-se de fins a 200 punts del nostre terme municipal, entre monuments, serveis i
comerços de la localitat. Es pot veure a www.tauladelsenia.org.
- En ares de la constitució definitiva del TDT local públic Morella-Vilafranca, s’ha arribat a un
acord entre els diversos interessats per a la distribució de la futura senyal televisiva.
ÀREA DE CULTURA
-

Cloenda de la temporada tardor-primavera de cinema.
Celebració del dia mundial dels museus.
Contribució a les jornades realitzades per la universitat de Barcelona on s’estudiava el
paisatge i l’orografia de la nostra comarca.
Recepció d’un grup d’antics alumnes de les universitaris iberoamericans organitzat per
l’UJI.
Reunió amb diferents entitats per tal d’enllestir la programació de l’agost cultural.
Participació en el lliurament dels premis 25 d’abril, organitzat pel Centre d’estudis dels
Ports, que tindrà lloc el proper dilluns a les 12 h en el col·legi de primària.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió del consell dels xiquets.
Diferents tasques relacionades amb els assajos del festival fi de curs del Col·legi Mare de
Déu de Vallivana.
Acte de comiat als alumnes de segon de batxillerat que va tindre lloc al teatre municipal.
Participació amb el consell escolar convocat per la direcció de l’escola llar.
Ajuda en la realització d’uns cursos organitzats per l’AMPA de primària.
S’ha obert el plaç per presentar les sol·licituds per a l’escola infantil.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha iniciat el període d’inscripció del Campionat de Futbol Sala Ciutat de Morella.
El regidor de Joventut va tindre una reunió en l’Espai Jove de Peñíscola per tractar la
millora dels serveis d’informació i altres en la nostra ciutat.
S’han rebut noves propostes de treballs fi de carrera en les ajudes per a joves
universitaris.

ÀREA D’ESPORT
-

Recepció dels participants de la III Ruta Cicloturística Papa Luna.
Organització i col·laboració amb el Els Ports Futbol Club del primer campionat de futbol
3x3 Ciutat de Morella.
Col·laboració amb el torneig aleví de bàsquet femení i amb la festa fi de temporada del
Club Bàsquet Femení Morella.
Cloenda de les escoles esportives, i inici de nous cursos en el centre lúdic i esportiu
Jaume I, com ara de natació per als més menuts i batuka.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

S’han realitzat totes les gestions per a la imminent obertura del Centre de Dia.

ÀREA DE LA DONA

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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El dia 2 de juny reunió a Castellfort sobre la igualtat d’oportunitats a càrrec de la Fundació
Isonomia.
Estos dies s’està preparant conjuntament amb el Grup de Dones un taller de risoterapia
que es realitzarà durant quatre dies del mes de juliol a falta de confirmació dels dies.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 29 de maig es va reunir el Consell de Solidaritat per a valorar les Jornades de
Solidaritat de l’any 2009, en la reunió es va crear la comissió per a valorar els projectes del
0,7% d’enguany.
En estos dies la comissió del Consell de Solidaritat s’està reunint per a valorar els
projectes del 0,7% que s’han presentat enguany.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Es col·labore en la festa de final de curs dels alumnes de la Universitat de Majors de
Morella i Vilafranca que es va fer a la Fàbrica de Giner.
Des del dia 5 de juny al dia 20 de juny s’estan realitzant les sextes jornades de la Gent
Gran que compten amb conferències, taller de risoterapia, teatre, cine, visita cultural per la
ciutat de Morella i un dia dedicat al senderisme (pregària a Vallivana).
Hui 11 de juny s’ha realitzat la clausura del curs 2009 amb l’entrega de diplomes als
alumnes de la Universitat de Majors amb l’assistència de totes les seus universitàries de
majors de la província, amb una participació de 190 alumnes i la presència dels màxims
responsables de la Universitat de Majors.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Estos dies s’està preparant la processó del Corpus amb l’aportació municipal que
tradicionalment fa l’Ajuntament.

ÀREA DE FESTES
-

Continuen les reunions amb diverses associacions i entitats per anar perfilant el calendari
d’activitats per a l’estiu.
El 18 de maig va tindre lloc una reunió de la Comissió de Festes.
El regidor de festes i el de medi ambient van visitar les instal·lacions de la ramaderia de
Palmira Cervera, en el mas de Les Covetes, per veure el ramat per a les festes d’agost.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA ABRIL.- Es posa en coneixement
del Ple dels comptes de tresoreria del mes d’abril de 2009, que és com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-09...........................................................
324.720,14 €
Ingressos abril........................................................................... 416.432,49 €
Total...............................................................................
741.152,63 €
Pagaments......................................................................
544.952,17 €
Existència a 30-04-09.....................................................
196.200,46 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major informació
de tots els regidors.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que una vegada revistats els comptes de tresoreria d’abril i
comprovat que els pagos han segut superiors als ingressos, aquest Grup s’abstindrà en la
votació d’aquest punt.
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Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes del mes d’abril de 2009 tal i com vénen redactats.
4.- MOCIÓ ÚS DIGITAL CASETA MUNICIPAL.- Es dóna compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció ús digital caseta municipal que és com
segueix:
“MOCIÓ ÚS CANAL 9 CASETA MUNICIPAL
PRIMER.- En nombroses ocasions han passat pel ple qüestions relatives a l’ús d’instal·lacions
municipals, que, com la caseta del Tossal Gros, permet a cadenes públiques i privades l’ús de
les mateixes per poder fer les emissions que estiguen d’acord amb l’interès públic amb
l’autorització d’aquest ajuntament i de conformitat a la legalitat vigent.
Radio Televisió Valenciana ha segut des dels seus inicis una de les empreses que per l’interès
d’aquest ajuntament, com per a l’àmbit i abast que s’ha entès que tenia que tenir una cadena
radiotelevisiva com la pública dels valencians i valencianes per a la comarca ha tingut una
relació de tractament preferent en quant a l’ús d’aquestes instal·lacions i tenint com a referent el
diàleg i el consens en torn a totes les qüestions que envolten l’arribada de la televisió pública al
nostre terme, del que encara hi ha deficiències de senyal que queden per resoldre.
Al seu moment, els documents de permís municipal que es van plantejar i que van autoritzar a
RTVV en el corresponent plenari per a que feren ús de les instal·lacions tenia un caràcter
estrictament aplicat a la tecnologia analògica de la televisió, i en el mateix es plantejava a la
cadena pública que l’autorització es mantindria mentres es donara un servei de caràcter públic.
SEGON.- Des de fa més d’un any, que els serveis tècnics d’aquest ajuntament han detectat que
a les instal·lacions municipals s’estan fent emissions digitals de la Televisió Pública Valenciana,
tot això sense el consentiment ni coneixement dels responsables municipals. Se’ls va fer el
corresponent requeriment per a que justificaren la seua intolerable actitud i que regularitzaren la
situació, a dia d’avui, per part de la cadena, en aquest ajuntament no es té cap notícia formal al
respecte.
TERCER.- En els darrers temps, i també informats pels tècnics municipals, se’ns ha notificat a
l’ajuntament que dins la senyal digital que està emetent Ràdio Televisió Valenciana, s’està
donant cobertura a diverses cadenes privades per a que puguen emetre a la nostra zona, tot
això, novament sense autorització del municipi i violant, en conseqüència els acords establerts, i
sense cap justificació.
Aquest ajuntament no pot tolerar que per raons que es desconeixen i de les quals no s’ha donat
cap explicació malgrat els requeriments realitzats que es produeixquen aquestes pràctiques que
van en contra de l’interès públic i del servei de qualitat dels ciutadans i ciutadanes de Morella,
així com de la falta de respecte a l’autonomia municipal, del patrimoni dels morellans i
morellanes i de la legalitat vigent.
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Transmetre la protesta enèrgica d’aquesta Corporació davant la manera d’actuar de
Ràdio Televisió Valenciana en la caseta sense cap autorització, fent cas omís als requeriments
municipals i vulnerant l’interès públic del seu servei donant cobertura a emissions digitals de
caràcter privat sense cap justificació ni autorització d’aquest ajuntament.
SEGON.- Manifestar la voluntat del Ple Municipal de retirar tot aquell material que permaneix a
la caseta que no està autoritzat mentres no regularitze la incomprensible situació actual,
mitjançant el procediment legal corresponent.
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TERCER.- Remetre còpia del present acord a la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana i a la Direcció General del Mercat de les Telecomunicacions, per a que tinguen
notícia de les males pràctiques portades a terme per l’ens públic valencià.”
Pren la paraula el Sr. Ortí qui manifesta que s’està totalment d’acord amb aquesta qüestió i al
mateix temps preguntar quins canals dels 28 de TDT i des de quines casetes s’emeten.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que al costat de la caseta municipal hi ha una altra que en
el seu dia van tenir autorització, que és l’antiga caseta de Retevisió, que s’ha convertit en una
altra empresa que es diu Avertis i que ofereix el servei a altres cadenes (es suposa que
mitjançant el pagament) per a l’emissió de tots els canals que veiem, sent sols Ràdio Televisió
Valenciana la que no va per mig d’aquesta empresa.
el que es pretén és que Radio Televisió Valenciana continue emetent però no pot fer-ho,
després d’any i mig de requeriments, sense el consentiment d’aquest ajuntament i a més a més
donant servei i cobertura per mig de l’emissor que ells han col·locat a altres cadenes privades.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si hauria possibilitat de que vendre’ls un terreny per a
que ells feren la seva caseta.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que aquesta opció ja se’ls va oferir i no els va interessar.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que la voluntat de que es vegen el major nombre de canals és
clara, però hi ha que fer-ho bé.
També dir que hi havia un compromís per a que Canal 9 puguera emetre des de la caseta
municipal, i ells millorarien la recepció a Xiva, cosa que no s’ha produït. I el que tampoc poden
fer és no fer cas dels requeriments i seguir fent el que vulguen sense donar cap explicació.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que respecte a l’emissió de les cadenes privades per mig
de l’emissor de Canal 9, seria convenient esbrinar quines cadenes són i notificar-los a aquestes
també per a que regularitzen la seva situació.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que s’afegirà aquest punt a la moció.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció ús digital caseta municipal tal i com ve
redactada afegint un punt que seria:
QUART.- Remetre aquest acord a totes les cadenes privades que emeten per mig de la caseta
municipal per a que regularitzen la seva situació.
5.- MOCIÓ I RECURS AJUDES GENERALITAT VALENCIANA CAMINS RURALS.- Es dóna
compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En
Rafael Pallarés Traver de la moció ajudes camins rurals que és com segueix:
“MOCIÓ AJUDES CAMINS RURALS
Morella té un dels termes municipals més extensos de tota la Comunitat Valenciana, amb més
de 400 km², i en una agricultura i ramaderia que representa una part fonamental tant per a
l’economia, com per a la conservació i manteniment del nostre patrimoni natural.
Tenim una xarxa de pistes i camins rurals fonamentals per a la vertebració i funcionament diari
de les explotacions ramaderes i agrícoles, que són necessàries per a conservar el territori i la
població en una zona de muntanya on és necessari aprofitar tots els recursos.
Les pistes i camins rurals són fonamentals per a la supervivència i rendibilitat de les
explotacions i en conseqüència de la qualitat de vida de les persones que viuen de l’agricultura i
ramaderia.
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Des de l’Ajuntament s’ha fet i es fa un esforç important per mantenir i millorar els camins,
sol·licitant ajudes a diferents administracions. Destacant en els últims anys l’aportació de la
Taula del Sénia amés de la directa, i també important, del propi consistori.
Creem que és, des d’una administració propera, com és la Generalitat, i en este cas concret la
Conselleria d’Agricultura, d’on s’ha de vetllar també pels interessos d’agricultors i ramaders de
tota la Comunitat. La sensibilitat en quan a la necessitat d’uns camins en condicions per a la
gent del camp hauria d’estar fora de tot dubte, cosa que no pareix que siga aixina, pel que es
refereix al terme de Morella per part de l’Administració Autonòmica.
L’Ajuntament de Morella porta onze anys sense rebre cap ajuda, per part d’esta Conselleria, per
a reparació i manteniment de camins rurals, el que suposa un menyspreu als agricultors i
ramaders del nostre poble, on any rere any no és vàlida la necessitat que tenen de la xarxa de
pistes i camins rurals per a poder continuar en les seues explotacions contribuint de manera
fonamental al manteniment del nostre poble i la comarca.
Ens trobem ara, en que un any més, se’ns ha denegat l’ajuda. Un any en que hem presentat un
projecte conjuntament amb l’Ajuntament de Forcall, un projecte amés de vertebració de gran
part de la comarca, ja que millora les comunicacions entre Forcall, Xiva i Ortells. Aquest
projecte amés, va ser explicat en persona a la Directora General de Producció Agrària, Laura
Peñarroya, expressant el seu compromís de dur-lo endavant en la mateixa reunió.
Aquest compromís s’ha quedat en un no res i la Conselleria, una vegada més, el que demostra
és el desinterès i menyspreu a les necessitats del món rural i, en especial, dels que viuen de
l’agricultura i ramaderia en el nostre poble.
Per tot l’exposat demanem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Exigir, a la Conselleria d’Agricultura, rectificació immediata de la resolució i concessió
de l’ajuda sol·licitada per l’Ajuntament de Morella.
SEGON.- Presentar recurs a la Conselleria d’Agricultura davant la resolució publicada en el
DOCV.
TERCER.- Fer arribar aquesta moció als Grups Parlamentaris, a la Conselleria d’Agricultura i a
la Direcció General de Producció Agrària.
QUART.- Fer arribar també aquesta moció a l’Ajuntament de Forcall.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que s’està totalment d’acord en aquesta moció. Aquesta
qüestió és un tema prioritari per a tots els grups polítics, i reiterar tal i com es diu en aquesta
moció s’ha d’exigir que es compleixca el compromís adquirit en el seu dia.
Pren la paraula el Sr. Pallarés puntualitzant que s’està parlant d’11 anys, però si no es contara
una petita subvenció de 2.100 que es va donar en l’any 1997, ara estariem parlant de 15 o 16
anys, fet que suposa una burla per a la gent del camp i per a tota Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig per subratllar que en aquest cas estem parlant d’un compromís no
complit donat per Laura Peñarroya tant a l’Alcalde de Forcall com al de Morella.
També recalcar que en aquest cas concret s’estan donant dos qüestions molt importants com
són que estem parlant de molts anys sense subvenció i que es tracta d’un projecte que afecta a
dos municipis, per lo tant se presentarà un recurs i es demanaran explicacions a la Directora
General de Producció Agrària.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció ajudes camins rurals tal i com ve
redactada.
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6.- COMPROMISOS PLANS PROVINCIALS 2009.APROVACIÓ PROJECTE OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) PER A
L’ANY 2009 A MORELLA.- Coneix el Ple les bases de la convocatòria realitzada per l’Excma.
Diputació Provincial per al Pla d’Obres i Serveis de competència municipal i de carreteres per a
l’any 2009, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 70 de 7 de juny de 2007.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Urbanización de la Calle Sant Julià” redactat
per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de CENT QUARANTANOU MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
(149.594,47 euros) de pressupost base de licitació i de DEU MIL SIS-CENTS QUARANTA
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (10.640,55 euros) (IVA inclòs) d’honoraris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l’obra “Urbanización de la Calle Sant Julià” redactat per
l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de CENT SEIXANTA MIL
DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (160.235,02 euros), amb el següent
finançament:
Aportació Diputació Provincial
Aportació MAP
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

29.411,52 euros
32.338,48 euros
98.485,02 euros
160.235,02 euros

SEGON.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb càrrec a la
partida 43/60004 “POYS Morella C/ San Julian, 1ª fase” amb una consignació pressupostària de
160.500 euros.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar sí en el projecte “Urbanización de la Calle Sant
Julià” es tindrà en compte la part del Pla d’Inversió de la Generalitat Valenciana.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que s’està esperant que s’aprove el Pla d’Invesió de la
Generalitat Valenciana per poder traure a concurs les dos fases juntes.
OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A XIVA DE
MORELLA.- Coneix el Ple el projecte de l’obra denominat “Pavimentación Calle de la Fuente y
Calle Solana de Chiva de Morella (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos
Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros) de
pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs) de honoraris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb càrrec a la
partida 43/60001 “POYS Xiva, Pavimentación Calle la Fuente i Calle Solana” amb una
consignació pressupostària de 32.000 euros.
OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A ORTELLS.Coneix el Ple el projecte de l’obra denominat “Adecuación entorno casco urbano en Ortells”
redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de
TRENTA MIL EUROS (30.000 euros) de pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs) de
honoraris.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb càrrec a la
partida 43/60003 “POYS Ortells, Entorno casco urbano” amb una consignació pressupostària de
32.000 euros.
OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A LA POBLA
D’ALCOLEA.- Coneix el Ple el projecte de l’obra denominat “Obras de mejora entorno casco
urbano y reparación cubierta lavadero en la Puebla de Alcolea” redactat per l’Enginyer de
Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000
euros) de pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs) de honoraris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Comprometre’s durant l’execució de l’obra a l’aportació municipal amb càrrec a la
partida 43/60002 “POYS Puebla de Alcolea, Mejora entorno casco urbano y reparación cubierta
lavadero” amb una consignació pressupostària de 32.000 euros.
7.- INFORME CENTRE DE DIA.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na
Mª Luz Blasco Querol del següent informe referent al Centre de Dia:
La política social de l’Ajuntament de Morella és ajudar a les persones majors, perquè cap
persona es puga quedar al marge.
Després de l’aprovació de la Llei de la Dependència en l’estat espanyol l’ajuntament de Morella
vol desenrotllar la dita llei amb la realització d’un Centre de Dia. Durant més de tres anys s’ha
estat treballant des de l’Ajuntament perquè la ciutat de Morella puga tindre el Centre de Dia. Un
bé necessari per a totes eixes persones dependents i aquelles que no puguen valdre’s per sí
mateixes i així donar suport a les famílies.
El centre serà un servici municipal amb la gestió de l’empresa B.B.S. l’única empresa que es
presente en el termini convocat pels organismes oficials.
Les places del Centre de Dia de Morella seran 25, totes elles concertades per la Generalitat
Valenciana. Es va decidir d’esta manera per comissió de govern de l’Ajuntament de Morella. 15
places seran concertades en el que resta de l’any 2009, les altres 10 restants seran
concertades l’any 2010.
El preu designat per la Generalitat Valenciana és de 38 euros per plaça i dia. Hem d’al·legar que
el dit preu es queda molt just per a poder realitzar un bon servici ja que es compta amb el
transport per a les persones que hagen de necessitar-ho, per això creiem que l’aportació hauria
de ser un poc major, ja que este centre també donarà servici als municipis de la comarca.
Des del Centre de Dia es pretén realitzar el servici de dinar a casa a totes les persones que ho
puguen necessitar, serà una manera de donar una major qualitat de vida a la ciutadania a
Morella.
Les persones interessades per a rebre el servici del Centre de Dia han de passar per les
oficines de Servicis Socials de l’Ajuntament de Morella per a rebre més informació i poder
apuntar-se. També han de tramitar la sol·licitud de reconeixement de dependència. Les
sol·licituds seran remeses a la Direcció Territorial de Benestar Social de Castelló per a la seua
valoració i posterior ingrés en el Centre de Dia.
L’Ajuntament de Morella conjuntament amb l’empresa adjudicatària crearan la borsa de treball
per a totes les persones interessades a formar part de la plantilla del Centre de Dia.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-06-11 PLE ORDINARI

10

La ciutat de Morella comptarà dins del mes de juliol amb el Centre de Dia, una obra que a pesar
de les dificultats trobades durant el llarg camí. La tenacitat i la constància de l’Ajuntament han
superat tots els obstacles perquè açò siga hui una realitat.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que aquest es tracta d’un projecte que ha
tardat 3 anys en aconseguir-se i esperem que done un bon servei al ciutadà.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
8.- PROGRAMA FESTES AGOST 2009.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En
Rhamsés Ripollés Puig de la programació dels mesos de juny, juliol i agost.
Juny 2009: Corpus, festival de fi de curs de primària, campionat futbol 3x3, presentació equip
TDM Ral·li Mongòlia, festes de Sant Joan, xerrada amb una important jugadora de bàsquet,
mostres de cotxes i motos i les jornades de la gent gran.
Juliol 2009: Cercaviles i concerts de distintes bandes, concurs de retalladors i emboladors, una
mostra de bonsais, 3 cursos de la UJI, actuacions musicals a la plaça, festa de Sant Cristofol,
activitats i espectacle organitzat per Mos va la Salsa i les primeres jornades de la tapa.
Aprofitar per agrair a totes les associacions, entitats, veïns i veïnes per la col·laboració i així
poder oferir un gran nombre i varietat d’activitats.
Agost 2009: Del 31 de juliol al 9 d’agost, Setmana de la Joventut, del 6 al 9 d’agost, Festival
Internacional de Música, del 6 al 14 d’agost Agost Cultural, del 14 al 23 d’agost Festes d’Agost i
del 24 al 30 d’agost Setmana de l’Esport i la Salut.
Dintre de la setmana de la Joventut es realitzaran activitats, tant als matins com a les tardes,
per als joves i menuts (tallers, xerrades, jocs i cinema), també es realitzarà la fase final del
campionat de futbol sala Ciutat de Morella. Un punt important serà el recolzament als grups
locals de música amb la celebració de concerts. Com a novetat hi haurà una exposició de
consoles i videojocs al Casal Jove i una xerrada sobre la utilització de les xarxes socials i la
responsabilitat en el seu ús.
Dintre de l’Agost Cultural, destacar el Festival Internacional de Música, i les activitats que es
realitzaran relacionades amb l’astronomia celebrant l’any de l’astronomia. També es continuarà
amb les visites guiades per conèixer el nostre poble. Falte confirmar la presentació de la
pel·lícula rodada en Morella “El amanecer de un sueño” .
Com a novetats en les festes d’Agost, dir que es canvia l’inici de les festes passant el pregó del
dissabte, dia de la Mare de Déu d’Agost, a les 20:30 hores del divendres dia 14. Aquest dia a la
nit també hi haurà al pavelló de festes un sopar, gala d’entrega de trofeus del campionat de
futbol sala que aquest any compta amb el patrocini de Culturocio i per finalitzar ball.
El dissabte a banda dels actes propis del dia de la Mare de Déu d’Agost, concert de l’Associació
Musical Mestre Candel, amb el patrocini de Culturocio, els peregrins i ball al pavelló de festes,
es farà una etapa de la volta de carros al País Valencià.
Respecte als dies de bous, aquestos seguiran amb l’estructura habitual, i aquest any el fet de
disposar dels animals del concurs de recortes i emboladors ens permetrà aprofitar millor els
recursos econòmics. Un dels objectius fonamentals durant aquest dies és programar activitats
de tot tipus per complementar l’oferta taurina, per exemple el dilluns hi haurà un taller de
percussió abans de la xaranga per als més menuts, el dimarts un concurs de dibuix i fotografia,
el dimecres jocs al centre lúdic i esportiu Jaume I per als més menuts i un concert jove per a
que puguen participar els grups morellans i el dijous després del sopar al pavelló de festes hi
haurà un espectacle d’humor i ball.
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El divendres dia de la gent gran a banda de les activitats que vénen desenvolupant-se durant
aquests anys també hi haurà un espectacle teatral important amb Toni Albà i Fermí Fernández.
El dissabte dia de la Mare de Déu de Vallivana i Gent Jove, com a novetat hi hauran activitats
organitzades per Espemo que compleix 25 anys, i com sempre un espectacle de foc i nit de
festa.
El diumenge, dia de la Corona d’Aragó hi haurà una trobada de gegants o una activitat similar,
truita monumental i castell de foc fi de festes.
I per últim en la última setmana d’agost es continuarà potenciant l’esport i la salut amb activitats
per a totes les edats i relacionades amb aquest temes, com xerrades, presentacions d’activitats
portades a terme per diverses associacions, etc.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que es tracta d’un programa ambiciós i orientat a
tot tipus de públic, però com sempre demanem que hi haguera una actuació de primer nivell
encara que es fera fora del mes d’agost que també seria més econòmic.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que per a aquest estiu s’ha preferit oferir varietat en les
activitats i potenciar els grups locals. També s’estudiarà sí de cara al pont del Pilar o altra data
es pot fer una actuació musical important.
Pren la paraula el Sr. Puig per destacar i agrair la col·laboració de Rural Caixa amb Culturocio,
en la celebració d’actuacions de la banda, rondalla, actes esportius i el Festival Internacional de
Música.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la programació de l’estiu 2009 tal i com ve
presentada.
9.- SOL·LICITUD CREACIÓ CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL AL CASAL JOVE.- Es dóna
compte per part del regidor d’Urbanisme, joventut i festes En Rhamsés Ripollés Puig que
aquest ajuntament ja compte amb un punt d’informació juvenil i vist que també es compta amb
les infraestructures i instal·lacions necessàries en el Casal Jove, per tal de millorar aquest
servei seria important poder ser Centre d’informació juvenil.
Coneixent l’Orde de 25 d’abril de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual es fixen les
condicions d’obertura i funcionament dels serveis d’informació juvenil de la Comunitat
Valenciana el Ple per unanimitat acorda dirigir-se al director general de l’Institut Valencià de la
Joventut per a l’integració d’un Servei d’Informació en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.
10.- PUNT URGENT.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que es tracte en aquest
Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
NOMENAMENT REPRESENTANT A L’EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS PÚBLICS.- Coneix
el Ple la necessitat de renovar el nomenament de l’Alcalde com a membre de l’Empresa
d’aigües i serveis públics al haver finalitzat el seu període de vigència.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el nomenament de Joaquim Puig Ferrer com a
representant de l’Ajuntament en l’Empresa d’aigües i serveis públics.
11.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que els adoquins tant de la Porta Sant Mateu com de la Plaça
Colon estant solts i hi hauria que arreglar-los.
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Pren la paraula la Sra. Sangüesa qui vol donar les gràcies per la benvinguda i per les atencions
dispensades i especialment a l’alcalde per la seva carta.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc donar la enhorabona a la regidora Na Palmira
Mestre per la seva maternitat i després preguntar:
-

Helisuperfície Sanitària
Respecte a tema dels Parcs eòlics en primer lloc dir que s’està d’acord en que no és
agradable assabentar-se per la premsa de aquestes qüestions, i en segon lloc demanar
que s’intente una negociació amb les empreses instal·ladores per a que alguna
infraestructura que siga paral·lela al parc es puga instal·lar en Morella.

A lo que li respon el Sr. Puig responent que en les negociacions en el tema dels Parcs eòlics el
tema que més ens preocupa és la creació de llocs de treball.
No és raonable que ens tinguem que assabentar per la premsa com tampoc ho és que no se
consulte amb els ajuntaments abans de prendre aquestes decisions, però aquesta es una
actitud que ja coneixem. El que està clar es que per la nostra part intentarem posar tot el que
estigue al nostre abast per millorar la comunicació amb les empreses i veure de traure el major
profit possible per Morella.
Hi ha que aprofitar l’experiència que ja tenim en els altres parcs eòlics per fer les coses millor i
de cara a l’interès de Morella.
De totes formes aquesta notícia es valora positivament, però es vol participar d’aquesta per a
que finalment el major benefici possible que s’associen a l’instal·lació se queden a Morella.
En segon lloc respecte al tema de l’helisuperficie, el primer Tinent d’Alcalde va mantenir una
reunió amb el Subdelegat del Govern per tal de manifestar-li el que se va aprovar per unanimitat
en aquest ple, i sí en el pròxim ple no s’ha avançat al respecte es tornarà a presentar la nostra
demanda.
Pel que fa als problemes del paviment del Portal de Sant Mateu, es va comunicar a Pavasal,
empresa adjudicatària i esperem que es prenga una decisió, el que si hi ha és una sèrie de
discrepàncies entre el projectista, l’arquitecte i l’empresa adjudicatària.
El tema del paviment de la Plaça Colon, la regiduria d’obres està preparant per actuar i es ferà
lo més prompte possible.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores, de la que s’estén la
present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a
Secretària certifique.
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