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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 22 DE JULIOL 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

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-dos de juliol 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.

Excusa la seva assistència:
Na Palmira Mestre Tena
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 11-06-09.
2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA A-68.- Es dóna compte per part del
Sr. Puig de la declaració institucional sobre l’A-68 considerant que manifesta el sentit
de tota la corporació i que és com segueix:
“ La decisió anunciada pel ministre de Foment el dia 14 de juliol per la que es defineix

el traçat de l’A-68 cap al Mediterrani a través de d’actual traçat de la N-232, significa
un fet de considerable transcendència per a la nostra ciutat.
La corporació municipal vol manifestar, en primer lloc, la satisfacció per la presa de
decisió del govern d’Espanya atenent raons de cohesió territorial i la promoció d’un
sistema de comunicacions que propicien el desenvolupament de comarques
endarrerides per la pròpia mancança d’infraestructures.
Certament la garantia de tenir una via d’alta capacitat per a la mobilitat per carretera
ens permetrà recuperar una centralitat que vam perdre en els temps de l’ antiga
Corona d’Aragó. Estarem a menys d’una hora i mitja de València, de Saragossa, de
Tarragona, de Lleida. A poc més de 20 minuts de l’hospital, a menys de mitja hora de
la platja, a quaranta-cinc minuts de Castelló.
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Si fa un segle les decisions orientaren cap la marginació de tot el nostre territori creant
en el segle XX un indubtable forat negre, l’acord d’avui ens fa recuperar el tren de la
història.
Les conseqüències foren el degoteig permanent en la pèrdua de població i
d’expectatives que afectaren els sectors industrials, impediren la potenciació del propi
port de Vinaròs i consolidaren la sensació perifèrica de les comarques de l’interior.
Ara és el moment de repensar la estratègia de futur de la nostra ciutat. Hem de
treballar en un horitzó que junt amb altres actuacions ens permetrà donar un tomb
positiu a les noves oportunitats.
L’A-68 és la porta que ens obri el futur. Ara els morellans i morellanes hem de ser
capaços de plantejar adequadament un creixement sostenible i de qualitat per superar
la decadència.
Volem agrair el suport al manifest de Morella – promogut pels ajuntaments d’Alcanyís,
Vinaròs i Morella – de totes les corporacions locals, grups parlamentaris i societat civil,
que ha estat capaç de complir el paper de sensibilització a favor d’un argumentari
coherent i just.
Finalment, reconeixem profundament l’actitud del ministre José Blanco i el seu
compromís per la vertebració del nostre territori des d’una posició de defensa dels
interessos generals del país.
La corporació municipal de Morella es compromet a intensificar tot l’esforç de
planejament i d’impuls polític per dialogadament aprofitar les noves oportunitats per a
la nostra ciutat, per a la nostra comarca i per a la nostra gent.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que l’anunci de que l’autovia vage per
Morella es tracta d’una solució que tots reclamem i en la que tots estem d’acord.
Pren la paraula el Sr. Blanch com a portaveu del Grup Socialista per declarar la seva
adhesió a les manifestacions fetes pel portaveu del Partit Popular i per l’Alcalde, sent
un motiu de satisfacció que Morella retorne el mapa d’Espanya, fet que ha estat
gràcies a un esforç polític de molta gent entre la que es troba el nostre alcalde.
Esperem que en pròxim plens puguem donar notícies de com va eixa carretera
endavant.
3.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
L’acció de govern d’aquest període ha estat adreçada fonamentalment a dos temes:
en primer lloc l’A-68 havent mantingut tres reunions en el Ministeri de Foment, de les
quals s’ha obtingut com a resultat la decisió del traçat d’aquesta autovia per Morella i
del qual acabem de parlar i en segon lloc al tema del Parador, qüestió que esperem
que tinga, després d’haver mantingut varies reunions en el Ministeri d’Indústria,
prompte resposta positiva.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Reforç del cos de Policia Local per a tot l’estiu de 2008, garantint totes les nits
una patrulla nocturna per augmentar la seguretat dels ciutadans.
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-

Dispositius policials especials amb ocasió de distintes visites entre altres d’un
grup de motos de Vinaròs, la visita del club de vehicles antics de Castelló o la ruta
cicloturística de l’antiga Corona d’Aragò.
El dia 22 de juny es va acudir a una reunió del consorci de Bombers de Castelló
per parlar de les emergències en cas de nevades, on es va traslladar la necessitat
de que augmenten els recursos humans i materials per a fer front als mateixos. Es
va mostrar l’oposició del municipi a que es deixara de netejar el camí de la Llaqua
que es comparteix amb Ares del Mestre donat que dóna accés a masos habitats i
entenem que és de vital importància que es done servei a totes les persones que
allí viuen.
Els 25 de juny es va acudir a la reunió de la Taula del Sénia celebrada a Vinaròs
per planificar les properes activitats.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Reunions de Mancomunitat i alcaldes de la Comarca el 15 de juny i 6 de juliol per
tal de pactar les darreres compensacions de l’AVEN que quedaven pendents des
de fa anys, i la forma de repartiment dels darrers exercicis.
- Recolzament a l’alcalde de Forcall en la seua reivindicació i reclamació del deute
de més de 700.000 euros que té la Generalitat Valenciana amb el seu municipi i
que pareix que ha tingut efecte.
ÀREA DE TURISME
-

Campanya “Anem de tapes”.
Campanya de publicitat en distintes localitats costeres amb la col·locació de
tanques publicitàries.
Assistència Fira Picassent.
Presentació del Ral·li Mongòlia amb la participació d’un morellà i amb promoció
de la nostra ciutat.
Inici de les pràctiques dels alumnes de la Taula del Sénia relacionats amb
turisme.
Presentacions i recepcions de cotxes clàssics de Castelló, motos de Vinaròs, ruta
cicloturística.
Campanya “Estiu a Morella”.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Reunió del Consell Municipal Agrari.
Assemblea General de Carns de Morella sobre l’escorxador.
Neteja de part del GR7, gràcies a les brigades d’estiu de la Taula del Sénia.
Reunió de l’Associació Firal, així com reunió d’Assetmyco amb aquesta
Associació per a l’organització de la Fira de Morella i col·laboració.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’estan portant a terme diverses converses per a donar banda ampla ala xarxa
wifi que encara està en proves i a falta de definitiva concessió per l’empresa
Telefònica. Hi ha que dir que les proves estan fent-se amb resultats satisfactoris i
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que hi ha bastants usuaris que la gasten com a principal proveïdor de serveis
d’internet.
- Converses amb la Conselleria de Presidència per tal de configurar el text definitiu
dels estatuts de TDT pública per a Morella i Vilafranca.
- S’ha començat ja a treballar sobre la futura web turística de Morella impulsada per
Assetmyco i Patronat de Turisme.
ÀREA DE CULTURA
-

Col·laboració en les jornades de convivència realitzades per la Banda d’Alcanar
en la nostra ciutat.
Audició fi de curs de l’escola municipal de música.
Tasques relacionades amb l’exposició dels Bonsais.
Participació com a membre del jurat del cicle de curts Agutí Comes de Vinaròs.
Obertura de la resta de les sales que formen part de la xarxa de museus de
Morella, per la campanya estival.
Col·laboració en el rodatge d’un audiovisual al Castell.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació en els consells escolars realitzats pels diferents centres educatius.
Així com la convocatòria pel consell escolar municipal per determinar les dates
festives per al curs 2009/10.
Inici d’una nova edició de l’escola d’estiu.
Desenvolupament dels tres cursos d’estiu proposats per la Universitat Jaume I.
Amb un número molt important de matriculats en cada un d’ells.
Escola de música realització del Curs de guitarra i posterior audició al teatre
municipal.

ÀREA D’ESPORT
-

Col·laboració amb el campionat de Futbol Sala Ciutat de Morella.
Donar suport logístic a distints grups que han visitat la nostra ciutat.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Han finalitzat les dos fases de les obres dels PPOIS d’Ortells, referents a la
millora de l’enllumenament i d’eixida d’aigües d’un carrer.
Continuen a bon ritme les obres, referents al Pla E, de la Costa Sant Vicent i
Porta Forcall.
El regidor d’urbanisme i l’alcalde van participar en un fòrum d’energies
renovables i el món local a Madrid, organitzat per la ANMER, de la qual formem
part.
S’han reparat diverses tapes del C/ La Font i està programada la reparació
d’altres, a l’igual que l’adoquinat del Portal de Sant Mateu.
S’han reparat diverses esquerdes i filtracions en l’edifici de la Nevera.
S’han acabat diverses obres menors en el Centre de Dia, millorant l’accés des
del carrer i que properament s’inaugurarà.
Col·locació font en la Placeta del Tint segons la petició feta pel Consell dels
Xiquets.
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-

Apuntalament i prohibició del pas en els llavadors del Tint degut a un
despreniment del sostre. S’estan estudiant les possibles solucions per a la seva
reparació.
Reunions periòdiques sobre el desenvolupament de les obres del quarter de la
Guàrdia Civil, realitzat l’empresa municipal d’aigües diverses obres per a la
connexió futura.
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.
Manteniment, en l’època estival, de la Piscina Municipal.
Manteniment, en el Col·legi i reparacions especials en època estival.
Reparació urgent, per despreniment, de la porta del Triangle del Col·legi de
Primària.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Es va enviar una carta en nom de l’Ajuntament i del Consell de Solidaritat a la
fundació Vicente Ferrer, per a expressar el nostre condol per la defunció de Vicente
Ferrer.
El dia 26 de juny, reunió del Consell de Solidaritat amb la comissió de valoració
per a donar-nos compte de com quede el repartiment econòmic que cada any
atorga l’Ajuntament per als projectes del 0.7%. Va comptar amb el suport de tots
els membres del Consell. Es donarà la informació completa en el punt del ple.
Se’ls ha donat els carnets municipals als xiquets Sahrauís que estan passant la
seua estada vacacional en la ciutat de Morella.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Durant el mes de juny es va realitzar conjuntament amb la Creu Roja el
repartiment d’aliments a la gent més necessitada.
Estos dies s’estan fent els últims detalls per a la pròxima inauguració del Centre
de Dia que tindrà lloc l’1 i 2 d’agost.
ÀREA DE SALUT
-

S’estan mantenint contactes amb Salut Pública per a mantindre’ns informats
sobre l’onada de calor i la grip A, donant-nos tot tipus d’informació.
El dia 26 de juny es va fer una recepció a l’Ajuntament amb els malalts de
Fribromialgia de Benicàssim.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Agrair públicament a tota la gent per la gran participació en tots els actes que es
van realitzar en les jornades de la Gent Gran.
Estos dies s’està treballant en la confecció de les llistes de tots els matrimonis
que celebren les seues Noces d’Or enguany, per a l’homenatge que se’ls farà
durant les festes.
En la festivitat de Sant Joan es va col·laborar en els actes que es van realitzar en
la Residència de Sant Joan Baptista.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-07-22 PLE ORDINARI

6

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha programat, junt amb Morell@jove, el calendari d’activitats estivals.
S’han rebut noves propostes de treballs fi de carrera en les ajudes per a joves
universitaris, així com persones interessades en realitzar les pràctiques en
l’Ajuntament.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat amb els Quintos amb l’orquestra que van fer el 5 de juliol.
S’ha col·laborat amb els membres de “Mos va la salsa” en les activitats
organitzades aquest passat cap de setmana, als quals felicitem per l’èxit que va
tenir.
S’ha posposat el concurs d’emboladors i retalladors al 2 d’agost, a causa de les
condicions meteorològiques de l dia programat en juliol.
El regidor de festes i l’alcalde van visitar, invitats per l’organització, el Festival
Pirineos Sur, per veure ofertes culturals i festives que puguen ser d’interès per a la
nostra ciutat.
Hem col·laborat en l’equip TDM en la seua aventura en el Ral·li a Mongòlia.
S’han programat les festes d’Agost de Morella, Xiva, La Pobleta i Ortells.
S’està editant el llibre de festes i es farà també un díptic més menut (com els
altres anys) i un dedicat als més jovenets.

ÀREA DE TRADICIONS
-

El dia 27 de juny els gegants de Xiva van anar a Vinaròs a formar part de les
festes de Sant Joan de Vinaròs.
Durant estos dies s’està preparant la trobada de gegants que tindrà lloc els dia
30 d’agost a Morella.
Es dóna compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 02/09 al vigent pressupost
General Ordinari segons els següent detall:
1er. Generar els crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressupostària
Denominació
Import
44/13013
45/13014
44/13015
45/13016
12/13017

Salari i S. Social Revaloritz. Espais
Públics
Urbans
Salari i S. Social Promoció de
la Societat de la Informació
Salari i S. Social Pamer 2009
Salari i S. Social Desenvolupament
Cultural Local
Salari i S. Social Organització Arxiu
Municipal

Sumen les generacions de crèdits

3.526,92
1.661,09
37.649,32
4.844,84
3.875,87
51.558,04

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
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Aplicació
Pressupostària
45101
45102
45103
45104
45105

Denominació

Import

Subv. SERVEF Revaloritz. Espais
Públics Urbans
Subv. SERVEF Promoció de la
Societat de la Informació
Subv. SERVEF Pamer 2009
Subv. SERVEF Desenvolupament
Cultural Local
Subv. SERVEF Organització Arxiu
Municipal

3.526,92
1.661,09
37.649,32
4.844,84
3.875,87

Total ingressos que generen crèdits

51.558,04

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2008.-Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Ordinari de l’any 2008, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
l’Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulguen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-08....................................
Ingressos pendents a 31-12-08...................................
Total ............................................................................

109.806,10 euros
2.197.654,77 euros
2.307.460,87 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-08.........................
2.277.560,12 euros
Romanent de Tresoreria total ............................................... 29.900,75 euros
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-08.............................................. 34.551,87 euros
Ingressos pendents a 31-12-08............................................. 4.000,00 euros
Total ....................................................................................... 38.551,87 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-08................................... 38.284,30 euros
Romanent de Tresoreria total ...............................................
267,57 euros
FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-08.............................................. 1.714,89 euros
Ingressos pendents a 31-12-08.............................................
0,00 euros
Total ....................................................................................... 1.714,89 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-08...................................

0,00 euros
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Romanent de Tresoreria total ...............................................

0,00 euros

PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-08.............................................. 2.692,34 euros
Ingressos pendents a 31-12-08............................................. 18.564,81euros
Total........................................................................................ 21.257,15 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-08................................... 8.175,75 euros
Romanent de Tresoreria total ............................................... 13.081,40 euros
CISE, SPE,S.A.
a) Actiu no corrent........................................................
4.262.995,60 euros
b) Actiu corrent ............................................................
1.813.833,50 euros
Total Actiu

...............................................................

6.076.829,10 euros

a) Patrimoni net............................................................
1.450.849,20 euros
b) Passiu no corrent ...................................................
3.640.003,27 euros
c) Passiu corrent ................................................................... 985.976,63 euros
Total Patrimoni Net i Passiu .......................................
6.076.829,10 euros
CARNS DE MORELLA
a) Actiu no corrent........................................................
1.067.044,48 euros
b) Actiu corrent ............................................................
109.253,02 euros
Total Actiu

...............................................................

1.176.297,50 euros

a) Patrimoni net............................................................
284.193,48 euros
b) Passiu no corrent ...................................................
500.673,41 euros
c) Passiu corrent ................................................................... 391.430,61 euros
Total Patrimoni Net i Passiu .......................................
1.176.297,50 euros
CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent.................................................................. 1.361,47 euros
b) Actiu corrent ...................................................................... 66.433,97 euros
Total Actiu

...............................................................

67.795,44 euros

a) Patrimoni net............................................................
58.236,24 euros
b) Passiu no corrent ...................................................
0,00 euros
c) Passiu corrent ................................................................... 9.559,20 euros
Total Patrimoni Net i Passiu .......................................
67.795,44 euros
INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
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a) Actiu no corrent........................................................
1.071.116,85 euros
b) Actiu corrent ............................................................
456.602,48 euros
Total Actiu

...............................................................

1.527.719,33 euros

a) Patrimoni net............................................................
b) Passiu no corrent ...................................................
c) Passiu corrent ........................................................
Total Patrimoni Net i Passiu .......................................

561.167,23 euros
386.713,97 euros
579.838,13 euros
1.527.719,33 euros

INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent.................................................................. 53.625,47 euros
b) Actiu corrent ............................................................
1.267.973,77 euros
Total Actiu

...............................................................

1.321.599,24 euros

a) Patrimoni net............................................................
681.510,55 euros
b) Passiu no corrent ...................................................
629.515,66 euros
c) Passiu corrent ........................................................
10.573,03 euros
Total Patrimoni Net i Passiu ....................................... 1.321.599,24 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
a) Actiu no corrent........................................................
150.933,90 euros
b) Actiu corrent ............................................................
128.086,82 euros
Total Actiu

...............................................................

279.020,72 euros

a) Patrimoni net............................................................
177.411,39 euros
b) Passiu no corrent ...................................................
3.992,69 euros
c) Passiu corrent ................................................................... 97.616,64 euros
Total Patrimoni Net i Passiu .......................................
279.020,72 euros
Quedant a disposició dels regidors per al seu examen el compte general que inclou els
comptes dels organismes autònoms de les empreses municipals de capital 100%
municipal, així com de capital participat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que el Grup Popular s’abstén en aquest
punt ja que també ho va fer en el seu dia quan es van presentar el pressupost de
2008.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular és aprovat el Compte General del Pressupost Ordinari del 2008 .
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MAIG I JUNY 2009.- Es
posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria dels mesos de maig i juny de
2009, que són com segueixen:
MES MAIG
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196.200,46 €
525.743,20 €
721.943,66 €
564.586,65 €
157.357,01 €

MES JUNY
Saldo a 31-05-09...........................................................
Ingressos maig........................................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 30-06-09...................................................

157.357,01 €
253.208,86 €
410.565,87 €
343.657,03 €
66.908,84 €

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 s’han revistat els comptes de tresoreria de
maig i juny i s’ha vist que s’estant pagant les obres del Pla E al 100% tal i com es van
presentant les certificacions; sols afegir que aquest Grup s’abstindrà en la votació
d’aquest punt.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de maig i juny de 2009 tal i com vénen
redactats.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIONS DE CRÈDIT Nº 03/09, Nº 04/09 I Nº
05/09.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/09 AJUNTAMENT DE MORELLA.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 03/09 al vigent pressupost General Ordinari, en
el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 24 de juny de 2009 que s’incoa
com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Generar els crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Partida
Denominació
Import
43/60023
PLAN C.V. Centre Recepció de Visitants
210.100,00
43/60024
PLAN C.V. C/ San Julián 2ª fase
226.507,90
43/60025
PLAN C.V. Zona deportiva Ortells
9.126,00
43/60026
PLAN C.V. Camino Ermita Roser Xiva
8.517,60
43/60027
PLAN C.V. C/ Mayor Puebla Alcolea
3.042,00
43/60028
PLAN C.V. Inst. Geotèrmica Poliesportiu
121.495,50
Total ............................

578.789,00

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
Partida
Import
75504
75505
75506
75507
75508
75509

Denominació
Subv. PLAN C.V. Centre Recepció de Visitants
Subv. PLAN C.V. C/ San Julián 2ª fase
Subv. PLAN C.V. Zona deportiva Ortells
Subv. PLAN C.V. Camino Ermita Roser Xiva
Subv. PLAN C.V. C/ Mayor Puebla Alcolea
Subv. PLAN C.V. Inst. Geotèrmica Poliesportiu

Total ................................................

210.100,00
226.507,90
9.126,00
8.517,60
3.042,00
121.495,50
578.789,00

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 04/09 AJUNTAMENT DE MORELLA.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 04/09 al vigent pressupost General Ordinari, en
el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 9 de juliol de 2009 que s’incoa
com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
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RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Generar els crèdits extraordinaris i suplement de crèdit finançats amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria i nous ingressos en el pressupost de gastos del vigent
exercici que s’especifiquen a continuació:
a) Suplements de crèdit
Aplicació
Pressupostària
44/13013
45/13014
44/13015
43/60015

Denominació
Salari i S. Social Revaloritz. Espais
Públics
Urbans
Salari i S. Social Promoció de
la Societat de la Informació
Salari i S. Social Pamer 2009
Rehaz. Camino San Vicente

Total ...........................

Import
1.500,00
277,00
910,00
17.000,00
19.687,00

b) Crèdits extraordinaris
Aplicació
Pressupostària
45/13022
45/13023
43/60029
43/60030

Denominació
Salari i S. Social Salari Jove 2009
Salari i S. Social Reforç xarxa Castell i
Museus
Pla Accessibilitat
Estalvi i Eficàcia energètica

Import
13.535,00
10.174,17
36.250,00
10.401,00

Total .................................

70.360,17

Total

90.047,17

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
resultant de la liquidació de l’exercici anterior següents:
a) Superàvit
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Denominació

870.00

Aplicació finançament crèdit
extraordinari
Aplicació finançament crèdit
suplement de crèdit

870.01

Total .............................

Import
21.688,76
3.067,41
24.756,17

b) Nous ingressos
Aplicació
Pressupostària
45106
45107
75504
75505
75506

Denominació
Subv. Servef Salari Jove 2009
Subv. Servef Reforç Xarxa Castell i
Museus
Subv. Pla Especial de Accessibilitat
Subv. Fons AVEN Estalvi Energètic
Subv. Fons AVEN Camino San Vicente

Import
13.500,00
7.664,41
25.375,00
2.132,00
16.619,59

Total ..................................

65.291,00

Total

90.047,17

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/09 AJUNTAMENT DE MORELLA.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 04/09 al vigent pressupost General Ordinari, en
el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 9 de juliol de 2009 que s’incoa
com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
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reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre vots en
contra del Grup Popular acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Generar els crèdits per finançar els gastos d’inversió amb càrrec a operacions de
crèdit, modalitat de crèdit extraordinari en el pressupost de gastos del vigent exercici
que s’especifiquen a continuació:
Partida
Denominació
Import
43/60031

Expropiació edifici Colomer-Zurita

340.000,00

Total ..................................

340.000,00

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec a la operació de crèdit següent:
Partida
91702

Denominació
Ptmo. Expropiació edifici Colomer-Zurita

Total ..........................................

Import
340.000,00
340.000,00

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE TÈCNIC MODIFICAT “CUESTA SAN
VICENTE”.- Coneix el Ple l’obra “Rehabilitación Camino Medieval de San Vicente”
inclosa dintre del Pla Estatal d’Inversió Local l’execució de la qual es va adjudicar a
l’empresa Les Cases dels Gasulla. Xiva Rural Gasulla S.L. per la quantitat ofertada de
SEIXANTA MIL SET-CENTS DINOU EUROS (60.719,00) més NOU MIL SET-CENTS
QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (9.715,04) de IVA.
Coneix així mateix resolució sobre la distribució del fons de compensació previst en el
marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2008 de l’Agència
Valenciana de la Energia (AVEN) en la que s’assigne un import de 16.619,59 euros
per al projecte “Rehabilitación Camino Medieval de San Vicente”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa que ja en el seu moment es va mostrar el
recolzament del Grup Municipal Popular a aquest projecte, per lo que també s’està
d’acord en aquesta modificació. Per altra banda fer referència al que ens ha comentat
algú veí per a que es conserve al màxim l’empedrat original.
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A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que ja en el projecte inicial es recull la
recuperació de l’empedrat antic en el primer tram que és on encara quedava
empedrat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda :
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic modificat “Rehabilitación Camino Medieval de
San Vicente” redactat per l’arquitecte municipal En Lucas Castellet Artero que
ascendeix a la quantitat de SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (75.374,17 euros) més DOTZE MIL CINQUANTANOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (12.059,87 euros) de IVA, per tal
incorporar la subvenció de l’Agència Valenciana de la Energia (AVEN).
SEGON.- Que siga la mateixa empresa “Les Cases dels Gasulla. Xiva Rural Gasulla
S.L.” que tenia adjudicat el projecte inicial la que realitze aquest ja que l’augment no
supera el 20% del pressupost inicial.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LICITACIÓ OBRA “URBANIZACIÓN CALLE SAN
JULIAN” PLANS PROVINCIALS.- Coneix el Ple l’expedient incoat per a la
contractació mitjançant licitació pública en procediment obert de l’obra "Urbanización
Calle San Julian”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l’execució de l’obra
“Urbanización calle San Julián” inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2009 (POYS),
disposant la exposició al públic.
SEGON.- Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’obra “Urbanización calle
San Julián” inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2009 (POYS), que ascendeix a la
quantitat de CENT QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (149.594,47) en relació amb el projecte, autoritzant
el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del Pressupost General Ordinari de l’any
2009.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LICITACIÓ OBRA “URBANIZACIÓN CALLE SAN
JULIÁN” PLA D’INVERSIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- Coneix el Ple
l’expedient incoat per a la contractació mitjançant licitació pública en procediment
obert de l’obra "Urbanización Calle San Julian (2ª fase)”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l’execució de l’obra
“Urbanización calle San Julián (2ª fase)” inclosa dins de Pla d’Inversió de la
Generalitat Valenciana, disposant la exposició al públic.
SEGON.- Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’obra “Urbanización calle
San Julián (2ª fase)” inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2009 (POYS), que
ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS ONZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (211.466,44) en relació amb el
projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60024 del Pressupost General
Ordinari de l’any 2009.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per recalcar tal i com ja s’ha dit en moltes ocasions
aquest és un dels carrers que més necessiten que siga arreglat i destacar que
aquestes obres estan finançades per institucions governades pel Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Ripollés i aprofitant el que ha dit anteriorment la Sra. Ripollés
respecte al pagament per part del Govern Central de les certificacions de les obres
incloses en el Pla E, manifestar el desig que el Pla de finançament de la Generalitat
siga igual d’eficient en els pagaments.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa qui comparteix aquest desig.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que les institucions tenen d’estar sempre al servei
del ciutadà i tant l’Estat com la Generalitat Valenciana no són propietat de cap partit
sinó que són propietat dels ciutadans i tenen d’ajudar al creixement de la nostra ciutat.
Insistir que en el Pla de l’Estat el que ha segut absolutament positiu ha segut la
seguretat en el pagament, i esperem que ja que hem confiat en el “Plan Confianza”,
aquest funcione i siga una realitat.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES
I SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2010. OBRA “PLAZA DE COLON” 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 2010,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 69 de 6 de juny de 2009.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Urbanización tramo inicial Plaza
Colón” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la
quantitat de CENT UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (101.841,06).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta obra es tracta d’una proposta que
ja es va plantejar en el Consell de la Ciutat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l’obra “Urbanización tramo inicial Plaza Colón”
redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de
CENT UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS
(101.841,06).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2010 amb l’obra “Urbanización tramo inicial Plaza Colón”, amb el
finançament següent:
Aportació Diputació Provincial
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

61.750,00 euros
40.091,06 euros
101.841,06 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2010 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
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QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Urbanización tramo inicial Plaza Colón”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra a l’Arquitecte En Lucas Castellet Artero
Director d’Execució de l’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut a En Delfin Ferrer
Julián.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES
I SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2010. OBRA “REHABILITACIÓN ESCUELAS”
PUEBLA DE ALCOLEA.- 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 2010, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 69
de 6 de juny de 2009.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Rehabilitación de antigua escuela
como sala comunitaria” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que
ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l’obra “Rehabilitación de antigua escuela como
sala comunitaria” redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a
la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2010 amb l’obra “Rehabilitación de antigua escuela como sala comunitaria”,
amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2010 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Rehabilitación de antigua escuela como sala comunitaria”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra a l’Arquitecte En Lucas Castellet Artero
Director d’Execució de l’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut a Na Lidón Llansola
Valls.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES
I SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2010. OBRA “CARRER TOSSA” XIVA DE
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 2010, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 69 de
6 de juny de 2009.
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Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Pavimentación calle Tossa en
Chiva de Morella (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio
Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l’obra “Pavimentación calle Tossa en Chiva
de Morella (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i
que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2010 amb l’obra “Pavimentación calle Tossa en Chiva de Morella
(Castellón)” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2010 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Pavimentación calle Tossa en Chiva de Morella (Castellón)”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
13.- INICI EXPEDIENT CESSIÓ GRATUÏTA AMB CONDICIÓ ONEROSA DEL
CASTELL D’ORTELLS.- Aquest punt queda sobre la taula.
14.- INICI EXPEDIENT EXPROPIACIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Vist l’expedient
incoat per a l’expropiació de l’Edifici Colomer Zurita pel procediment de taxació
conjunta.
Vist l’informe de Secretaria amb relació amb el procediment i la Legislació aplicable
per portar a terme una expropiació forçosa per raó d’urbanisme i pel procediment de
taxació conjunta.
Vista la certificació registral de domini i càrregues del bé així com el seu propietari.
Vist el Projecte d’expropiació redactat pels Serveis Tècnics Municipals, on consta la
delimitació del bé, el propietari del mateix i la valoració, de conformitat amb l’article 3.4
del Decret de 26 d’abril de 1957, pel que s’aprove el Reglament de la Llei
d’Expropiació Forçosa.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular
ACORDA:
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PRIMER.- Considerar que l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana que
qualifica l’edifici Colomer-Zurita com Sistema General d’Equipament Comunitari
SG-C8 porta implícit la declaració d’utilitat pública de l’expropiació forçosa per dotació
docent.
SEGON.- Aprovar el Projecte d’Expropiació on consta la descripció del bé a expropiar i
la seva valoració d’acord amb el Text Refós de la Llei del Sòl aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny i és com segueix:
Sistema General d’Equipament Comunitari SG-C8:
Edifici Colomer – Zurita

Valoració

Sòl
Construcció

226.912,00
101.448,35

Total Valoració

328.360,35

Propietari: Fundación Colegio Enseñanza Colomer Zurita Morella
TERCER.- D’acord amb l’article 202.3 del Reglament de Gestió Urbanística de 1978 i
l’article 434 del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística que regula
l’expropiació per taxació conjunta s’exposarà al públic per termini d’un mes en el
Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i en un diari de major circulació de la província.
QUART.- Les fulles d’aprecio se notificaran junt amb l’aprovació inicial del projecte
d’expropiació als interessats, per que en el termini d’un mes contat des de la data de
notificació accepten la fulla d’aprecio o la rebutgen i formulen la seva pròpia.
QUINT.- A la vista de les al·legacions formulades pels que compareguen en la
informació pública, e informades les mateixes el Ple de l’Ajuntament resoldrà
l’aprovació de l’Expedient que deurà notificar-se als interessats titulars del bé i drets
conferint-los un termini de vint dies per manifestar la seva disconformitat sobre les
valoracions.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol manifestar que l’Ajuntament de Morella ha segut
sempre el depositari d’aquest edifici realitzant les tasques de manteniment. En un
moment donat la Generalitat es presenta com a titular prometent la inversió de
800.000 o 900.000 euros per arreglar les deficiències estructurals, fet que a hores
d’ara no s’ha produït, per lo que seguim tenint problemes de seguretat tant amb la
caiguda de pedres de l’exterior com en assegurar el bloqueig als accessos a l’interior.
Aquest és un dels edificis més emblemàtics que tenim en la nostra ciutat, s’han fet
múltiples notificacions a la Generalitat Valenciana qui ha contestat amb actuacions
dilatòries en la reactivació d’eixe Patronat que mai ha manifestat la intenció de
realitzar cap intervenció concreta sobre l’edifici. Per tot açò l’Ajuntament de Morella té
de prendre una decisió, que no ens agrada, com és l’expropiació però que en aquest
moment es considera necessària.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que des del Grup Municipal Popular
es pensa que l’inici d’aquest expedient d’expropiació és un error polític, històric i inclús
un error jurídic i econòmic.
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En quan al manteniment de l’edifici quan en ell es trobava les escoles, òbviament li
correspon a l’ajuntament el manteniment dels centres educatius.
No s’entén que es pose com excusa el fet de que la Generalitat Valenciana no ha
complit; en aquest ple se van aprovar, per unanimitat, una sèrie d’actuacions urgents i
se li van comunicar primer a la Generalitat i després a la Conselleria responsable, els
tècnics de la qual van venir a visitar l’edifici, i no van poder fer-ho per que no se’ls van
facilitar les claus que misteriosament després van aparèixer. Tot açò apunta que
darrera d’aquest expedient hi ha altres interessos, a banda de la seguretat que
s’argumenta, i és que el que interessa a l’Ajuntament és tenir l’edifici i per això ha
iniciat la via que li resulta més ràpida.
Tampoc s’entén des del punt de vista econòmic, en un moment determinat se va
demanar des del Grup Popular que s’arreglaren els edificis annexes al Santuari de
Vallivana comptant amb el Pla Zapatero i el Pla Camps i se’ns va dir que l’Ajuntament
no podia fer front, també aquest any hi ha hagut un augment de fins un 23% del preu
de l’aigua per que no hi ha diners per reparar el dipòsit i ara sí que es pot fer front a
l’expropiació de l’edifici Colomer-Zurita, tot açò posa de manifest una sèrie de
contradiccions que ens fa pensar que hi ha un interès ocult en tot aquest tema.
Per altra banda se reactiva la Fundació, sent l’Alcalde membre del Patronat, fet que se
li ha dit, vénen els tècnics que tenen que portar a cap les obres d’urgència i no se’ls
atén, pregunten pels regidors del Partit Popular, i no se’ls facilite el contacte, pugen
càrrecs de Conselleria a parlar en l’Ajuntament del tema; per lo que no es pot dir que
la Generalitat tracta el tema de forma passiva, i no crec que aquest siga un tema per
riure.
També hi ha que dir que no es tracta d’un tema de la Generalitat ja que l’edifici
Colomer-Zurita no és propietat de la Generalitat sinó de la Fundació Colomer-Zurita,
sent l’únic bé que té aquesta Fundació i està afecte al fi únic de la Fundació que són
fins educatius, per lo que no s’entén l’ànim de llevar-li a aquesta Fundació el seu únic
bé.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que amb tota l’educació al respecte, però quan es
falta tant a la veritat més val fer un somriure que altres coses, en tot el que has dit hi
ha moltes coses que no tenen res a veure amb la veritat, com per exemple que a
l’alcalde de Morella se li ha comunicat que pertany a eixe Patronat.
Però deixant a banda aquestes qüestions lo més important és definir sí el Partit
Popular vol que l’edifici continue caient o vol un projecte positiu per a la ciutat de
Morella; des de l’Ajuntament es propose un projecte per a l’edifici Colomer-Zurita per a
que siga un espai universitari, que siga el contenidor on puga participar la Universitat
Jaume I, la xarxa Joan Lluis Vives d’universitats, que hi hage una biblioteca important,
que hi hage una casa de la música, que hi hage un auditori, un centre de congressos,
una filmoteca. Quin és el projecte que té el Partit Popular?, cap, l’únic projecte que té
sempre el Partit Popular per aquesta ciutat és l’obstruccionisme i el fer-se amb els
espais de la ciutat per poder-los controlar i rés més.
Quan parles d’interessos ocults no sé a que te refereixes, l’interès és totalment
transparent, volem l’edifici per a que no caige i per poder fer un projecte cultural
d’aquest poble i ja fa molt de temps que es disposa d’un projecte concret després de
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fer un concurs d’idees, transparent i no ha dit, en el que van participar arquitectes de
tot el país.
El que sí que és un error greu per aquest poble és el que vosaltres esteu fent i és
permetre que l’edifici continue caient i esperar que la Generalitat faça algo. La
Generalitat no ferà rés i ho ve demostrant des de ja fa temps i sempre que té
oportunitat, com ha segut en el cas de l’Escola d’Esports de Muntanya de la Fàbrica
Giner, com és el cas del Festival de Música que ara es feria en Morella sí no fora per
que hi havia un govern sectari del Partit Popular i que va decidir que es tenia que fer
en Segorbe, on va fer-se durant dos anys i que ja ha desaparegut. Com anem a fiarnos de que el Partit Popular face res diferent, sí cada volta que intenta apropiar-se
d’algo de Morella és per boicotejar un projecte de futur.
Assumim els projectes amb risc, dificultat i esforç, ojala tinguérem el recolzament de la
Generalitat, ens podria haver cedit aquest edifici i haguerem pogut invertir les ajudes
del Pla de Vivenda que no s’ha pogut executar per que no hi ha hagut ningú que les
vulgue executar.
Em pareix bé que vosaltres no es comprometeu en Morella, és la vostra decisió, però
mentires no, sols es tracta d’una altra oportunitat per trencar un projecte de futur per
Morella. Quan governava l’últim alcalde del règim anterior l’Ajuntament de Morella va
tenir que assumir eixe edifici, creant-se un col·legi lliure adoptat per que ningú tenia
cap interès i ha segut l’Ajuntament de Morella qui ha fet possible que aquest edifici no
hage caigut.
L’edifici Colomer-Zurita és de Morella, expropiat inadecuadament per part de la
Generalitat, en el seu moment des d’aquest ajuntament es va voler reconstruir eixe
Patronat, però la Generalitat no va voler, per que la Generalitat sols vol posar
entrebancs al futur d’aquest poble.
També dir que la responsabilitat del que ha segut històricament l’acció de govern de
l’ajuntament de Morella en aquest edifici no comença amb el Partit Socialista sinó que
és molt abans i molt per damunt de les competències, per que ara no tenim cap
competència.
Avui és un bon dia per parlar de projectes de futur, ara que em aconseguit l’A-68, ara
que anem a aconseguir que es faça el Parador, ara que Morella té una altra
perspectiva de futur, hi ha que preparar Morella per eixe 2020. Morella necessita ara
construir el seu futur i plantejar en risc aquest futur.
Ens esteu dient el mateix que quan es va fer el polígon industrial sense cap ajuda ni
de la Generalitat ni de Diputació, es va tenir que expropiar el Tint per que la
Generalitat va estar anys i anys sense fer res, ara no aguantarem tant, per que en
aquest moment tenim possibilitats de tirar endavant aquest projecte.
Podriem dedicar-nos simplement a criticar el que la Generalitat no ens deixe fer, però
el que realment volem és solucionar els problemes i tenir iniciatives per Morella.
L’Ajuntament de Morella sí té de fer un matadero sense ajudes i amb risc ho fem, i fets
com aquests demostren la nostra credibilitat, credibilitat que la Generalitat no té.
El que hi ha que deixar clar és que si el que voleu que aquest edifici continue caient
sense cap definició de futur, si voleu que aquest edifici que pertany al nostre patrimoni
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cultural, anímic i personal continue sent el que és ara, feu el que aneu a fer, però si el
que voleu que eixe edifici que forme part del patrimoni de tots els morellans, no
d’eixes persones que conformen la Fundació, siga un projecte cultural per a la gent
d’aquest poble necessitem ser propietaris de l’edifici i dir que aquests diners que
s’hauran de pagar a la Generalitat els tindrà de tornar a Morella i així els ho exigirem
fins al final.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que està clar quin és el punt de vista, però no
hi ha cap dubte en el que volem que siga el Colomer-Zurita, tots volem que en el futur
siga un centre cultural, centre vinculat a la universitat, mai s’ha discutit, però no estem
d’acord en que la confrontació institucional siga la via adequada.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que nosaltres som els últims interessats en la
confrontació institucional, l’únic que busca aquesta confrontació és la Generalitat
Valenciana i el Partit Popular. Es clar que aquesta no és la millor via, la via que hauria
de propiciar el Grup Municipal Popular seria que la Generalitat cedira d’edifici a
l’Ajuntament de Morella, un edifici que és de l’Ajuntament de Morella que en l’any 7475 va salvar aquest i l’Ajuntament de Morella no és un partit, sinó que som tots i tot el
transcurs de la història.
Quan dius que tots pensem el mateix encara millor, la Generalitat en cap moment ha
dit que té un projecte, que ens cedeixquen l’edifici i no cal expropiar-lo o esperem que
caige a l’igual que ha passat en l’Escola d’Esports de Muntanya.
La realitat es que Morella necessita que aquest projecte es porte endavant, sí teniu
algun altre projecte alternatiu ho dieu, ja que nosaltres no tenim una concepció
sectària de la vida, però per contribuir hi ha que comprometre’s en el poble i no estar
simplement a les ordres d’altres.
El que hi ha que deixar clar és el que cadascú pense aportar al futur d’aquest poble, al
futur d’un edifici dels morellans com és el Colomer-Zurita, penseu que aquest edifici
estarà més ben gestionat per alts càrrecs de la Generalitat que ni tan sols coneixen
l’edifici que tenen que gestionar?.
La resposta que se vos demane en aquest moment és tan simple com dir sí el que
voleu és que l’edifici Colomer-Zurita siga un gran centre cultural, universitari i de
congressos o volem que l’edifici Colomer-Zurita continue caient.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular acorda aprovar l’inici de l’expedient d’expropiació de l’edifici Colomer-Zurita.
15.- INFORME MATADERO.- Es dóna compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver
de l’informe del matadero que és com segueix:
L’objecte d’aquest projecte ha segut la construcció d’un escorxador, degut a que
l’escorxador municipal va ser tancat. Per això, era necessari la construcció, amb
instal·lacions noves per a poder continuar i ampliar l’activitat.
El projecte d’instal·lació d’un nou escorxador és un projecte innovador en la comarca,
serà de gran utilitat en el sector serveis i ramader. La instal·lació de l’escorxador
fomentarà i valorarà els productes càrnics de la zona, creant productes de qualitat.
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Els serveis que inclou l’escorxador són el sacrifici de ramat boví, oví, caprí i porcí,
l’objectiu principal és donar-li un valor afegit al ramat de la nostra comarca,
possibilitant la creació de noves activitats agroalimentàries.
S’ha creat un nou centre productiu, mitjançant la instal·lació de noves línies de
producció, compra de maquinaria i instal·lacions adaptades a la nova legislació i
normativa en temes de seguretat, qualitat i medi ambient.
La comarca de Els Ports és una de les comarques més deprimides de la Comunitat
Valenciana. La construcció de l’escorxador és una bona oportunitat per a la comarca,
generant un desenvolupament econòmic que amb el temps ajudarà a corregir els
desequilibris territorials existents.
L’escorxador contribuirà al creixement de la comarca, a mantenir la població en la
zona i millorà la qualitat de vida de les zones rurals.
Amb la construcció de l’escorxador prop d’on es produeixen els animals, se estalviaran
els llargs desplaçaments del ramat que hage de sacrificar-se. Hem d’incidir en el
benestar animal, la seguretat alimentaria e higiene, amb la finalitat de garantir la
qualitat de la carn i les condicions sanitàries, per a la producció i comercialització del
productes d’origen animal destinats al consum humà.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

ESTAT D’OBRA
Moviment de terres: 56.041,50 €
Mà d’obra: 216.252,13 €
Materials i formigó: 148.171,51 €
Estructures metàl·liques, ferro, portes: 79.191,89 €
Fusteria, finestres, portes: 16.560,95€
Nau prefabricada: 84.523,00€.
La coberta: 33.351,12 €
Paviment: 26.284,00 €
Les càmeres, portes frigorífiques, abric en la porta de càrrega de la carn, per
un import de 38.498,95 €. S’han fet tres càmeres, de porcí, oví i boví.
Les màquines de fred s’han contractat per 31.987,56 €, s’aprofitarà l’equip
de fred de l’escorxador vell, perquè feia poc temps que s’havia canviat el
motor. Les màquines de fred es col·locaran en una estructura metàl·lica a la
part de fora de l’escorxador.
Les línies i l’equipament es van contractar per 154.342,32 €
S’està rematant tota la urbanització. Explanada i zona de neteja dels
camions.
L’escaiolista està ara treballant, pressupost 3.662,88 €
Instal·lació elèctrica, està ara treballant: 55.248,00 €
La part de triperia, oficines, magatzems està tot tabicat, alicatat, i tenen les
portes, les finestres. Les oficines s’ha fet de forma que si algun dia es vol fer
una sala de reunions o alguna sala més, pot fer-se a la planta de dalt, el forjat
s’ha fet considerant una futura ampliació.
La depuradora 47.858,38 €.
La instal·lació fontaneria: 17.978,66 €.
La caldera es comprarà una de biomasa, 21.295,00 €. S’ha fet una caseta a
fora a l’explanada per col·locar-la. S’ha demanat una subvenció a l’AVEN.
Podrie ser d’un 60 %.
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El 30 de juny de 2008, es va acabar el termini per a justificar la subvenció
d’indústria, (un préstec de 500.000 €). A l’octubre es va presentar tota la
documentació al ministeri.
La Conselleria d’agricultura, pesca i alimentació ens ha donat una subvenció
de 53.872,73 €, ens la pagaran en tres anys. Enguany ens han pagat 2.693,64
€. L’any que ve ens pagaran 8.080,91 € i al 2010 quedaran 43.098,18 €.
Tenim la llicencia d’activitat, ara s’està preparant la inscripció al registre
d’establiments agraris i demés registres.
S' està preparant els projectes de les instal·lacions. (Elèctric, compressor,
instal·lacions)
Estem a punt de signar un préstec hipotecari amb Caixa Rural.
Vam demanar una ajuda al Leader, però consideren que l’obra esta
començada i és molt difícil donar algo. Em van dir que una vegada temin la
llicencia d’apertura podem demanar el que vulguem, com a ampliació d’aquest
projecte. Es podria demanar l’equipament de les oficines.
Inversió fins juny 09

2007
2008
2009
Total

189.326,12 €
662.565,29 €
185.477,50 €
1.037.368,91 €

Hi han hagut desviacions segons projecte, però hi ha que tenir en compte que s’ha fet
més obra de la contemplada en projecte, la nau es va créixer 6 metros, augmentant la
superfície en 90 m2. També s’ha fet un sótano que s’aprofitarà per a magatzem.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar quan es té previst posar en funcionament,
quina és la provisió de fons que serà necessària per la posada en marxa i quans
empleats hi hauran.
A lo que li respon el Sr. Pallarés per dir que es podrà obrir quan es dispose de la
llicència d’apertura, el funcionament dependrà dels seus de socis i fins que no estigue
funcionant no es pot quantificar la gent que farà falta.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
16.- PLA D’INFORMACIÓ SOBRE ADAPTACIÓ A LA TELEVISIÓ DIGITAL
TERRESTRE.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch
Marín del Pla d’informació sobre l’adaptació a la Televisió Digital Terrestre (TDT).
El Pla d’Informació de la TDT té com a objectiu que la població siga coneixedora dels
passos a seguir per l’adaptació a la TDT ja que aquesta ja arriba a les nostres cases i
encara que no es tracta d’una matèria que depèn de les administracions locals, sinó
de telecomunicacions, sí que és important que l’ajuntament done suport als veïns per
a que aquestos estiguen preparats per a quan es produixca l’apagó analògic ja que tot
el terme de Morella es troba qualificat en el Ministeri com a fase II amb data límit de
cessament d’emissió 31/12/2009.
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En un primer moment es farà una comprovació tècnica de les dades de les que
disposa el Ministeri i en segon lloc s’encetarà la campanya d’informació per a que
qualsevol persona puga resoldre els seus dubtes posant a la seva disposició un
telèfon i una persona encarregada de l’assessorament.
També dir que des d’aquest ajuntament se seguirà treballant amb la constitució del
consorci públic de la Televisió Digital Terrestre.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que es tracta d’una bona iniciativa ja
que encara que aquesta qüestió no depèn de l’ajuntament, la població es dirigirà a
aquesta institució en el moment que tinga algun problema de recepció.
17.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI TELEVISIÓ
DIGITAL TERRESTRE.- Es dóna compte per part del regidor de Governació En
Ernesto Blanch Marín de la proposta presentada per la Conselleria de Presidència per
a la modificació que s’ha de realitzar en els Estatuts Consorci Televisió Digital
Terrestre.
Es tracta de l’article 7.1.a), que quedaria redactat de la següent manera:
“a) Gestionar el servei públic de televisió local, segons els principis de la legislació

general de l’Estat i de la Llei del Sector Audiovisual de la Comunitat Valenciana. La
gestió del servei públic de televisió local es portarà a terme directament pel Consorci.
La fixació dels continguts del programa serà aprovada per la Comissió Executiva a
proposta del Conseller Delegat del Consorci i respectant els principis arreplegats a
l’apartat 2 d’aquest article”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7.1.a) dels Estatuts del
Consorci Televisió Digital Terrestre de la demarcació de Morella tal i com s’ha
presentat anteriorment.
SEGON.- Sotmetre a informació pública la modificació de l’article 7.1.a) dels Estatuts
del Consorci Televisió Digital Terrestre de la demarcació de Morella per un període de
trenta dies a comptar des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
En el cas de que no es presenten reclamacions en el referit termini la modificació
d’aquest article es consideraran aprovada definitivament procedint a la publicació del
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
18.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PINTURES MORELLA LA VELLA.- Es dóna
compte per part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García
Meseguer de la moció pintures Morella la Vella que és com segueix:
“MOCIÓ GESTIÓ PINTURES RUPESTRES MORELLA LA VELLA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les pintures rupestres de Morella la Vella, en el seu entorn natural, cultural i
patrimonial, són un dels atractius turístics més importants per a la Ciutat de Morella.
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Des de la seua declaració com a Patrimoni de la Humanitat hi ha hagut un augment en
les demandes per a poder visitar-les.
Fins fa uns mesos, es trobaven tancades temporalment degut a que s’estaven
realitzant reformes per a afegir un menut museu.
Lamentablement, des de que es van reobrir, han ocorregut una sèrie d’anomalies que
han dificultat la recepció de visitants.
No s’ha notificat, per part de la Conselleria de Cultura, entitat responsable de la gestió
d’aquest entorn, la reobertura de les pintures al públic, a l’Oficina de Turisme de
Morella ni s’ha facilitat el nou horari de visites.
En l’anomenada oficina, sols es disposava d’un telèfon de contacte, que és el que ja
es coneixia abans de les reformes. A aquest telèfon mai contestava ningú.
Quan s’ha trobat, per part del personal tècnic de turisme el telèfon correcte, s’ha donat
a conèixer l’horari als visitants, que és de Dimecres a Diumenge de 11h-13h i de 16h18h.
La oficina de turisme, ha replegat ja nombroses queixes de visitants que han anat a
gaudir de les pintures rupestres de Morella la Vella en els horaris estipulats per a tal
finalitat i s’han trobat en les portes tancades, pel que es clar que no es compleix amb
els horaris de visites.
Quan un visitant acudeix a la oficina a reclamar per no poder visitar les pintures, s’ha
cridat per a comprovar els horaris, i moltes de les vegades se’ns ha contestat que “a
l’abric no es puja sempre que ve algú”. Per això, quan els visitants que acudeixen a la
oficina de turisme s’interessen per les pintures, cal cridar primer, i sempre cal fer-lo a
través de l’Oficina ja que el número de telèfon que se’ns ha facilitat no estem
autoritzats a donar-lo als visitants, i el que apareix a les guies d’informació no el
contesta mai ningú.
Tota esta sèrie d’aconteixements, està embrutant el nom de Morella i ens està
marcant una mala reputació en la gestió del patrimoni,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports,
a la Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer el problema existent en la Gestió del patrimoni de les Pintures
Rupestres de Morella la Vella.
SEGON.- Exigir a la Conselleria de Cultura que es responsabilitze de les seues
obligacions en la gestió d’aquest entorn i que destine per a aquesta finalitat els
recursos necessaris.
TERCER.- L’Ajuntament de Morella no permetrà que aquesta situació taque la imatge
de Morella com a destí turístic de qualitat, i per això demanem a la Conselleria de
Cultura la cessió de la gestió de les Pintures Rupestres de Morella la Vella, ja que la
gestió des de la distància, com s’ha demostrat des d’un temps enrere, no és efectiva.
QUART.- A canvi, l’Ajuntament de Morella es compromet a dur a terme una gestió
adequada, i a realitzar una correcta difusió i promoció, fins ara inexistent, d’un be que
ha segut declarat patrimoni mundial.”
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que aquesta es tracta de la mateixa
moció que ja es va presentar en un plenari anterior, abstenint-se en aquell moment
per estar pendent una visita de càrrecs de la Conselleria. A hores d’ara i segons la
informació que se’ns ha facilitat s’està estudiant el tema i pareix que hi ha voluntat per
donar-li solució, per lo que el Grup Municipal Popular s’abstindrà en la votació
d’aquest punt.
Per altra part preguntar si la presentació d’aquesta és deguda a que no s’ha obtingut
resposta a l’anterior per part de Conselleria.
A lo que li respon la Sra. Garcia dient que no s’ha rebut cap resposta oficial per part
de Conselleria encara que sí que s’han posat en contacte amb l’Oficina de Turisme
per informar sobre el nou horari. També dir que s’esperarà a que donen resposta a
aquesta moció i en el cas de no fer-ho se presentarà una altra amb un altre contingut.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que del que es tracta és de plantejar aquest tema
com a una qüestió de cooperació i no de confrontació. Després de parlar amb els
màxims responsables tècnics de la Conselleria de Cultura estan totalment d’acord en
plantejar de fer un conveni entre la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament de Morella per
a la gestió de les pintures rupestres. Al final el que està passant és que s’està perdent
un recurs natural i cultural per que no es vol que l’ajuntament participe.
No es tracta de queixar-se sinó de fer cada un el que pot per intentar que les coses
funcionen, si fora sols qüestió de queixar-se podrien estar tots els dies queixant-nos,
de moltes coses que es van prometre i no s’han fet com és el cas de l’hospital, del
museu de dinosaures, del balneari i de tantes altres coses.
El que volem és que se done solució a aquesta qüestió ja que a banda del que s’ha
plantejat la mala gestió també està afectant als treballadors que estan allí ja que no
estan cobrant.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció pintures Morella la Vella tal i com ve redactada.
19.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOL·LICITUD DECLARACIÓ SOCIETATS
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA COM A BIC.- Es dóna compte per
part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de
la moció sobre la declaració de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
com a BIC que és com segueix:
“MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL COL·LECTIU DE LES SOCIETATS

MUSICALS VALENCIANES COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL (BIC) EN LA SEUA
TIPOLOGIA DE BÉ IMMATERIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, van acordar en la seua 40ª
assemblea general, sol·licitar al Govern Valencià a través de la Conselleria de Cultura
i Esport, la declaració de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Bé
d’Interés Cultural en la seua tipologia de bé immaterial, com a element representatiu i
integrant del patrimoni etnològic valencià.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-07-22 PLE ORDINARI

28

La iniciativa té el seu suport legal en la Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia
Valencià i en les prescripcions establides en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la
Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià, i en la Llei Valenciana de la
Música, Llei 2/1998, de 12 de maig de la Generalitat Valenciana.
Sents conscients del significatiu patrimoni que constitueixen les Societats Musicals,
com a paradigma de la idiosincràsia del nostre poble, per la seua contínua contribució
a la conservació i promoció del patrimoni cultural valencià, per mitjà de les seues
constants accions d’enriquiment, foment, protecció, coordinació, difusió i promoció de
la música en els nostres pobles i ciutats.
I tenint en compte, la seua determinant contribució a l’ensenyança musical en tota la
geografia valenciana, erigint-se com a autèntics eixos vertebradors i de cohesió social
del nostre poble.
Per tot l’exposat i amb la finalitat de dotar a la proposta del major suport social i
institucional possible, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Signar per part de l’Alcalde el d’adhesió a la declaració del col·lectiu de les
societats musicals valencianes com a Bé d’Interés Cultural (BIC), en la seua tipologia
de bé immaterial.
SEGON: Remetre l’esmentat manifest a la Conselleria de Cultura i Esport.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la declaració de les
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a BIC tal i com ve redactada.
20.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ INSTAURACIÓ “DÍA DEL DEPORTE” A
EUROPA.- Es dóna compte per part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica,
Na Sandra García Meseguer de la moció sobre la instauració del “Día del Deporte” a
Europa que és com segueix:
“PROPOSTA DE DOCUMENT D’ADHESIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA FESTA DE

L’ESPORT I L’ASSOLIMENT DEL DIA DE L’ESPORT A EUROPA
ANTECEDENTS
L’esport esdevé, cada cop amb més força, una eina potent per a la integració,
l’educació i participació, una eina saludable i motivadora; un fenomen social en plena
expansió, obert a la participació de tothom.
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies constata la creixent importància de
l’esport en la nostra societat, tant sigue l’esport de base com l’amateur i el
professional, i el considera un índex de referència indispensable per mesurar la
qualitat de vida de la nostra societat.
Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona organitza anualment la Festa de l’Esport,
esdeveniment que es celebra el primer cap de setmana del mes de juny. Aquesta
festa compta amb la cooperació dels ajuntaments de la província, l’Agrupació
Territorial de Consells Esportius de Barcelona, així com del teixit associatiu esportiu
del territori de la província de Barcelona. Alhora, la Festa de l’Esport, que té un
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caràcter recreatiu i popular i que adapta les activitats al nivell físic dels col·lectius
participants, està oberta a la participació de tothom.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern en sessió del 30 d’octubre
de 2008, va aprovar un Protocol de col·laboració per a la Difusió de la Festa de
l’Esport i l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa.
Aquest Ajuntament declara que comparteix plenament els principis dels valors de
l’esport, la necessitat de continuar difonent la pràctica esportiva entre la ciutadania i la
importància d’assolir a Europa un reconeixement institucional unitari de l’esport.
És per tot això que es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
ACORDA
PRIMER.- Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a
Europa.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i
al Parlament Europeu.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la instauració del “Día
del Deporte” tal i com ve redactada.
21.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LICITACIÓ REDACCIÓ PLA D’ACCESSIBILITAT
CASC URBÀ I EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS.- Coneix el Ple l’expedient incoat per
a la contractació mitjançant licitació pública en procediment obert la redacció del Pla
d’Accessibilitat casc urbà i edificis públics municipals.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol expressar la valoració positiva que fa el seu
grup a la redacció d’un pla d’accessibilitat per la ciutat de Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a la redacció del Pla
d’Accessibilitat al casc urbà i edificis públics municipals, disposant la exposició al
públic.
SEGON.- Convocar licitació pública per a l’adjudicació de la redacció del Pla
d’Accessibilitat al casc urbà i edificis públics municipals, que ascendeix a la quantitat
de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA CÈNTIMS (36.250,00 euros) en
relació amb el projecte “Redacció Pla d’Accessibilitat casc urbà i edificis públics
municipals”, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60029 del Pressupost
General Ordinari de l’any 2009.
22.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ DEFINITIVA GESTIÓ CENTRE DE
DIA.- Vist que en la sessió del ple d’aquest Ajuntament de data 27 de març de 2009
es va aprovar l’expedient, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Clàusules Tècniques per a l’adjudicació de la gestió del servei públic de Centre de Dia
mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i així mateix es va procedir a autoritzar
el gasto que suposa l’adjudicació del mateix.
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Vist que amb data 21 d’abril de 2009 es va publicar anunci de licitació per un termini
de vint dies hàbils en el Butlletí Oficial de la província de Castelló, en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana de data 24 d’abril de 2009 per un termini de vint dies hàbils i
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats
presentaren les seves proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar una única proposició que consta en
l’expedient.
Vist que amb data 20 de maig de 2009 es va constituir la Mesa de contractació, i
aquesta, darrere de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de BB Servicios Diversos S.L., examinada la documentació que
l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat amb el que estableix l’article
135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Vist que amb data 3 de juny de 2009, l’òrgan de contractació va adjudicar
provisionalment el contracte de gestió del servei públic de Centre de Dia mitjançant la
modalitat de concessió a l’empresa BB Servicios Diversos S.L. de conformitat amb el
que estableix l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, amb un preu unitari de 35,50 euros plaça/dia més 2,50 euros plaça/dia
de IVA quedant un preu unitari total de 38,00 euros plaça/dia per a l’anualitat 2009.
L’any 2010 i següents s’estarà al preu plaça/dia fixat per la Generalitat Valenciana.
Vist que amb data 5 de juny de 2009, l’adjudicació provisional es va notificar a tots el
licitadors i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló nº 71 de 11
de juny de 2009 i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Vist que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari BB
Servicios Diversos S.L., requerint-li per a que presentare la documentació justificativa
de estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, que constituïra la garantia definitiva i presentara la resta de
documents establerts en el Plec de Condicions.
Vist que en data 29 de juny de 2009 l’adjudicatari BB Servicios Diversos S.L., va
constituir garantia definitiva per un import de 68.608,00 euros i va presentar els
documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional el contracte de gestió de servei
públic de Centre de Dia mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, aprovada pel Ple de 3
de juny de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló nº 71 de
11 de juny de 2009 i en el Perfil de contractant.
SEGON.- Disposar el gasto amb càrrec a la partida 41/47001 del pressupost vigent de
gastos.
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TERCER.- Notificar a BB Servicios Diversos S.L., adjudicatari del contracte, el present
acord i citar-los per a la signatura del contracte en el qual constarà l’inventari dels
bens mobles adscrits al servei, dins dels 2 mesos següents i sempre abans de l’inici
de la prestació del servei
QUART.- Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte de
gestió del servei públic de Centre de Dia mitjançant la modalitat de concessió, en el
Perfil de contractant.
QUINT.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
23.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ AJUDES ONGS 0,7%.- Es dóna
compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la
reunió celebrada el passat 26 de juny de 2009 del Consell de Solidaritat en la qual es
va aprovar la proposta presentada per la Comissió de valoració segons les bases de
la convocatòria de l’any 2009 d’ajudes a organitzacions no governamentals (ONG),
decidint l’adjudicació econòmica de 17.000 euros de la següent manera:
- MEDICUS MUNDI
- DELWENDE
- CRUZ ROJA
- KIBERA LIALE SCHOOL
- MANS UNIDES
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
- ASOL

2.000.2.000.2.500.1.000.3.000.3.000.3.500.-

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

Projecte Àfrica
Adecoi

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que des d’aquest grup es valora
positivament que es reparteixque tota la dotació i que això repercuteixque en benefici
de tota la comarca i instar per a que s’agilitze al màxim el procés.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta del Consell de Solidaritat
tal i com se presenta.
24.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar:
-

Respecte a la N232 després de la comunicació del traçat de l’A-68 saber si
les obres del tram del port de Querol començaran al 2010 tal i com estava
previst.
Les obres de la Plaça Colon, si començaran les obres el 2010 ja que
l’adoquinat està en molt mal estat.
Saber si ja s’ha esbrinat quines són les emissores que emiteixen des de la
caseta municipal.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar:
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Parador, si hi ha alguna data de començament.
Helisuperficie sanitària, saber si hi ha novetats.

I fer un prec per a que es prenguen mesures davant el perill que suposa l’existència
d’una caixa elèctrica en el muret del carrer Trinquet.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
-

-

-

-

Respecte a la N-232 les obres d’acondicionament dels trams no queden
paralitzats per la decisió de l’A-68, el primer tram de la Torreta Morella està
pendent de licitació, el tram del Port de Querol està acabat el projecte que està
en estudi en el Ministeri de Medi Ambient, reunió en setembre o octubre per
intentar desbloquejar la tramitació de la declaració d’impacte ambiental i
aquest està pensant amb el desdoblament.
Plaça Colon, es tracta d’una actuació en la zona que va des de les pilones
fins l’encreuament d’aquest carrer amb Verge de Vallivana, no sols es tracta
d’arreglar l’adoquinat, sinó també actuar en les conduccions i aquesta es
realitzarà en l’any 2010, encara que a banda hi hagen actuacions puntuals.
Respecte al tema de les emissores que emiteixen des de la caseta
municipal en aquest moment no disposem de la informació, però ja ho
contestarem en el pròxim plenari.
Respecte al Parador, avui mateix s’ha tingut una reunió amb Ferrovial que
és l’empresa adjudicatària de les obres del túnel des de fa tres anys i se’ns ha
comunicat que en el mes d’agost començaran els treballs arqueològics i així
les obres del túnel d’accés al Parador. Respecte a l’obra principal s’espera que
en els pròxims dies es tinguen bones notícies
El tema de l’Helisuperficie, agraeix que ho hages recordat, finalment la
Demarcació de Carreteres ens ha confirmat que enviaran el document en els
pròxims dies per poder cedir els terrenys.
Respecte a la caixa de la llum del carrer Trinquet està clar que hi ha que
actuar per solucionar-ho.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos 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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