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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DÍA 29 DE NOVEMBRE DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-nou de novembre de dos mil
onze, es reuneixen les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2010-11, 26-10-11 i 28-10-11.
2. INFORME D’ALCADIA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per en primer lloc felicitar al Partit Popular que ha
guanyat les eleccions generals, desitjant-li al nou govern sort davant la complicada
situació en la que ens trobem i considerant que hi haurà que tenir un consens entre
totes les forces polítiques volem mostrar la voluntat de col·laboració i cooperació de
l’Ajuntament de Morella en totes les institucions i d’una manera especial amb el nou
Govern d’Espanya.
Per altra part comunicar que aquest Alcalde ha presentat la renuncia a la
compensació econòmica acordada per aquest plenari després d’haver estat elegit
Diputat per la subscripció de Castelló.
La qüestió més rellevant que ha ocorregut des de l’últim ple és sense dubte la
concessió del premi Patrimoni 2011 per part de la “Red de ciudades Patrimonio de la
Humanidad”, premi que es va recollir el passat dissabte a Càceres. Agrair l’amabilitat, i
l’hospitalitat en que ens van rebre, agrair també als alcaldes i alcaldesses que formen
part d’aquesta “Red”, a totes les persones que han fet possible que aquest premi hage

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-11-29 PLE ORDINARI

2

estat una realitat i molt especialment a la Universitat Jaume I qui va presentar la
candidatura de Morella.
Seguidament es fa lectura de l’acta de concessió que és com segueix:
“Acta de concesión del premio Patrimonio 2011 de ciudades Patrimonio de la

Humanidad de España. Unesco.
Los Alcaldes que componen el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, reunidos en Segovia, en Asamblea Extraordinaria, el 10 de octubre de 2011,
acuerdan por unanimidad conceder el Premio Patrimonio, en su cuarta edición, al
Ayuntamiento de Morella, a propuesta elevada por la Universidad Jaume I.
Con este Premio, la Asamblea reconoce el esfuerzo y la ilusión desarrollados por el
Ayuntamiento y los vecinos de Morella en la recuperación integral del casco antiguo
de esta histórica ciudad, situada en un bello enclave de la geografía española;
recuperación que ha supuesto una clara dinamización cultural, un avance social de
gran calado y la mejora de la ciudad como destino turístico.”
Dir que aquesta és una distinció històrica per a Morella, tot i tenint en compte que des
de fa molt temps estem intentant aconseguir la declaració per part de la Unesco com a
Patrimoni de la Humanitat i que ara amb aquest premi de les ciutats Patrimoni de la
Humanitat compta amb un aval fonamental.
Per tant manifestar l’agraïment de l’Ajuntament de Morella a totes les persones que
han fet possible aquest èxit de la nostra ciutat i un agraïment també molt especial a
totes aquelles persones que ens van voler acompanyar a l’acte de lliurament d’aquest
premi.
Entre altres qüestions també destacar, la presència de l’exèrcit, amb més de 200
soldats, fent unes maniobres, concretament en la Fàbrica Giner i que durant una
setmana van estar recorrent el nostre terme i van estar aprovisionant-se de productes
de Morella.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’han iniciat les obres de reurbanització de la plaça Colom que milloraran totes
les instal·lacions soterrades, així com la renovació del paviment.
S’han iniciat també les obres de millora de la xarxa viària en el polígon industrial.
En el castell, una volta acabades les obres de l’1% cultural, s’ha millorat
l’empedrat del camí d’accés de la Porta Ferrissa fins a l’entrada de la plaça del
Palau del Governador.
Ha tingut lloc una visita del tècnic del Ministeri de Foment per veure la finalització
de les obres del castell i preparar tota la tramitació per poder començar en propers
mesos les obres de rehabilitació de la Torre de la Font Vella, dins de l’1% cultural.
S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment en el Col·legi de Primària,
segons les peticions del centre.
El 1er. Tinent d’Alcalde i la regidora d’Educació van participar, junt amb la
directora del Centre i l’arquitecte municipal, en una reunió amb la subdirectora
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territorial d’educació per plantejar-li els problemes del col·legi i la necessitat de que
la Conselleria prenga solucions.
Les obres del Túnel d’accés al futur Parador continuen a bon ritme amb la
construcció de la zona exterior i l’evacuació de terres de l’interior del castell.
S’han fet diverses millores en els carrers de l’Arrapat amb la col·laboració dels
veïns i veïnes afectats.
S’han fet distints treballs de millora en el Centre Lúdic i Esportiu, en l’espai firal i
en els edificis de Pereroles.
S’estan preparant els projectes referents als PPOIS 2012, els quals ha segut
retallats d’una manera dràstica per part de la Diputació sent l’única font de
finançament per a inversions per als municipis.

ÀREA DE HISENDA
-

S’han mantingut diverses reunions amb el gerent del Consorci de Residus per
treballar en la reducció de la taxa de tractament de residus i mecanismes per a
facilitar el pagament, com es va aprovar per unanimitat en el plenari anterior.
Es va mantenir una reunió amb els comerços i hotels i restaurants de Morella per
explicar-los la nova ordenança d’escombreries i tractament de residus.
S’han fet canvis en diversos contractes de subministrament elèctric en
l’enllumenat públic, reduint les despeses, sent fruït del treball que s’està fent amb el
tècnic de la Taula del Sénia que està realitzant les auditories energètiques.
S’ha preparat la sol·licitud al ICO de la línia de finançament per Ajuntaments per
pagar a pimes i autònoms com tractarem en el ple.
El regidor d’hisenda va assistir a una reunió amb representants d’ajuntaments i
Diputació per explicar-nos en que consisteix la central de contractació de la
Diputació, de la que avui aprovem l’adhesió en el ple.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

S’ha posat en marxa un dispositiu especial de trànsit coordinat amb la regidoria
d’Urbanisme i Obres per tal de resoldre els problemes dels trams i la forma de
circulació i accés a l’encreuat dels carrer Virgen de Vallivana, Plaça Colon i Blasc
d’Alagó durant el temps que duren les obres d’adequació, per tal d’ocasionar el
mínim de molèsties i inconvenients a veïns i visitants.
S’han fet les gestions oportunes amb la Direcció General de Trànsit per a
intercanvi d’informació per millorar el padró municipal de vehicles i que han
cristal·litzat amb el conveni que ratificarem en el present plenari.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha fet un estudi dels establiments de la localitat per adaptar els criteris a
l’estructura de tarifes del consorci del pla zonal de residus.
S’han condicionat els cementiris de Morella i totes les pedanies per a la festivitat
de Tots Sants.
Es va proveir de contenidors, i es va fer una replega especial de basures a la
Fàbrica Giner per l’estada del Batalló del quarter general de Bètera, entre el 7 i l’11
de novembre.
S’ha fet una redistribució dels contenidors de basures, de les zones afectades
per les obres de la plaça Colon.
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-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana i les Sales Gòtiques de
l’Ajuntament per la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment periòdic del Col·legi i dels diferents museus.
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
-

S’ha fet arribar la llum elèctrica a la zona definida de la Pobla d’Alcolea per a fer
possibles les emissions de Televisió Digital Terrestre, donat que fa més d’any i mig
que la Diputació no ha fet res per a que es vege la TV a eixa població. Esperem
que en unes setmanes puguem venir al plenari informant de la completa resolució
d’aquest tema, en benefici dels habitants de la Pobleta.
S’han mantingut converses amb la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana per tal de que ens cedeixquen la caseta de l’antic repetidor de TV de
Xiva per instal·lar l’antena de Telefonia mòbil i guifinet per aquesta població. Abans
de final d’any esperem concloure així aquest projecte amb el conveni vigent del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural amb la Mancomunitat de la Taula del Sènia.
Ha segut ampliat el servei de guifinet al Tossal Gros, per tal de donar servei als
masos que estiguen en vista i donar major servei a altres usuaris del poble.
Igualment, hem arribat a un acord amb l’ajuntament de Castell de Cabres per
facilitar-los l’arribada de la senyal i que puguen gaudir de guifinet des del Tossal
Gros.
ÀREA DE TURISME
-

Participació en la fira de Cocentaina, amb gran demanda d’informació per part
dels visitants al voltant del Sexenni.
Activació de la pàgina web “morellaturistica” en francès, degut a la gran demanda
d’informació que tenim en aquest idioma.
Formació del personal amb cursos del SICTED.
Participació en la XII Foro SICTED a Madrid, amb gran protagonisme de la
nostra ciutat, ja que la gestora del SICTED a Morella exposa com s’està portant a
terme la implantació de la xarxa a la nostra localitat.
Es continua promocionant Morella i el Sexenni.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha mantingut una reunió amb professors d’una escola forestal per a que els
seus alumnes puguen fer pràctiques i treballs en el Paratge Natural Municipal de
Pereroles.
El regidor de Medi Ambient va mantenir una reunió amb el tècnic de la
Confederació de l’Ebre per tractar diversos temes de millores i conflictes veïnals.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.

ÀREA DE COMERÇ
-

S’està organitzant la festa del comerç que tindrà lloc el proper 7 de desembre
amb l’entrega de premis a diferents empreses i un sorteig de regals entre altres
activitats.

ÀREA D’EDUCACIÓ
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Reunió amb la Subdirectora Territorial d’Educació, Mª Remedios Herrero, per
instar a la Conselleria a que porte a terme un pla d’actuació amb un calendari fixat
per pal·liar les mancances estructurals que té l’edifici del Col·legi.
Col·laboració amb els actes de Nadal que l’AMPA de primària està organitzant.
Participació en els diferents Consells Escolars convocats pels centres educatius
(col·legi, institut i EPA).
Convocatòria del Consell Municipal Escolar per donar a conèixer a la comunitat
educativa la reunió mantinguda amb la Subdirectora Territorial d’Educació.
Col·laboració amb l’organització del teatre en anglès.
Obertura termini per sol·licitar l’ajuda dels llibres de text.
Es continuen realitzant tasques de manteniment tant en el Col·legi de primària
com en l’Escola Llar.

ÀREA DE CULTURA
-

Concessió del Premi Patrimoni 2011.
Programació activitats culturals del pont de Desembre i de la Campanya de
Nadal.
S’han realitzat obres de millora al Museu “De Sis en Sis”.
Col·laboració amb la Rondalla per celebrar una activitat amb xiquets durant el
pont de desembre.
Es continua amb la programació de cinema.
Reunions amb associacions per realitzar activitats en la nostra Ciutat.
Continua la iniciativa “el llibre de la setmana” a la biblioteca municipal amb molt
bona acollida dels usuaris.
Col·laboració amb els organitzadors de “Com sona l’ESO” per realitzar una
exposició en reconeixement al gran èxit que va tindre l’edició de Morella.
S’inaugurarà el proper dia 5 de desembre.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha tret una beca per cobrir la plaça que ha quedat lliure com a educador/a del
Casal Jove, ahir es va acabar el termini i esta setmana es farà la selecció.
Col·laboració amb Morell@jove en l’organització dels diferents actes que porten a
terme durant la Campanya de Nadal.
Recepció de propostes per projectes de final de carrera de joves universitaris.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 22 d’octubre la coral de Benicarló va fer un concert en el teatre municipal
per a tota la gent gran.
El dia 16 de novembre es va mantindre una reunió amb els nous membres del
Gremi de la Gent Gran per col·laborar amb ells.
El dia 27 de novembre es va celebrar l’assemblea general de la junta de jubilats
per a retre comptes i les activitats que s’han dut a terme durant tot l’any. A
continuació, va tindre lloc el dinar de germanor i després en el teatre municipal es
va fer el concert de la Rondalla de Morella amb gran afluència de públic.
El dia 30 de novembre a la casa Ciurana es farà una conferència a càrrec de la
psicòloga de la Mancomunitat dels Ports amb el títol “Saber envellir”.
ÀREA DE SOLIDARITAT
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-

S’han presentat 15 projectes per a l’aportació municipal del 0.7%. Se’ls ha enviat
una carta a totes les ONG per a informar-los de la reunió que se celebrarà el dia 2
de desembre.
Agrair des de l’Ajuntament de Morella i el Consell de Solidaritat a l’AMPA de l’IES
Morella per l’aportació de 150 € per al fons d’emergència de solidaritat.
ÀREA D’IGUALTAT
-

El dia 27 d’octubre es va mantenir una reunió amb el Grup de Dones i Infodona
per a preparar l’acte del 25 de novembre, dia Internacional contra la Violència de
Gènere. També s’estan arreplegant propostes per a celebrar els 25 anys del Grup
de Dones.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

El dia 2 de novembre es va dur a terme la signatura per la qual l’empresa
municipal CISE es fa càrrec del Centre de Dia.
Durant tot el mes de novembre s’han fet diverses reunions amb la coordinadora
del Centre de Dia i els treballadors del Centre per a coordinar i veure les
necessitats i projectes que es puguen dur a terme.
S’ha fet una oferta de treball per a substituir la infermera del Centre per baixa de
maternitat. Es va publicar l’oferta i es va presentar 5 persones per cobrir el lloc.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha sol·licitat als diferents gremis que designen els seus representants per a la
propera constitució de la comissió organitzadora del 53 sexenni.
S’ha mantingut una reunió en els alumnes de 2º de batxillerat per organitzar el
desfile que realitzaran el 10 de desembre.
S’està col·laborant en l’oficina d’integració en els preparatius per a la propera
celebració del dia de Romania.
ÀREA D’ESPORTS
-

Han començat els cursos d’escoles esportives de patinatge i psicomotricitat.
S’estan realitzant treballs de manteniment i millora al centre lúdic i esportiu
Jaume I.
S’han mantingut diverses reunions, per a junt a la federació valenciana de tennis
aconseguir organitzar el màster de tennis aleví i infantil “Ciutat de Morella”.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 156/2011 al 221/2011.
Es dóna compte al Ple del següent punt:
- Expedient de Modificació de Crèdit nº 247/04/2011 (0511)de generació de crèdits
per ingressos al vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte
47001

Descripció
Aportació AMPA IES Morella
Ayuda al Tercer Mundo

Euros
150,00
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Total ingressos

150,00

Suplements en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
23/48001
Total Gastos

Descripció
Ayuda al Tercer Mundo

Euros
150,00
150,00

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
SETEMBRE I OCTUBRE DE 2011. Es posa en coneixement del Ple els comptes de
tresoreria dels mesos de setembre i octubre de 2011, que són com segueixen:
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-11 ............................................................... 452.969,74 €
Ingressos setembre........................................................ 1.185.748,16 €
Total............................................................................... ..1.638.717,90 €
Pagaments...................................................................... 1.343.022,29 €
Existència a 30-09-11........................................................ 295.695,61 €
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-11 ............................................................... 295.695,61 €
Ingressos octubre.............................................................. 545.554,42 €
Total................................................................................. .. 841.250,03 €
Pagaments......................................................................... 813.698,57 €
Existència a 31-10-11.......................................................... 27.551,46 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que des del Grup Municipal Popular es lamenta la
situació de tresoreria que és molt baixa en aquest moment, s’ha d’intentar estalviar i
reduir despeses. Hi ha que tenir en compte que si l’Ajuntament de Morella fora una
empresa privada ja fa temps que estariem o en concurs d’acreedors o sense llum.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que l’última frase es tracta d’una
irresponsabilitat, ja es va explicar en la comissió del mes de novembre que l’estat de
tresoreria millore i difícilment es pot tenir un augment en la tresoreria si l’Ajuntament
de Morella no cobre dels seus deutors més importants.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de setembre i octubre de 2011
tal i com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD LÍNEA ICO ENTITATS LOCALS.
Considerant el que estableix l’article 9 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de
mesures de suport als deutors hipotecaris, de control del gasto públic i cancel·lació de
deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de
l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.
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Considerant que en esta Entitat Local hi ha obligacions reconegudes, vençudes,
líquides i exigibles pendents de pagament o obligacions vençudes, líquides i exigibles
pendents d’aplicar al pressupost de 2010.
Considerant que les esmentades obligacions tenen el seu suport material en
certificacions o documents que acrediten la realització total o parcial del contracte,
corresponents a subministraments, obres o servicis entregats amb anterioritat a 30
d’abril del 2011, i reuneixen, quan es tracta de contractes subjectes a la Llei 30/2007,
de 30 octubre, de Contractes del Sector Públic, els requisits exigits per aquella
legislació.
Considerant que consta l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010
mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 11/02/2011, havent-se donat compte d’ella al
Ple d’esta Corporació en data 23/02/2011.
Considerant que junt amb esta sol·licitud, s’adjunta l’informe favorable de la
Intervenció de l’Entitat Local sobre el compliment dels requisits exigits per esta norma i
amb l’informe de la Tresoreria de la mateixa entitat en relació amb el compliment de
l’orde de prelació establert en l’article 5.2 de la present norma.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per a puntualitzar que el fet d’acollir-se a aquest crèdit
ICO és per tal de poder fer front als pagos retardats sobre tot amb les menudes
empreses i autònoms locals.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquesta sol·licitud és a causa de la
incapacitat de la gestió municipal per part de l’equip de govern, no havent ni una bona
planificació, ni una bona previsió.
Per altra part un dels criteris que s’ha de seguir en aquest tipus de crèdits, i que no es
compleix, és la prelació de crèdits d’antiguitat ja que en la proposta de pagos per a
l’ICO no apareixen factures pendents corresponents a l’any 2008 (2 factures) i 2009 (4
factures), citades en l’informe d’obligacions vençudes e impagades en l’acta del Ple de
20 d’octubre.
També dir que analitzant els pagaments, no es veu que aquestos es facen a petites
empreses de Morella tal i com a dit el Sr. Ripollés més bé es tracta de pagar a una
empresa per tal de que no talle la llum.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que pareix ser no va entendre el que ja se li va
explicar ahir en la Comissió Informativa ja que els criteris que s’apliquen són els que
marquen la llei per tal de presentar les factures a aquest tipus de crèdits, i segons
aquestos ni es poden incloure empreses municipals ni es poden incloure les factures
dels anys 2008 i 2009 a les que ha fet referència.
També dir que en cap moment és agradable tenir que fer aquest tipus d’operacions
però és preferible tenir que suportar aquest tipus d’interessos a que ho suporten les
empreses, i el que és evident és que si la Generalitat, que és el nostre principal
deutor, ens pagara no es tindria que acudir a aquest crèdit, ni es tindrien que fer altres
operacions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa reiterant que hi ha deute de l’any 2008 que no està
contemplat en aquest crèdit i quan es fa referència a petites empreses de proveïdors
municipals està clar que no es refereix a les empreses municipals. També es reitere la
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mala gestió amb la prova de que desprès de vendre, amb el recolzament del Partit
Popular, la participació de l’empresa Aigües de Morella, aquesta s’ha gastat i les
obligacions continuen o inclús augmenten d’import i amés a més es té d’acudir a l’ICO
per a fer front als gastos de llum per tal que no la tallen.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per a dir que l’ICO Entitats Locals s’ha creat per a tots
els ajuntaments d’Espanya per lo que se supose que és degut a la mala situació
econòmica que pateixen tots els ajuntaments i pel mal finançament. I respecte al tema
de llum es tracta de menys de 3.000 euros del total de factures.
El Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular
adopta el següent
ACORD
PRIMER. Sol·licitar que per l’Institut de Crèdit Oficial s’accepte la petició de
concertació de l’operació d’endeutament per a la cancel·lació d’obligacions
reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament o obligacions
vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost de 2010.
Per a la qual cosa, passa a exposar-se una relació identificativa i detallada de les
certificacions i documents acreditatius de les obligacions pendents de pagament el
compliment de la qual es pretén amb esta línia financera i que ascendeix a l’import
total de 89.256,91 €, sent:
OBLIGACIONS RECONEGUDES
DATA TITULAR
CONCEPTE
IMPORT
21/09/200
TREBALLS FOTOGRÀFICS OBRA CENTRE RECEPCIÓ
9 TICAL-GEO, S.L.
DE VISITANTS
2.523,00
05/01/201
0 4 COLORS COOP.V. REVISTA BUTLLETÍ INFORMACIÓ MUNCIPAL N. 6
4.732,00
15/01/201 CAR ENGINYERIA
CERTIFICAT FINAL OBRA "NOU ESPAI PER A FIRES I
0 CIVIL, S.L.
CONVENCIONS"
7.990,63
PROGRAMES
DE HONORARIS JURÍDICS EXPEDIENT EXPROPIACIÓ
GESTIÓ
I EDIFICI COLOMER ZURITA
21/01/201 ORDENACIÓ
0 URBANA, S.L.
3.364,00
26/03/201
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC OBRA "URBANITZACIÓ
0 NOVERINT, COOP.V. CARRER BLASCO D'ALAGÓN"
4.267,35
15/04/201 LIDERA HIGIENE,
PRODUCTES NETEJA
0 S.L.
803,81
MANTENIMENT
ANUAL
2010
PROGRAMES
13/05/201
COMPTABILITAT, PADRÓ HABITANTS, REGISTRE
0 T'ITC IBÈRIA, S.A.U. ENTRADES I EIXIDES
4.469,29
31/05/201
250 LLIBRES "CENTENARI PLAÇA DE BOUS DE
0 4 COLORS COOP.V. MORELLA"
4.524,00
ESTUDI SEGURETAT I SALUT, COORDINACIÓ I
04/06/201 DOFÍ FERRER
DIRECCIÓ EXECUCIÓ OBRA "URBANITZACIÓ CARRER
0 JULIAN
BLASCO D'ALAGÓN 2a FASE"
8.458,53
GAD
PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA "CONSTRUCCIÓ 48
05/08/201 ARQUITECTURA,
NÍNXOLS"
0 S.L.P.
3.710,24
08/08/201
1750 PROGRAMES DE FESTES I 1000 PROGRAMES
0 4 COLORS COOP.V. XICOTETS
6.094,70
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20/08/201 ESPECTACLES
0 TALIA, S.L.
20/08/201 ESPECTACLES
0 TALIA, S.L.
20/08/201 ESPECTACLES
0 TALIA, S.L.
20/08/201
0 MIMAJOCS, S.L.
INTERLOCUTÒRIES
31/08/201 MEDITERRÀNIES,
0 S.A.
31/08/201 ESPECTACLES
0 TALIA, S.L.
GAD
16/09/201 ARQUITECTURA,
0 S.L.P.
GAD
16/09/201 ARQUITECTURA,
0 S.L.P.
20/09/201
0 4 COLORS COOP.V.
30/09/201 ESPECTACLES
0 TALIA, S.L.
05/10/201
0 4 COLORS COOP.V.
21/10/201
0 NOVERINT, COOP.V.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
02/12/201 ELECTRA ENERGIA,
0 S.A.U.
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PARC INFANTIL I DIVERSOS DUOS FESTES ROSER DE
CHIVA DE MORELLA 2010
PARC INFANTIL FESTES ORTELLS 2010

1.829,00
649,00

ACTUACIÓ DUO FESTES POBLA D'ALCOLEA
ACTIVITATS LUDOTECA FESTES XIQUETS AGOST 2010

590,00
2.218,58

SERVICIS AUTOBUS AGOST BENICASSIM-CASTELLON
- MORELLA I TORNADA

2.047,95
PARC INFANTIL I ACTUACIÓ VA TRIAR FESTES AGOST
2010
2.478,00
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ I ESTUDI SEGURETAT
OBRA "URBANITZACIÓ TRAM INICIAL PLAÇA CÒLON
POYS 2010"
6.059,08
DIRECCIÓ OBRA "URBANITZACIÓ CARRER SANT
JULIAN 2a FASE"
3.253,80
169000 BLOCS GRAPATS "ENTRADA" 6 MODELS
2.791,88
ACTUACIÓ DUO FESTES HERBESET 2010
590,00
50000 FULLETS "SENDES DE MORELLA"
6.000,30
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC OBRA "URBANITZACIÓ
CARRER SANT JULIAN 2a FASE"
4.675,75
CONSUM ELÈCTRIC COL·LEGI S. JOSE CALASANZ
NOVEMBRE 2010
34,73
CONSUM ELÈCTRIC COL·LEGI PLAÇA DE BOUS
NOVEMBRE 2010
127,89
CONSUM ELÈCTRIC TEATRE NOVEMBRE 2010
114,12
CONSUM
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
MURALLES
(P.FORCALL) NOVEMBRE 2010
232,02
CONSUM
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
MURALLES
(S.MIGUEL) NOVEMBRE 2010
425,65
CONSUM
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
CASTILLO
NOVEMBRE 2010
518,65
CONSUM
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
PUBLIQUE
POLÍGON NOVEMBRE 2010
494,20
CONSUM
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
PUBLIQUE
LLAVADOR NOVEMBRE 2010
1.531,47
CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PUBLIQUE PUERTA
FORCALL NOVEMBRE 2010
1.657,29

SUMA

89.256,91

SEGUNDO. Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito Oficial a
los efectos oportunos.
TERCERO. Facultar al Alcalde, D. Joaquin Puig Ferrer, para la firma de cuantos
documentos sean precisos para hacer efectivos esos acuerdos.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. Coneix el Ple el conveni a subscriure amb l’Excma.
Diputació de Castelló per a l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada a través de
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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la Central de Contractació, configurada com a òrgan d’assistència dels òrgans de
contractació de les entitats locals de la Província de Castelló i dels seus ens
dependents així com dels ens que conformen el sector públic provincial, que
s’adhereixquen lliurement a aquest sistema per a la contractació de bens, serveis i
subministres que, per les seues especials característiques, siguen susceptibles de ser
utilitzats amb caràcter general.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que es valora positivament la iniciativa de la
Diputació ja que si per algo es caracteritza aquesta entitat és per servir d’ajuda als
pobles menuts i en aquest cas és una ajuda per a que els petits ajuntaments puguen
minorar els gastos i abaratir costos amb aquest sistema de contractació.
Des del Grup Popular i vistes les propostes realitzades des del Partit Socialista durant
aquests mesos, mostrar la nostra satisfacció ja que pareix ser ja no estan a favor de la
desaparició de les Diputacions sinó que a més a més s’acolleixen a les seves
iniciatives.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per a apuntar que aquesta és una bona iniciativa però
que no justifique el bon funcionament de la Diputació de la nostra província ja que hi
ha prou actuacions que diuen precisament lo contrari com el retall dels plans
provincials.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que les Diputacions són unes institucions del segle
XIX que en el seu moment tenien el seu sentit per a la redistribució territorial però que
en aquest moment es tracta d’una institució manifestament ineficient i no sols és una
opinió del Partit Socialista sinó que també ho pensa l’Alcalde de Madrid i altres
persones del Partit Popular.
La ineficàcia de la Diputació Provincial de Castelló s’ha demostrat de forma clara i
directa quan s’aproven uns plans provincials de 3 milions d’euros d’un pressupost que
ascendeix a 100 milions. Si comparem el que es va invertir per part del Pla E en un
any és més que lo que ha invertit la Diputació en Morella en 10 anys.
I per altra part estem en un Estat de Dret i podem utilitzar totes les institucions i és clar
que mentres la Diputació existixca ens acollirem a totes les seves actuacions encara
comptant amb el seu sectarisme i clienterisme ja que no tots els ajuntaments són
tractats de la mateixa manera.
També dir que per a tenir serveis comuns no cal comptar amb una institució com la
Diputació, sinó que hi ha mecanismes més moderns, com la Mancomunitat Taula del
Sènia o altres, que també funcionen i més a més sense tenir un President que cobra
més que el President del Govern.
Vist l’informe de Secretaria, el Ple per unanimitat acorda:
1º. Adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada a través de la Central de
Contractació de la Diputació Provincial de Castelló.
2º. Aprovar en els propis termes en que apareix redactat el Conveni d’Adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada de la Central de Contractació de la Diputació
Provincial de Castelló.
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3er. Facultar a l’Alcalde per a la formalització de quants documents siguen precisos en
ordre a l’efectivitat del present acord.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 06/11. Donat compte de
l’expedient de modificació de crèdits nº 250-04/2011(06-11) del Pressupost en vigor,
que adopta la modalitat de suplement de crèdits i crèdit extraordinari, en compliment
de la Providència d’Alcaldia de data 24 de novembre de 2011 i 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.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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
detall:
1er. Generar els crèdits extraordinaris en el pressupost de gastos del vigent exercici
que s’especifiquen a continuació:
Altes en aplicacions de gastos
Crèdit extraordinari
Partida
16/60900

Descripció

Import

Capítol 6
Proyecto Nuevas Tecnologias
Pedanias

52.080,00

Total crèdits extraordinaris
Total gastos

52.080,00
52.080,00

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec a nous o majors ingressos, en els
següents termes:
Majors ingressos
Concepte
11600

Descripció
Incremento valor de terrenos
Total majors ingressos

Altes en concepte d’ ingressos
Concepte
Descripció

Import
2.080,00
2.080,00
Import
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Subv. Taula del Sénia Proyecto
Nuevas Tecnologías Pedanías

50.000,00

Total nous ingressos
Total ingressos

50.000,00
52.080,00

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.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per a dir que amb aquest projecte es donarà cobertura
de telefonia mòbil a la pedania de Xiva mitjançant un conveni amb Vodafone, també
s’oferirà el servei de guifi.net a Xiva i Ortells; farà possible que es vege la TDT a La
Pobleta així com altres millores.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda aprovar la proposta de modificació
de crèdits nº 06/2011 tal i com es presenta.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CAMÍ XIVA - ORTELLS. Es dóna compte per
part del regidor de medi ambient Rafael Pallarés Traver de la moció sobre el camí
Xiva-Forcall-Ortells que és com segueix:
“Morella compta dins del seu ampli terme municipal, de quasi 420 km2, amb una

extensa xarxa de camins rurals municipals que comuniquen les distintes explotacions
agràries i masies amb els nuclis urbans i per tant vertebren el territori, sent essencials
per al desenvolupament econòmic i social.
Des de l’Ajuntament s’ha fet i es vol continuar fent un esforç per mantindre i millorar
tot el possible els camins rurals, conscients de la seua importància en el
desenvolupament del nostre territori i molt especialment de l’agricultura i la ramaderia.
Des d’esta idea s’ha treballat per aconseguir ajudes des de totes les parts possibles,
amés d’una important inversió del propi ajuntament.
Després de molts anys sense rebre cap ajuda per part de la Generalitat per a camins
rurals - tot i ser un dels municipis amb una xarxa més extensa - quan per fi
s’aconsegueixen, ens trobem en que fa ja quasi 2 anys de la seua justificació i encara
no s’ha fet efectiu el seu pagament.
El projecte que es va presentar era el condicionament i asfaltat del camí rural que
comunica Xiva amb la carretera de Forcall a Ortells. El pressupost de l’actuació va ser
de més de 159.000 euros i va ser justificada dins dels terminis ara fa quasi 2 anys.
L’Ajuntament de Morella, per tant, va fer un gran esforç tant econòmic com de gestió
per dur endavant l’obra amb el termini i les condicions establertes però amés, la falta
de pagament de la Generalitat que dura més de 2 anys ens afecta negativament tant a
l’ens municipal com a l’empresa executora dels treballs.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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1. Exigir a la Generalitat Valenciana, el pagament íntegre i immediat de la subvenció
concedida en l’any 2009 per el condicionament del camí Xiva-Forcall-Ortells. Actuació
que va ser justificada en temps i forma fa quasi 2 anys.
2. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que en l’elaboració dels pressupostos de 2012
incloga partides per continuar millorant la xarxa de camins i carreteres que vertebren
la nostra comarca.
3. Remetre a la Conselleria d’Economia i Hisenda, a la Conselleria d’Agricultura i a
tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, la present moció i acords.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquest és un tema en el qual sempre
s’ha estat d’acord.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per a recordar que després de 16 anys sense rebre cap
tipus d’ajuda i després d’haver aconseguit fer una part no es cobre la subvenció.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que en aquest cas es tracta de 90.000 euros, més
que l’operació de l’ICO que s’ha tractat anteriorment.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del camí de Xiva-ForcallOrtells tal i com ve redactada.
8. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, PASTOS DEL MONTE DE PEREROLES. Vist
l’expedient tramitat per a la licitació per procediment obert amb el preu com únic criteri
d’adjudicació l’aprofitament de pastos del Monte de Pereroles.
Atès que la Mesa de Contractació, en data 15 de novembre de 2011, va celebrar l’acte
d’obertura presentant-se una proposició:
PLICA Nº 1.- MARC BOIX FERRER amb DNI 73.395.414-E que ofereix la quantitat de
MIL CINC-CENTS UN EUROS (1.501,00.-) euros.
Atès el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic,
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adjudicar l’aprofitament de pastos del Monte de Pereroles a MARC BOIX
FERRER per la quantitat de MIL CENT EUROS (1.501,00.-) euros i d’acord amb les
propostes i alternatives plantejades pel mateix en la seva proposició.
SEGON.- El present acord d’adjudicació se notificarà a l’adjudicatari, a la Conselleria
de Medi Ambient i a tots els licitadors, als que, si ho sol·liciten, se’ls facilitarà
informació dels motius del rebuig de la seva oferta i de les característiques de la
proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació al seu favor, en
un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la seva petició en eixe sentit.
9. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, PASTOS DEL MONTE DE CARRASCALS. Vist
l’expedient tramitat per a la licitació per procediment obert amb el preu com únic criteri
d’adjudicació l’aprofitament de pastos del Monte de Carrascals.
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Atès que la Mesa de Contractació, en data 15 de novembre de 2011, va celebrar l’acte
d’obertura presentant-se tres proposicions:
PLICA Nº 1.- BERNARDO VIDAL MONFORT amb DNI 18.980.385-A que ofereix la
quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800,00.-) euros.
PLICA Nº 2.- ENRIQUE FERRANDO TENA amb DNI 73.384.955-M que ofereix la
quantitat de SIS MIL DOS-CENTS EUROS (6.200,00.-) euros.
PLICA Nº 3.- FRANCISCO FERRANDO TENA amb DNI 73.384.956-Y que ofereix la
quantitat de QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS (4.150,00.-) euros.
PLICA Nº 4.- JULIO FERRANDO TENA amb DNI 20.242.016-S que ofereix la
quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400,00.-) euros.
Atès el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic,
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adjudicar l’aprofitament de pastos del Monte de Carrascals a FRANCISCO
FERRANDO TENA per la quantitat de QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS
(4.150,00.-) euros per renúncia de l’Enrique Ferrando Tena.
SEGON.- El present acord d’adjudicació se notificarà a l’adjudicatari, a la Conselleria
de Medi Ambient i a tots els licitadors, als que, si ho sol·liciten, se’ls facilitarà
informació dels motius del rebuig de la seva oferta i de les característiques de la
proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació al seu favor, en
un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la seva petició en eixe sentit.
10. NOMENAMENT MEMBRES CONSELL AGRARI. Es dóna compte per part del
regidor de medi ambient dels nous membres del Consell Agrari que són:
President: Joaquim Puig Ferrer
Vice President: Rafael Pallarés Traver
Regidor Grup Popular: Jesús Ortí Adell
President de la Fira: Joel Pascual Royo
President ADS oví San Isidro: Andrés Adell Mestre
President ADS porquí Morella: José Manuel Ripollés Querol
Representant ADS boví La Carrasca: Alfredo Ortí Boix
President de la Cooperativa: Víctor Miralles Meseguer
President de la Cofradia de Llauradors: Raúl Franz Milián
Representant de la Unió de Llauradors: Diego Boix Tena
Representant FEPAC: Alfredo García Mestre
Representant Carns de Morella: Ana Ripollés Giner
Vocales:
Artemio Ramia Tena
Rafael Martí Ibáñez
Francisco Segura Tena
Ovidio Buig Balaguer
Mª Angeles Ferrer Adell
Mª Mercedes Marín Giner
Mª Carmen Querol Asensio
Cesar Segura Gasulla
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la composició del Consell Agrari tal i
com es presenta.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI AMB EL MINISTERI DE FOMENT SOBRE
L’1% CULTURAL OBRA “TORRE FONT VELLA”. Coneix el Ple l’esborrany del
conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Morella i pel
qual el Ministeri de Foment, a través de la Comissió Mixta establerta en el V Acord
signat amb el Ministeri de Cultura ha tingut en compte, dintre de la distribució dels
recursos pressupostaris provinents del percentatge a que es refereix l’article 68 de la
Llei 16/1985, de 25 de Juny, de Patrimoni Històric Espanyol (1% Cultural) assignar el
75% del pressupost de contrata amb una aportació màxima de 98.100,92 euros a
l’obra “Restauración de la Torre Font Vella”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a mostrar la seva satisfacció per que les
administracions més grans vagen col·laborant en la conservació i rehabilitació del
nostre patrimoni. Amb aquesta actuació hi haurà una torre més restaurada encara que
caldrà seguir pendent de possibles actuacions en altres torres.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que tant en aquest cas com en la Porta Ferrissa
s’ha remés la documentació, recordant que en el cas de la Torre Font Vella s’havie
demanat ajuda tant al Ministeri com a la Conselleria, sent el Ministeri el que ha
contestat concedint aquesta important subvenció, mentres que la Conselleria sols ha
donat evasives, quedant demostrat així quina administració té com a prioritat la
recuperació i posada en valor del patrimoni.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el esborrany del conveni de col·laboració entre el Ministeri de
Foment i l’Ajuntament de Morella per al finançament de l’obra “Restauración de la
Torre Font Vella”.
SEGON.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament dintre del pressupost de l’any
2012.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
esborrany.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI
D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ Nº
25 (HOSTAL NOU) PGOU. Es dóna compte per part del regidor d’urbanisme
Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla
General d’Ordenació Urbana nº 25 per a l’ordenació i canvi de qualificació en l’àmbit
Nord de l’Hostal Nou, i de l’estudi d’integració paisatgística redactats pels arquitectes
Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester Pons Garcés i Juan Ramón
Castellet Chabrera.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquesta és una modificació important i
des del Grup Popular s’entén que el creixement natural de l’àrea urbana de Morella té
de començar per aquesta zona. També dir que es manté la postura que ja es va
reflectir en l’altre Ple de demanar que es tinguera en compte tot el Hostal Nou en el

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-11-29 PLE ORDINARI

17

seu conjunt i no sols una part, presentant per tant dos modificacions i no discriminant
a cap veí de l’Hostal Nou.
Tot i açò es considera que aquesta modificació serà important pel creixement, per a
tenir més oferta de vivenda i significarà un pas endavant per generar activitat
econòmica.
Per altra part respecte a les al·legacions presentades en relació a les cobertes,
s’haurien de tenir en compte per a que no es puga interpretar que hi ha discriminació.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per a dir que el fet de presentar dos parts, en cap
moment es tracta de discriminar a ningú, sinó que es tracta, tal i com es va explicar en
el seu moment, de fer un procés més àgil. Respecte a les al·legacions presentades
referents a les cobertes es remeteix als informes tècnics elaborats.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 25 per a l’ordenació i canvi de qualificació en l’àmbit Nord de l’Hostal Nou,
redactada pels arquitectes Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester
Pons Garcés i Juan Ramón Castellet Chabrera.
SEGON. Aprovar l’estudi d’integració paisatgística tal i com es presenta.
TERCER. Remetre a la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a
la seva aprovació definitiva.
13. RATIFICACIÓ CONVENI AMB EL MINISTERI DE CULTURA PER A LA GESTIÓ
DEL CASTELL. Es dóna compte per part de la regidora de Cultura Maria Rallo Rallo
del Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Cultura per a l’encomanda de gestió
del Castell i Muralles de Morella a l’Ajuntament de la Ciutat per tal de promoure la
seva rehabilitació, restauració, manteniment i difusió cultural.
Aquest conveni substituirà al Conveni de col·laboració per a l’encomanda de gestió del
Castell i Muralles de Morella signat el 24 de gener de 2007, no implica cessió del
domini públic ni de les facultats dominicals de l’Estat ni tampoc suposa càrrega ni
gravamen de cap classe sobre els citats immobles ni limitació alguna al dret dominical
de l’Estat sobre els mateixos.
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva firma i tindrà una vigència de
deu anys, podent-se establir, mitjançant acord de les parts, una o varies pròrrogues,
sense que el període excedisca de cinquanta anys.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que aquest punt en un principi es creia que es
tractava de ratificar el conveni del 2007, passant de la situació de provisionalitat a
funcionar per mig del Patronat al que es feia referència en el citat conveni; Patronat
del que formarien part les administracions públiques competents en matèria de
patrimoni històric, però després es veu que en l’expedient del Ple el que es presenta
és un esborrany d’un conveni nou, sense signar i per tant sense validesa.
Per tant després de tot açò se plantegen molts dubtes: per què durant aquests quatre
anys no s’ha convocat a les administracions per a crear un Patronat, tal i com s’ha
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estat afirmant per part de l’Alcalde durant els anys 2005 i 2006?, quines han estat les
causes (marcades en la pàgina 4 del conveni signat en 2007) per les quals
s’extingueix anticipadament aquest conveni?, per què no s’ha informat de les
intencions reals d’aquest punt al Partit Popular?, per què es signe, hipotèticament,
aquest conveni dos dies hàbils abans de les eleccions generals?
Però al presentar-se aquest conveni, no signat i amb aspectes de dubtosa legalitat es
té de votar en contra. El que seria convenient, des del punt de vista del Grup Popular,
és que totes les administracions col·laboraren en la gestió del Castell i Muralles de
Morella, Diputació, Generalitat, Ministeri, per tant sumar esforços i ser més plural.
A lo que li respon la Sra. Rallo, dient que sempre s’ha parlar de ratificar aquest
conveni, no el anterior i des del dia de la convocatòria del plenari es disposa del plec
del nou conveni així com també tenen a la seva disposició l’antic conveni.
En quant al Patronat, sempre s’ha dit que no s’està en contra de qualsevol fórmula de
participació de les administracions en la gestió del Castell i de les Muralles; des de
sempre la convicció d’aquest equip de govern és que la gestió dels monuments siga
portada a cap per l’administració més propera, en aquest cas l’Ajuntament i més tenint
en compte les mostres que tenim de la gestió dels monuments per part de la
Generalitat, com és el cas de les pintures de Morella la Vella que estan tancades.
Sempre s’ha estat obert a que qualsevol administració puga invertir de forma efectiva
en el nostre patrimoni però l’interès que tenen altres administracions en el nostre
patrimoni, queda demostrat en les dades que s’aporten mitjançant un gràfic.
Des de l’any 2007 en el que es va firmar l’anterior conveni i fins ara, el Partit Popular
mai ha manifestat cap interès en constituir aquest Patronat; cosa que pareix ara
imprescindible i vista la insistència del Grup Popular en aquesta creació pareix com
que ja tenen algun compromís en alguna d’aquestes administracions per a que realitze
inversions en les nostres muralles i en el nostre Castell, inversions que per altra part
serien les primeres inversions per Morella que s’aconsegueixen per iniciativa pròpia el
Grup Municipal Popular.
A lo que li respon el Sr. Amela reiterant la seva postura davant un document que no
està signat i per tant és paper mullat i també dir que es considera que l’Ajuntament és
qui haguera tingut que activar la creació d’aquest Patronat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que encara que aquesta no és una situació nova sinó
que ja es ve patint des de fa molt de temps i que sempre sorprèn la postura del Grup
Popular en contra de l’opció de la gestió per part de l’Ajuntament de Morella del
Castell i les Muralles, avui més que mai es demostra que el Grup Popular de
l’Ajuntament de Morella no vol que l’Ajuntament de Morella gestione aquests
monuments; precisament avui que s’ha reconegut, per part de les Ciutats Patrimoni de
la Humanitat, a l’Ajuntament de Morella com un bon gestor del patrimoni, des d’ací no
sols no es reconeix aquesta tasca sinó que s’intenta boicotejar aquesta gestió.
No serà l’Ajuntament de Morella qui face res en contra de l’interés general de Morella i
l’interés general de Morella no es altre que sigue aquest qui gestione el Castell i
Muralles, fet que per altra part s’ha estat fent bé, amb més inversions que mai, amb
llocs de treball....
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Respecte a aquesta qüestió la Diputació de Castelló sempre ha tingut una postura
contrària a l’interès de Morella i amb una actitud agressiva, va portar davant
l’Audiència Nacional la resolució del conveni de retirada de gestió del Castell a la
Diputació i mentres no se resolguera per part del Consell d’Estat no es podia articular
una fórmula més estable.
En aquest moment qui té de tenir la gestió del Castell té de ser l’Ajuntament, no
limitant en cap moment la participació de qualsevol administració o participació
privada. En Xàtiva ve funcionat així sense cap problema. Però ací, el Partit Popular de
Morella està demanat per la gestió del Castell i les Muralles la mateixa gestió, nefasta,
de Morella la Vella, del Colomer Zurita, de la Fàbrica Giner a banda de posar en dubte
la gestió de l’Ajuntament de Morella, gestió que per altra part ha estat premiada fa
pocs dies.
La filosofia dels dos grups polítics és diferent ja que des del Grup Socialista sempre
s’ha defensat, ja que es considera que és més eficaç, la gestió de l’administració més
pròxima tal i com s’explica en l’informe realitzat pel Doctor Luciano Parejo, un dels
redactors de la Llei de Règim Local.
El Castell i les Muralles són de Morella i sempre es defensarà davant qualsevol
govern, i per això sempre es defensarà la gestió des d’aquest Ajuntament estan oberts
a qualsevol participació per part de qualsevol administració.
Pren la paraula el Sr. Amela per ratificar-se en la seva postura davant un document
que no està signat.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en aquest punt el que es vota és la voluntat
política i un document com a tal, sent bastant intranscendent que estigue o no signat.
Però el fons de la qüestió és saber si el Grup Popular vol que el Castell i les Muralles
estiguen gestionats per l’Ajuntament o no, que pareix ser que no. El que vol és que ho
gestione la Diputació o qui sigue per a que algú cobre, com va cobrar un antic regidor
com a Director, diners amb els quals ara cobre tota la plantilla de treballadors.
També es vol fer referència a dos notes de premsa, una del Sr. Sangüesa i l’altra del
Sr. Medina, que curiosament diuen exactament el mateix; en la del Sr. Medina aquest
s’atreveix a acusar al govern local de Morella de la paràlisi del Parador, sent açò una
broma molt pesada ja que si hi ha algú que ha fet lo possible i lo impossible per parar
el Parador ha estat el Sr. Medina.
És molt trist que el Director Provincial de Cultura sent de Morella no hage felicitat a
l’Ajuntament pel premi Patrimoni 2011 i a més a més digue: “el dinero recaudado del
Castillo sirve para pagar el gasto corriente del Ayuntamiento”; això demostre que la
seva gran preocupació és la recaptació del Castell; recaptació que sempre se li ha
explicat serveix per pagar el gasto de personal, gasto de llum, per fer promoció
cultural......
Demana la paraula el Sr. Sangüesa per dir que la qüestió plantejada pel seu company
és molt simple, el conveni presentat en el punt del Ple “Ratificació del conveni amb el
Ministeri”, està o no signat? i amb els arguments i explicacions donats per la regidora
la sensació que ens dóna és que Vostès veien que el barco socialista s’afonava i
s’havie de salvar “lo nostre” “in extremis” i no perdre els ingressos de les entrades.
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El conveni s’ha canviat simplement per que el Partit Socialista pense que els del Partit
Popular són com ells i tenen por de que el Partit Popular li pague en la mateixa
moneda, i així s’equivoca, per que els membres del Partit Popular no són com els del
Partit Socialista; el Partit Popular no haguera fet com el Partit Socialista d’anar
corrents en quan el seu partit va entrar a governar a Madrid a demanar que li llevaren
la gestió del Castell a la Diputació, sinó que el Partit Popular haguera posat en valor
aquest patrimoni creant el Patronat, complint en allò del que tant s’ha parlat i que
l’Alcalde proposava.
Per tant i per finalitzar la pregunta és si s’està ratificant un conveni de data 16 de
novembre que està signat o no.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en la segona rèplica a la regidora, ja que pareix
ser no estave satisfet de la replica feta pel seu portaveu, vostè està manifestant una
sèrie de qüestions que no tenen res a veure amb el fons d’aquest tema.
El fons de la qüestió i l’única realitat és saber si Vostès volen que l’Ajuntament de
Morella gestione el Castell i les Muralles o no. Però Vostès el que deixen molt clar en
les notes de premsa del Sr. Medina i del Sr. Sangüesa, és que “el dinero recaudado
en el Castillo de Morella sirve para pagar el gasto corriente del Ayuntamiento” tot açò
en aquest moment en el qual ens han donat el premi de gestió del Patrimoni i que ni el
Sr. Medina, ni alguns membres del Partit Popular ni institucions valencianes hagen
segut capaços de felicitar a la única ciutat valenciana que té aquest premi és molt
lamentable.
Quan el Sr. Sangüesa acuse al Partit Socialista d’anar a lo “nostre”, evidentment ja
que “lo nostre” és Morella i lo dels morellans, i ací és on s’equivoca ja que els diners
de la recaptació nosaltres volem que serveixquen per a que hi hagen persones que
treballen, per a que hi hagen famílies que puguen viure, i per a que el patrimoni de
Morella estigue més valorat, tal i com ho demostra el premi, que per altra part pareix
que els dolgue que ens l’hagen donat.
El que es demostra clarament és que sempre que tenen l’oportunitat Vostès i el Sr.
Medina es situen en contra de l’interès general de Morella, cosa totalment
incomprensible, no sent aquesta la voluntat que té de presentar una corporació local.
Des d’ací sempre es defensarà que l’Ajuntament de Morella gestione el que és del
poble de Morella, el Castell i les Muralles.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular aprova la Ratificació del Conveni de Col·laboració amb el Ministeri de Cultura
per a la Encomanda de Gestió del Castell i Muralles de Morella, signat el dia 16 de
novembre de 2011 per la Subsecretària de Cultura Mercedes Elvira del Palacio
Tascón i l’Alcalde de Morella Joaquín Puig Ferrer.
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ COL·LEGI DE PRIMÀRIA. Es dóna compte per
part de la regidora d’educació Maria Rallo Rallo de la moció col·legi de primària que és
com segueix:
“Una vegada més, des de l’equip de govern portem al plenari esta moció sobre el

col·legi Mare de Deu de Vallivana.
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En primer lloc cal destacar que el col·legi Mare de Déu de Vallivana, a més de complir
una funció educativa per a la nostra ciutat, esdevé un referent arquitectònic a nivell
nacional i internacional. Per aquesta singularitat, les tasques educatives dels
morellans, conviuen amb visites a l’edifici, per part d’arquitectes de tot arreu.
Les característiques, que el fan genuí i atractiu, han fet que se li atorgués el premi
nacional d’arquitectura i amb aquest, la limitació en quant a actuacions, que sobre ell
mateix poden recaure.
Aquest ajuntament, complint amb la seua obligació de manteniment de l’edifici, realitza
tant les tasques i actuacions pròpies tant de la seua competència com algunes que no
ho són, aprofitant els períodes no lectius per no importunar en les tasques docents.
Aquestes intervencions no són suficients per tal de solucionar els problemes de caire
estructural que presenta l’edifici i que hauria d’assumir la Conselleria corresponent,
cada vegada i quant més temps passa en pitjor circumstàncies ens trobem i els
problemes es van agreujant.
Fa més de 7 anys, de manera reiterada, l’Ajuntament de Morella ha posat en
coneixement de la Conselleria d’Educació, les deficiències estructurals, que presenta
aquest edifici. Fins i tot l’informe presentat per la coautora del projecte, Carmen Pinós
a l’any 2005, recomanava la realització d’una sèrie de mesures urgents, per tal d’evitar
el progressiu deteriorament de l’edifici, aquestes actuacions estaven valorades en
800.000 €. La degradació, a hores d’ara, és més que evident, havent-se incrementat la
valoració abans esmentada, ja que part dels forjats, mostren el seu esquelet de ferro,
degut a la desintegració paulatina del material que el revestia, com indica l’informe
que posteriorment van fer els tècnics de l’ajuntament, amb la perillositat que això
comporta, així com els vidres que formen part de l’estructura de l’edifici, no hem
d’oblidar el seu ús escolar, per al qual va ser dissenyat.
Aquestes actuacions, van encaminades a solucionar aquests problemes i els de
“permeabilitat”, que presenta l’edifici, tant a les façanes, teulades, claraboies i
finestres. Filtracions que suposen un perill per als estudiants, donat que moltes
d’aquestes filtracions afecten a les escales i zones de pas.
Com a resposta a una demanda plantejada a través del Consell Escolar, que no
responent a cap dels escrits adreçats a l’administració autonòmica que s’han reiterat
any rere any a través de les diferents mocions presentades i fins i tot, l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes del centre escolar, han presentat diversos escrits, sense
obtindre cap resposta; hem aconseguit mantindre una reunió amb la Subdirectora
territorial d’educació Mª Remedios Herrero, a la que li hem fet arribar la nostra
preocupació per la situació del col·legi, a través dels informes corresponents i l’hem
instat a portar a terme un pla d’actuacions amb un calendari concret per tal de corregir
aquestes greus mancances estructurals que presenta l’edifici, de les que a hores d’ara
s’està fent càrrec l’ajuntament, tot i que no li corresponen.
Per tot l’exposat i amb la ratificació de les demandes pel Consell Escolar Municipal es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Conselleria d’Educació a prendre les mesures urgents de millora,
proposades per l’informe de l’arquitecta Carmen Pinós a l’any 2005, del CEIP Mare de
Déu de Vallivana i Escola Llar així com l’informe realitzat pels tècnics d’aquest
ajuntament, en aquells indrets que suposen perills objectius per a la comunitat escolar
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així com detindre, el progressiu deteriorament de l’edifici, assumint la responsabilitat
que li correspon. Amb la mateixa diligència amb la que ho fa aquest Ajuntament.
2. Instar a la Subdirectora d’educació a marcar un pla d’actuació i un calendari
d’actuació en el menor temps possible.
3. Remetre aquesta moció a la inspectora del centre educatiu, per tal que siga
coneixedora de la preocupació de la comunitat educativa, davant l’estat de l’edifici.
4. Remetre a la Subdirecció territorial, a Conselleria d’Educació i als grups
parlamentaris de les Corts, els informes corresponents i la present moció.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per a dir que des del Grup Popular no s’alegren de l’estat en
el que es troba el col·legi. Segons l’informe presentat per la regidora de Cultura i
signat per l’arquitecte José María González Barroso s’està parlant de que el problema
ha estat “Como a recomendación de ámbito general para todo el edificio, es necesario
efectuar un mantenimiento periódico riguroso. En la observación de las lesiones
aparentes del edificio se ha podido constatar una falta de mantenimiento a lo largo de
estos años, que ha facilitado los procesos de degradación de los materiales: madera y
hormigón armado” i es lamente molt que tot açò repercuteixque directament a tots els
morellans.
Veient que en el referit informe es fa referència a la falta de manteniment es demana
un calendari de manteniment des de l’any 1994 quan es va inaugurar, per cert dir que
durant l’acte d’inauguració estave plovent i ja hi havia goteres i durant l’any següent no
es va fer res per evitar aquestes filtracions.
Per finalitzar dir que el que es tindria que fer és mantenir reunions en la Directora
Territorial per tal de que cada un es faça responsable d’allò que li pertoca i no dir que
es tracta de problemes estructurals quan es tracta d’un problema de manteniment.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que no hi ha cap problema en fer-los arribar totes
les actuacions de manteniment que s’ha estat fet des de l’any 1994. Per altra part dir
que quan ha fet referència a l’informe de l’arquitecte José Maria González aquest punt
no consta sols del rengló que ha llegit sinó que hi ha uns quants més en els que parla
de moltes més coses que el manteniment, però a banda d’això hi ha que dir que el
manteniment s’ha estat fent escrupolosament ja que una de les coses més importants
és la seguretat i benestar tant dels nostres xiquets com de l’equip docent que
desenvolupe la seva tasca en aquest col·legi.
Dir que després de la reunió mantinguda amb la mateixa Subdirectora de Cultura,
aquesta va reconèixer mancances estructurals, cosa que ara el Grup Popular no
reconeix, però no s’està dispost a que aquesta situació segueixca així.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que tot el món està d’acord en el fet de que el col·legi
s’ha d’arreglar i per això cada un té d’assumir les seves competències.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que s’està parlant d’un informe de l’any 2005 i que
des d’eixe any s’han estat fent reunions i que tot el món, la Conselleria, els tècnics,
etc... menys vostè, està d’acord en que aquest edifici presenta problemes estructurals
i com que la responsabilitat màxima correspon a la Conselleria se li remeteix per a que
prenguen coneixement.
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L’Ajuntament està clar que sempre pot invertir més del que ho ha estat fent, però això
no vol dir que no s’hage fet el que s’havia de fer.
I per finalitzar dir que el que en este punt anem a aprovar, bé vostès no ho aprovaran,
és allò que el Consell Escolar, per tant la comunitat educativa de Morella ha decidit.
També puntualitzar que quan vostè parla de l’acte d’inauguració, no sé ven bé a que
es refereix ja que mai es va fer un acte d’inauguració.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la moció del Col·legi de primària Mare de Déu de
Vallivana.
15. INFORME ACTIVITATS DE NADAL. Es dóna compte per part del regidor de
festes Amadeu Bordàs Antolí del calendari d’activitats que es realitzaran aquest Nadal,
en el qual s’inclouen tant les activitats organitzades per aquest ajuntament com
activitats organitzades per altres col·lectius i associacions, intentant que hi hagen
activitats per a tot el món, des dels xiquets a la gent gran.
Es tracta de presentar una proposta d’activitats lo més variada possible:
-Activitats tradicionals com: les nadales, la missa del gall, la volta dels betlems, els
reis o la celebració de Sant Julià.
-Activitats de caràcter institucional com: l’acte cívic del dia de la Constitució, dedicat
aquest any al Premi Patrimoni 2011, la festa de Romania, la festa del Comerç
amb l’entrega dels seus premis o el lliurament de la Creu de Santa Llúcia el dia de
Sant Julià.
-Activitats culturals com: la presentació del llibre “Memorias de un maestro
republicano”, l’exposició “Com sona l’ESO” i una altra de fotos de l’Anunci,
conferència d’Albert Solé Tura, dintre de “Cita a Morella” amb la projecció del
documental “Bucarest la memoria perdida”, projecció de diverses pel·lícules de
cine, una visita guiada al Castell, concert de la Rondalla i la celebració d’un Sainet
el dia de la Gent Gran.
Dintre d’aquestes festes també hi ha lloc per a la solidaritat amb actes com el Dia
sobre els Drets Humans, visita als malalts, el festival de Mans Unides o la paradeta
solidària del 0’7%.
Pel que fa a actes esportius, estarà la festa de l’esport, la cursa no competitiva de
Sant Silvestre, la conferència d’ESPEMO sobre l’expedició al Yosemite i el Màster de
Tennis Ciutat de Morella.
I per acabar els primer dies de l’any es dediquen als més menuts amb Jocambient,
cinema infantil, visita del patges i arribada del reis.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que es considera un bon programa ja que és
molt complet i ample donant cabuda a tots els sectors de la societat, tant grans com
menuts i a tot tipus d’activitats esportives, religioses, culturals....
El Ple queda assabentat de l’informe sobre les activitats de Nadal.
16. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECOLZAMENT I MASTER INFANTIL I ALEVÍ DE
TENNIS “CIUTAT DE MORELLA”. Es dóna compte per part del regidor d’esports
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Amadeu Bordàs Antolí que la ciutat de Morella albergarà el primer Màster de tennis
“Ciutat de Morella” per a categories aleví i infantil. Aquest torneig s’ha organitzat des
de la regidoria d’esports i gràcies a la col·laboració d’un veí de Morella que ha fet
d’intermediari amb la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana.
Per a nosaltres té molta importància, que el primer torneig d’esta categoria que es
celebra al País Valencià, es puga celebrar a la nostra ciutat, tant per la publicitat que
de Morella es fa a la premsa, i per part de la gent que ens puguen visitar en motiu del
màster, com per el foment d’un esport que ací no té massa practicants i que podria ser
una alternativa esportiva més per a practicar al nostre poble.
El Màster es celebrarà entre els dies 26 i 30 de desembre en el Centre Lúdic i Esportiu
Jaume I, que s’adaptarà per a poder acollir el torneig. Estan previstes realitzar unes
millores en la pista poliesportiva i el condicionament per albergar partits de tennis, com
la col·locació d’una xarxa i pintar les línies que delimiten una pista per a la pràctica
d’aquest esport.
El torneig es disputarà formant quatre grups de tres jugadors per categoria, les tres
millors raquetes de cada província de la Comunitat Valenciana en cada categoria, més
altres tres invitats per l’organització en cada una de les categories. El sistema de
competició serà el Round Robin, típic de les competicions de Màster de professionals.
Els primers classificats de cada grup passaran a semifinals, que es disputaran el dia
29, el matí del dia 30 es celebraran les dos finals, i a continuació es farà l’entrega de
trofeus.
A més de la competició, també cal destacar la programació d’un “clínic” per als veïns
de la localitat en el que es podran entrenar amb alguns dels participants en el Màster
que es durà a terme durant el matí del dia 29, d’esta forma es vol que la joventut del
poble s’implique i participe plenament en tot el torneig.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que estaria bé que es fera un reconeixement
al veí de Morella que va tenir la iniciativa.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el recolzament a l’organització del I
Màster infantil i aleví Ciutat de Morella.
17. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ RECOLZAMENT VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE
GÈNERE. Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Malú Blasco
Querol de la moció de recolzament de les víctimes de la violència de gènere que és
com segueix:
“El dia 25 de novembre es commemora el dia internacional contra la Violència de

Gènere, l’Ajuntament va fer un acte recolzant a les víctimes. Des de la regidoria d’
Igualtat de l’Ajuntament de Morella fem una crida contra la Violència de Gènere de
dones i xiquets.
L’aprovació de la llei integral ha suposat un gran avanç, una llei necessària, pionera en
el conjunt d’Europa, queda molt de camí per recórrer, cal continuar treballant per la
igualtat d’oportunitats des de l’àmbit familiar, en els col·legis i des de l’administració,
hem de dir a les dones que denuncien als seus maltractadors, per a la seua seguretat.
Demanem un compromís per a recolzar a les víctimes, als equips professionals, la
policia, les institucions i la societat per a dir-los a les víctimes que no estan soles.
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Durant l’any 2011, 54 dones han mort en el que portem d’any en l’Estat Espanyol a
mans de les seues parelles o ex parelles; 8 d’elles són de la Comunitat Valenciana i
una d’elles de la nostra comarca.
Amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les administracions, amb la unitat de totes
les forces polítiques i la col·laboració del Poder Judicial aplicant la llei Orgànica contra
la Violència de Gènere aconseguirem eradicar la violència de Gènere.
Per tot l’exposat, el grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Morella presenta al
ple els següents acords:
Primer. Instar el nou govern de la nació a que continuen aplicant la Llei Integral de
Mesures Urgents contra la Violència de Gènere.
Segon. Instar a la col·laboració de la Comunitat Valenciana i del Govern de la nació
implantat definitivament la Xarxa Integral d’assistència, donant suport a les víctimes de
la violència de Gènere.
Tercer. Continuar treballant des de totes les Administracions per la Igualtat entre
dones i homes.
Quart. Lluitar tots els ciutadans per eradicar la violència de Gènere de la nostra
societat.”
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que des del Grup Popular sempre es
recolzaran aquestes qüestions demanant que totes les administracions i institucions
recolzen i donen facilitats per tal que cada vegada hi hage més educació i menys
violència de gènere.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de recolzament de les
víctimes de la violència de gènere tal i com es presente.
18. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI COL·LABORACIÓ “DIRECCIÓN GENERAL
DE TRÁFICO” PER A L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I LA MÚTUA
COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA. Es dóna compte per part del regidor de
governació del conveni de col·laboració entre l’organisme autònom Jefatura Central de
Tràfic i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació
i la mútua col·laboració administrativa.
Es tracta d’un conveni per a la creació d’un marc suficient per a la col·laboració i
l’intercanvi d’informació entre les Entitats Locals i l’organització perifèrica de
l’Organisme Autònom JCT, en les matèries que comprenguen la gestió censal en el
que se refereix als Registres de Vehicles i de Conductors e Infractors, així com en allò
que afecte a la gestió tributaria de l’IVTM, conforme a allò que preveu l’expositiu IV
d’aquest Conveni i la col·laboració per a la baixa definitiva de determinats vehicles.
Aquest Conveni de col·laboració no supose renúncia a les competències de cada
Administració Intervinent, ni afecta a altres acords o col·laboracions que puguen existir
actualment entre les dos Administracions.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es considera positiva la col·laboració entre
les dos administracions donant una major funcionalitat administrativa per part de
l’Ajuntament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda sol·licitar l’adhesió íntegra al Conveni subscrit
entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de Tràfic i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa.
19. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
20. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que respecte a les obres de Plaça Colón, es
tindria que tenir en compte que en el carrer Virgen de Vallivana es troba la
Residència de la 3ª Edat i tenen problemes a l’hora del subministrament tant
d’aliments com de medicaments.
Pren la paraula el Sr. Amela per exposar lo següent:
Hi ha veïns que s’han queixat de la poca il·luminació que presenta el
passeig de l’Alameda, proposant que es face, si es pot, una gradació lumínica
amb horaris diferents.
Deficiències al Cementeri, a l’Ermita li falta un tros de canal i la paret
exterior del Grup 1 de nínxols està en mal estat.
Per últim preguntar si l’equip de govern té pensat presentar pròximament
els nous estatuts del Santuari de Vallivana.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
Hi ha veïns d’Herbeset que es queixen de que la reparació del camí del
cementiri no està acabada.
Ara que s’estan fent les obres de la Plaça Colon, es tindria que donar una
solució al distribuïdor de telefònica que hi ha en aquest tram de carrer ja que
s’ompli d’aigua i dóna problemes a les vivendes pròximes.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
En primer lloc i com a portaveu del Grup Municipal Popular, agrair a
l’Alcalde la felicitació que ha fet al principi del ple, felicitació que es traslladarà als
companys i responsables del partit.
En segon lloc felicitar a Ximo Puig per la seva elecció com a Diputat al
Congrés dels Diputats.
Respecte a la qüestió del Premi Patrimoni 2011, s’entén que aquest premi
s’atorga a Morella i la representació de Morella és el seu Ajuntament del qual
també formem part, per lo que es reconeix a tots els Morellans la tasca
realitzada.
Recordar la pregunta feta en l’últim ple i a la que no s’ha donat resposta
sobre la recaptació de la guia comercial del llibre de festes.
I per últim demanar que de cara a l’hivern s’active un Pla d’actuació hivernal
o protocol d’actuacions davant les nevades.
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Pren la paraula el Sr. Puig per respondre a les qüestions plantejades dient lo
següent:
Responent al tema de l’accés a la Residència degut a les obres de la Plaça
Colon, dir que s’ha mantingut una reunió amb els responsables d’aquesta
institució per tal de donar solucions al problema plantejat.
Pel que fa a la il·luminació de l’Alameda, aquesta té una certa gradació,
però s’està estudiant d’augmentar la intensitat durant les primeres hores de la nit.
Respecte al tema del cementiri, es farà la col·locació de la part de canal que
falta i s’intentarà solucionar el tema de la paret exterior.
Pel que fa al tema dels nous estatuts del Santuari de Vallivana, dir que fins
ara per problemes de temps no s’ha pogut treballar encara en ell, però a partir
d’ara ja es pot començar a treballar sobre un esborrany que ja està preparat.
La qüestió plantejada de Herbesset ja s’ha parlat amb els veïns i s’està
mirant de resoldre.
Respecte a resoldre el problema del distribuïdor de telefònica aquest tema
ja està inclòs dintre del projecte de l’obra.
Pel que fa al protocol d’actuació de les nevades se tindrà en compte per
plantejar en la pròxima reunió d’obres i serveis per tal de prevenir els problemes
que s’ocasionen a l’hivern.
En aquest moment no es disposa de les dades de la guia comercial del
llibre de festes però demà mateix se li farà arribar
El premi Patrimoni 2011 es concedeix a una institució i en aquest cas a
l’Ajuntament de Morella, i es clar que és un premi de Morella, i Morella som tots,
però el que s’ha volgut dir és que caldria que forem “més tots” i que les coses
que van bé a Morella foren assumides per tots.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i quaranta
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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