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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 19 DE JUNY DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Maria Rallo Rallo
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 i
trenta minuts del dia dinou de juny de dos
mil tretze, 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.

Excusa la seva assistència:

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 9-05-2013.
2. DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DELS REGIDORS GUILLERMO SANGÜESA
TERUEL I ISABEL SANGÜESA CARBÓ. Pren la paraula la Sra. Secretària per donar
compte del procediment a seguir:
En este Ajuntament va tindre entrada l’escrit de D. Guillermo Sangüesa Teruel
Regidor de l’Ajuntament, el dia 22 de maig del 2013. En el mateix es formalitzava la
renúncia voluntària al càrrec que ocupa en este Ajuntament des que va prendre
possessió del càrrec de Regidor el dia 11 de juny del 2011, després de les eleccions
de 2011. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins al seu sotmetiment al Ple de
l’Ajuntament, és a dir, fins a la data de hui.
I en este acte pren la paraula el Sr. Guillermo Sangüesa Teruel i davant del Ple d’este
Ajuntament presenta la seua renúncia.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General,
ACORDA
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PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament
que realitza D. Guillermo Sangüesa Teruel.
SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central perquè remeta les
credencials de D. Miguel Angel Querol Vives següent en la llista, dels que van
concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu
càrrec.
En este Ajuntament va tindre entrada l’escrit de Sra. Isabel Sangüesa Carbó, Regidora
de l’Ajuntament, el dia 22 de maig del 2013. En el mateix es formalitzava la renúncia
voluntària al càrrec que ocupa en este Ajuntament des que va prendre possessió del
càrrec de Regidor el dia 11 de juny del 2011, després de les eleccions de 2011. La
renúncia al càrrec no serà efectiva fins al seu sotmetiment al Ple de l’Ajuntament, és a
dir, fins a la data de hui.
I en este acte pren la paraula Sra. Isabel Sangüesa Carbó i davant del Ple d’este
Ajuntament presenta la seua renúncia.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General,
ACORDA
Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament
que realitza la Sra. Isabel Sangüesa Carbó.
Segon. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central perquè remeta les
credencials de Sra. Noelia García Sales següent en la llista, dels que van concórrer a
les últimes eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa dient lo següent:
“Vaig començar en la política perquè un dia Fran i Guillermo van venir a buscar-me i

després de tenir que donar vàries voltes al tema i amb molta ajuda de la meva
companya Mila, em va parèixer molt bona idea aportar tot el que jo puguera per
convertir a Morella, si fora possible, en una millor ciutat, en una ciutat més
encantadora.
Així que deixant-me molts i molts de ratos del meu temps lliure, vaig començar a
formar part de la política morellana, ja que ademés el meu interès polític mai ha anat
més enllà ni més lluny de la meva Morella.
I fent i fent camí ja porto sis anys aportant el meu granet d’arena en esta tasca de
concejal però en este camí que ha tingut moments meravellosos, de rises, de disfrutar
dels meus companys, de sopars, de reunions inacabables, de debats, també vaig
trobant pedres, vaig trobant que els teus companys no sempre comparteixen les teves
idees, les teves decisions, que no tens el respaldo des del teu propi partit que creus
que Morella es mereix.
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I tot açò fa que este silló, que des de fora pareix tant còmodo i tant lluidor, tingues que
anant suportant tu el pes d’ell i creeu-me, quan he vist que era jo la que suportava el
pes del silló i no el silló a mi, ha fet que me replantejara la meva decisió de poder ser
concejal.
Com ja he dit, i crec que en este acte queda respaldat, el meu pas per la vida política
morellana mai ha segut enriquir-me personalment en ningun aspecte, sinó més bé tot
lo contrari, aportar sense res a canvi tot allò que jo puguera per a millorar Morella,
perquè per a mi això és la política, no traure profit d’ella sinó aportar tot lo possible i en
el moment que no siga possible, buscar noves alternatives.
Per tant i per totes les voltes que dóna la vida, ja que quan vaig començar esta
segona legislatura com a concejal mai me podia haver imaginat deixar el meu càrrec, i
de fet totalment casual quan feia sis anys del meu servici a la vida morellana, deixo el
meu càrrec com a concejal de l’Ajuntament de Morella per a deixar pas a unes noves
cares.
No vull abandonar este càrrec sense tindre un record, molt sentit i molt especial per
als meus companys, Fran, Guillermo i Jesús, en els que més ratos he compartit tot el
temps que he dedicat a la política. D’ells he aprés molt i molt i hem disfrutat molt junts
de la política. També per a Mila que va ser la meva guia i apoyo a l’entrar a formar
part del consistori de Morella i per a Santi i José Agustín companys de l’Ajuntament.
També vull destacar la cordialitat i el companyerisme, els bons ratos que hem passat
tots junts com a membres de l’Ajuntament, tant en els del meu propi partit, com en els
membres de l’equip de govern, ja que durant tot aquest temps i a pesar dels debats,
necessaris en la política, sempre ha regnat el companyerisme i les bones relacions,
així que gràcies a tots companys.
I donar moltes gràcies als morellans per haver-me donat l’oportunitat de poder
treballar per a Morella durant sis anys, i a la meva família, per tot allò que han tingut
que aguantar i treballar mentres jo estava ocupant este lloc.
Gràcies a tots.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir:
“Como bien ha dicho la Secretaria el pasado 22 de mayo Isabel y yo decidimos

presentar la dimisión i en primer lugar quiero pedir perdón a todos aquellos votantes
que hayan podido verse defraudados por esta decisión.
Decir que el echo de haber sido concejal de Morella, dejando a salvo las cuestiones
personales de la vida, ha sido una de las grandes experiencias que he podido tener en
esta vida, recomendando a todo el mundo el poder trabajar por los demás, trabajar
por tu ciudad para poder mejorarla e intentar que las cosas sean mejores para todos.
Querría reivindicar el trabajo de la clase política y sobre todo de este nivel, de ámbito
local, porqué es posible dedicarse a la política sin tener problemas y sin buscarse
ninguna polémica, y la prueba somos Isabel y yo mismo que salimos igual que
entramos, políticamente hablando, con una mano delante y otra detrás.
Es importante que la gente opine y tenga inquietudes y más importante es que la
gente tenga la inquietud de ponerlo en práctica participando de la política, aunque
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bien es verdad que hay muchas cosas que no se ven igual desde fuera que desde
dentro; hay muchas cuestiones de las que es fácil opinar como se tendrían que hacer
pero que solo se entienden una vez se está sentado en el pleno.
He estado 10 años formando parte de este Ayuntamiento, tiempo en el que he vivido
todo tipo de momentos; momentos malos, como fue el funeral por las víctimas de
Todolella, pero mayoritariamente han sido buenos y han contribuido a la mejora de
nuestra ciudad; como la inauguración del Instituto de Secundaria, o del tramo de
carretera de la N-232 en la Pobleta, también el Cuartel de la Guardia Civil o el Centro
de Día. También decir que hay dos acontecimientos a los que me hubiera gustado
acudir, como son la eliminación del Puerto de Querol y la puesta en marcha de las
obras del Parador de Turismo.
Destacar, tal y como ha dicho mi compañera Isabel, que el trato entre los que hemos
formado parte de la Corporación ha sido cordial, educado y con un respeto
institucional absoluto, dejando siempre al margen cuestiones personales y me
gustaría mencionar a todos los que han sido compañeros, Fran Medina, Cristóbal
Milián, Mila Ripollés, Diego Ibáñez, Santi Ripollés, Isabel, José Agustín, Jesús, Ximo,
Jose Bordàs, Sandra García, a todos los que estáis aquí y por supuesto a Ramon
Vives, ya que siempre recordaré que con él formé parte de la mesa de edad en mi
primer acto en este ayuntamiento.
Siempre he percibido que en este grupo de gente, se ha tenido claro y se antepuesto
el bien común o el deseo de hacer las mejores cosas por Morella, a las siglas
políticas, considerando que es eso lo que ha de predominar en el ámbito de la política
municipal.
Me siento orgulloso de haber sido concejal de este ayuntamiento, y un orgullo que me
gusta resumir con el Sexenni, ya que el Sexenni es un trabajo y un esfuerzo que se
hace sin esperar nada a cambio y la presencia de muchos cargos importantes en este
celebración representa lo mucho que la gente de Morella es capaz de hacer. Por tanto
cuando una persona es representante de esto solo puede sentirse orgulloso.
Por tanto decir que desde esta silla siempre se he intentado hacer las cosas pensando
en lo mejor para Morella y teniendo presente el bienestar de todos sus vecinos.
Tal y como decía Pilar, de la que también me acuerdo, ha sido una decisión personal,
ya que para estar aquí hay que tener ganas, sentir ilusión y sentirse respaldado y
ahora hay que poner fin a una etapa y empezar otra.
I para finalizar decir a todos, que sabéis donde vivo y mi numero de teléfono, por lo
que cualquier cosa en la que penséis que pueda ayudaros ahí estaré.”
Pren la paraula el portaveu del Grup Socialista Ernesto Blanch Marín per dir:
“Que es coincideix en allò manifestat per tots dos al dir que ocupar aquesta cadira és

una decisió voluntària a la que ningú ens obliga i que sí que ens aporta una pèrdua en
quan a temps i recursos personals i familiars que pesa molt; per tant manifestar tots
els respectes a aquesta decisió.
En el cas de Guillermo portem el mateix temps en aquesta corporació i per això Malú i
jo passem a ser en este moment els més veterans, en quan a permanència, en
aquesta corporació.
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Dir que quan vas assumir ser portaveu del Grup Popular van ser en unes
circumstàncies complexes, després de la dimissió de l’anterior portaveu, però el teu
pas per aquest consistori el recordarem en prou afecte, pel talant que has demostrat,
per no haver renunciat mai a presentar arguments per defensar la posició del Partit
Popular en aquest ajuntament.
Felicitar, des del Grup Socialista, a Guillermo Sangüesa perquè, en tot moment, ha
sabut diferenciar les qüestions personals de les polítiques i perquè ha demostrat que
és un home de paraula, fet que és d’agrair, encara que sempre han hagut moments
de discrepàncies, de debats i de confrontació.
Va ser en el Sexenni on es va veure clarament reflectida l’actitud clarament
col·laboradora de Guillermo per tal que les relacions institucionals funcionaren lo millor
possible. Per tant reconèixer que l’èxit del Sexenni també ha estat l’èxit de Guillermo
Sangüesa i dir que segur que amb eixa actitud t’anirà molt bé en la vida, no sé si en la
política.
Per finalitzar desitjar-te lo millor en lo personal i quedant, els membres del Grup
Socialista, a la teva disposició per tot el que necessites.
Traslladant també el mateix desig a Isabel Sangüesa, lamentant la pèrdua d’una
persona amb un talant moderat i dialogant i que representa lo millor de lo que ha
hagut a Morella en diversos governs municipals.
Sincerament agrair les vostres intervencions desitjant-vos, a tots dos, molta sort i els
millors desitjos per al futur dels que som i serem, en el ja record del vostre passat
polític, els vostres companys del Grup Municipal Socialista, gràcies.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig per dir:
“Com alcalde tal i com vaig dir el dia, abans de presentar la vostra dimissió, que hem

vau comunicar la vostra decisió, tot el nostre respecte davant aquesta decisió, sigue
pel motiu que siga, i agrair el vostre treball com a regidors. I en nom, no sols dels
companys d’aquesta corporació sinó en nom de tots els que han passat per aquest
ajuntament en les distintes corporacions, tant del Grup Popular com del Grup
Socialista, dir que coincidim en el fet de que esta tasca de regidor i treballar pel nostre
poble amb un projecte de futur, és un orgull, per tant agrair el temps dedicat a treballar
per Morella.
Hem viscut moments, necessaris de debat, moments emotius, tal i com s’ha dit del
Sexenni i moments d’humor també necessaris, però totes estes situacions s’han donat
amb respecte i convivència, aspectes fonamentals en democràcia i política, i sobre tot
en la política com la que es fa des d’ací. Valor de respecte i convivència que entre tots
construïm i que tenim que seguir posant en valor i que ens distingeix com a ciutat.
Com alcalde dir-vos que estic a la vostra disposició, sabent que vosaltres també
estareu per col·laborar i treballar per tot allò que penseu que siga bo per Morella.
Quan algú marxa així del plenari, a banda de les diferències que puguen haver,
marxen dos companys als que recordarem per la bona relació i convivència, i que,
com tots els que han format part de tantes corporacions, engrandeixen la política i el
treball pel poble.
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Desitjar-vos tot lo millor en lo personal dient-vos que ací teniu una mà estesa meua i
de tota la corporació.
Gràcies Guillermo i Isabel.”
Després d’aquestes intervencions la Sra. Isabel Sangüesa Carbó i el Sr. Guillermo
Sangüesa Teruel se retiren i abandonen el Ple.
3. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
-

-

-

-

N-232. Remissió d’una carta a la Ministra de Foment per demanar concreció en
les actuacions i en les partides pressupostàries i sobre tot en els trams de Monroyo,
La Pobleta i Port de Querol.
Fracking. Agrair i donar l’enhorabona per l’alta participació en la concentració
antifracking, així com donar també l’enhorabona als alumnes de 4 d’ESO i al seu
tutor pel treball realitzat d’aquest tema.
Destacar la visita a Toledo com un acte molt especial i l’inici de la col·laboració
turística i intercanvi cultural entre les dos ciutats.
Reunió a Madrid, molt positiva, amb alcaldes de distints pobles menuts de
muntanya de tota Espanya per reivindicar el paper d’aquestos davant la reforma
local.
Visita del Subdelegat del Govern i del Subdirector de l’Institut de Patrimoni
d’Espanya, per parlar de l’obra de restauració i rehabilitació de la zona de la Porta
Ferrissa, transmetent que la prioritat de contractació siga per a empreses de
Morella.
Destacar distints encontres: acte de cloenda de totes les seus de la província de
Castelló de l’UJI per a majors amb la participació de més de 150 alumnes, congrés
de la Federació d’Ensenyament d’UGT del País Valencia amb la participació de
més de 100 persones, Jornades d’Història Natural dels Ports i la reunió amb els
alcaldes, tècnics i empresaris turístics de tres ciutats de Xile per conèixer la
promoció turística de Morella.
Participació en el Consell Autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana
celebrat a Peñíscola, com a representants del turisme d’interior, aprofitant la
presència d’una de les responsables de Turespaña per traslladar-li la necessitat de
desbloquejar el projecte del Parador i de tenir més concreció en el tema de la N232.
Destacar la presentació del llibre de Victor Amela “El càtar imperfecte”, agraint-li
tot allò que està fent i que suposa per a la promoció de la nostra ciutat.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Reunions de treball amb els veïns de Xiva per parlar de la modificació puntual al
PGOU.
Treballs de millora en el Col·legi, instal·lació d’una caldera de biomasa i diverses
millores.
Millores en diversos punts del clavegueram.
Millores urgents en el carrer Mestre Carbó.
Reparació de diversos portells.
Reparacions de diversos problemes de filtracions d’aigua.
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-

Presentació d’al·legacions al projecte de construcció, en Aiguaviva, d’una pressa
en el riu Bergantes.
- Destacar la preparació de les obres del Col·legi que començaran en les properes
setmanes.
Millores en l’Escola Llar, agraint la col·laboració de l’AMPA, fent un agraïment
especial a la seva representant Loles Paradis.
ÀREA DE SERVEIS
-

Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà. Aprofitant per
demanar disculpes per la tardança en arreglar el problema del carrer Mare de Déu
de Vallivana.
Manteniment periòdic del Col·legi, escola llar i dels diferents museus.
Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos.
S’ha fet el muntatge de taules i cadires per als diferents actes que es celebren.
Reunió amb l’empresa municipal d’aigües per revisar totes les inversions fetes
fins al moment. Destacar l’actuació d’urgència en Herbeset demostrant la seva
eficàcia i professionalitat.
Reunió per tractar el tema del pou de Sorita, que abasteix a diferents municipis,
amb tots els ajuntaments afectats.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

-

Informar que durant les passades setmanes s’han produït baixes, per distints
motius, de dos agents de la policia local, procedint-se a la seva substitució per
donar la cobertura adequada.
Es va produir la reunió dels Advocats del Maestrat a la Sala de Justícia del nostre
ajuntament el dia 31 de maig.
Assistència a les diverses concentracions i manifestacions antifracking fora de la
nostra localitat.
Assistència el dia 15 de maig a la Jornada que va tenir lloc al Cdt del Grao de
Castelló sobre zones comercials.
S’ha procedit a renovar les càmeres de seguretat del polígon industrial i el
sistema de control d’accessos.
S’ha renovat també el sistema de seguretat existent als Museus.
S’està gestionant la col·locació d’espills trencats a diversos punts neuràlgics de la
ciutat així com l’adequació d’una nova zona de minusvàlids en el carrer principal.
Col·locació d’una jardinera davant de l’Hotel Cardenal Ram per tal de facilitar
l’accesibilitat al referit establiment.
S’han fet diverses gestions per tal d’afavorir la possible recepció de subvencions
per part de la Diputació a l’Organització de l’Aplec dels Ports a Morella.
Es va recollir el protocol d’incendis després de la notificació efectuada per part de
la Fiscalia de Castelló, preparant-se un informe sobre les mesures a adoptar durant
l’estiu en zones d’especial rics de foc. Destacar en este punt la mala gestió i el mal
tracte que tots els alcaldes van rebre per part de la Fiscalia.
S’ha procedit a autoritzar l’ampliació d’horari dels establiments hotelers per la
temporada estival.
S’ha notificat el cobrament de les taules i cadires segons el nou sistema de preus
per m2 dels distints establiments.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT
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-

Destacar les reunions preparatòries de la nova edició de la fira.
Posada en funcionament dels horts urbans.
Celebració del dia de l’arbre, acte molt entranyable i molt positiu per a l’educació
ambiental dels nostres xiquets, aprofitant per denunciar i manifestar la nostra
repulsa a diversos actes vandàlics que van afectar esta zona i que són prova del
poc civisme per part de les persones que ho han fet i més de cara als nostres
xiquets.
S’han realitzat acords importants de comercialització de productes de Carns de
Morella.
- Anunciar la propera millora de la zona de la 2ª Alameda en el tram de Sant Miquel
fins el Portal de Sant Mateu.
ÀREA DE TURISME
-

Destacar la posada en funcionament d’un nou projecte de promoció “Que hacer
en Morella”.
Presentació V Jornades “Anem de Tapes”.
Visites guiades per al sector turístic de la localitat, anunciant, degut a la demanda
que ha hagut, una segona edició.
Celebració del Patronat de Turisme prenent-se l’acord de donar el premi Patronat
de Turisme 2012 a l’ONCE per la col·laboració en la promoció de Morella.
Destacar l’organització d’una trobada de més de 200 joves “Triangle jove” que
tindrà lloc el proper mes d’octubre.
Organització de diferents rutes per a la concentració Citroën 2 cavalls, que tindrà
lloc en el circuit de Motorland d’Alcañís.
Promoció el proper mes de juliol, a través d’una publicació, en Peñíscola.
Col·laboració amb la comarca del Matarranya, iniciant-se amb la visita dels
empresaris de Morella per conèixer els recursos turístics d’aquesta comarca veïna.
Destacar diferents recepcions com va ser d’Ajuntaments de Paterna, Club ciclista
Papa Luna, participació en Santa Bàrbara de la mostra de la Mancomunitat Taula
del Sènia.
S’ha procedit a la contractació de personal per poder obrir la piscina descoberta,
així com la seva adequació.
S’està estudiant la manera d’aprofitar al màxim els recursos humans disponibles
per poder atendre amb eficiència el servei de l’Oficina de Turisme en els propers
mesos.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’ha millorat la senyal de Televisió Digital Terrestre de Xiva, on pràcticament ja es
veuen els mateixos canals que al nucli de Morella, tenint recepció tant d’Aragó
Televisió com de TV3.
- Realitzat el programa de facturació de Carns.
- Feines importants com el canvi del Servidor de l’Ajuntament, canvi de motor de la
base de dades del servidor Oracle i la preparació del nou sistema de còpies de
seguretat de l’Ajuntament.
Canviar les adsl de les pilones a Vodafone i ajustar-les a les càmeres i a la
configuració necessària.
Acoplar el motor de reserves de Travel Open Apps a la web de
casesdemorella.com.
ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Destacar tot el treball diari necessari per a la promoció i comunicació de totes les
activitats que es fan en la nostra ciutat.

ÀREA DE CULTURA
- Destacar la inauguració i col·laboració en l’exposició, organitzada per la comissió
de l’Aplec dels Ports, de Sant Antoni.
Col·laboració amb el concert de la Rondalla de primavera, així com amb
l’intercanvi que va tindre lloc el passat cap de setmana amb la Rondalla de
Benassal.
- Celebració del dia dels Museus amb entrades gratuïtes.
Es va presentar el II Curs Internacional de música Medieval i Renaixentista que
tindrà lloc en el mes de juliol..
- Inauguració expo Imaginaria.
- Presentació del llibre “El último hereje” i col·loqui amb Jesús Ávila.
Des d’aquesta àrea s’està treballant en l’organització del 600 aniversari de les
tres testes coronades.
- S’ha signat conveni gaiteros.
- Col·laboració catequesi en la trobada d’Ortells.
- Visita al taller de les Llums de les Imatges per veure el treball que s’està fent en
material de la nostra ciutat.
Organització d’una exposició de restes paleontològics de Dinosaures, aprofitant
per convidar a tots a la inauguració que tindrà lloc este dissabte a les 13 hores en
les Sales Gòtiques.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Destacar el suport donat a totes les celebracions dintre del cicle de rollos i primes.
Els dies 1 i 2 de juny es va preparar la festa del Corpus de Morella.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Assistència Consells Escolars primària.
Reunió amb representants de l’AMPA primària per la posada en funcionament del
Banc de Llibres, iniciativa molt positiva.
Consell dels xiquets.
Consell Municipal Escolar.
Organització Escola d’Estiu.: matriculació, contractació, pràctiques...
Inici període matricula Escola Infantil Municipal.
Circuit d’educació vial de la Direcció General de Tràfic per als alumnes de
primària

ÀREA D’ESPORT
-

Es va realitzar diferents excursions de senderisme i BTT.
Obertura de la piscina.
Organització del torneig de futbol 3 amb col·laboració amb Els Ports F.C. donantlos l’enhorabona per l’èxit del mateix.
Col·laboració amb l’equip de bàsquet femení amb els tornejos que han disputat.
S’està preparant la tercera marxa BTT per al proper cap de setmana.
S’està organitzant el proper campionat de futbol sala per a l’estiu.
Col·laboració en el festival de patinatge, felicitant-los pel treball realitzat.
Col·laboració i preparació de la nova temporada de futbol amb tots els equips.
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ÀREA DE FESTES
-

S’està elaborant el calendari de festes d’estiu amb la col·laboració de moltes
associacions, Aplec, Setmana de la Joventut, festes d’agost, fira, festes de La
Pobleta, Xiva, Ortells i Herbeset, Sant Cristòfol, Sant Joan.
- S’ha mantingut una reunió en els quintos i quintes de 2013, per parlar dels actes i
un activitat que organitzaran dins de la setmana de la joventut i festes d’agost.
- Organització del concurs de retalladors amb col·laboració amb la Penya el Bou.
ÀREA DE JOVENTUT
-

Destacar la col·laboració amb els alumnes que presenten els projectes de final de
carrera.
- Dinamització del Casal Jove.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Realització del Consell de la Gent Gran per tal d’organitzar totes les activitats de
les Jornades de s’estan celebrant estos dies, en actes com el d’avui de la
Universitat per a Majors i el concert de la Coral de l’UJI.
Destacar que dintre del Consell es va reunir amb la comissió organitzadora de
l’Aplec per tal de que la gent gran puga implicar-se en aquesta celebració.
- S’ha conegut l’eliminació per part de la Diputació de l’ajuda per al teatre de la gent
gran.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Destacar les jornades de solidaritat i fer extensiva l’enhorabona per l’èxit en la
recollida de roba manifestada per la Fundació Tots Units que era a qui anava
destinada aquesta recollida.
- Destacar la participació junt als ajuntaments de Vilareal, Alcora, i Betxí, en la taula
redona organitzada per Medicus Mundi per donar a conèixer distints projectes
solidaris.
Informar sobre la rebuda al veí d’Ortells Roberto Muñoz qui està recollint fons,
anant d’Ontinyent a Alemanya amb bici, per a Edu, un xiquet que té una rara
malaltia.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- S’ha fet una visita al Centre de Dia per veure com està funcionant.
Per acabar, demanar disculpes per no ser més breu i també donant dos bones
notícies. En primer lloc el Premi Jaume I que ha rebut el morellà Xavi Querol al qual ja
se li va fer arribar en el seu dia la felicitació de tota Morella i en segon lloc també una
felicitació molt especial a Andreu Casero al ser escollit com a membre la Junta
Espanyola de Periodística.
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Es dóna compte dels decrets que van del 71/2013 al 103/2013
Núm. 71/2013 07/05/2013 Convocatoria Pleno ordinario 9-05-2013
Núm. 72/2013 07/05/2013 Junta de Gobierno 8-05-2013
Nombramiento Fernando Guinot representación Ayto. recurso
Núm. 73/2013 14/05/2013 Hilaturas Temprado
Núm. 74/2013 14/05/2013 Junta de Gobierno 17-05-2013
Núm. 75/2013
Núm. 76/2013
Núm. 77/2013
Núm. 78/2013

22/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013

Núm. 79/2013
Núm. 80/2013
Núm. 81/2013
Núm. 82/2013
Núm. 83/2013
Núm. 84/2013

27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 36/12
27/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 37/12
27/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 38/12
27/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 40/12
29/05/2013 Resolución Toma de posesión Raul Sorribes Provencio
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor
29/05/2013 seguridad vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor
29/05/2013 seguridad vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor
29/05/2013 seguridad vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor
29/05/2013 seguridad vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor
29/05/2013 seguridad vial
30/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 19/12
30/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 33/12
30/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 39/12
30/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 22/12
30/05/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 7/13
03/06/2013 Renuncia regidor Guillermo Sangüesa Teruel

Núm. 85/2013
Núm. 86/2013
Núm. 87/2013
Núm. 88/2013
Núm. 89/2013
Núm. 90/2013
Núm. 91/2013
Núm. 92/2013

Junta de Gobierno 28-05-2013
Liquidación plusvalía expediente nº 6/12
Liquidación plusvalía expediente nº 17/12
Liquidación plusvalía expediente nº 18/12
Liquidación plusvalía expediente nº 21/12
Liquidación plusvalía expediente nº 24/12
Liquidación plusvalía expediente nº 31/12
Liquidación plusvalía expediente nº 32/12
Liquidación plusvalía expediente nº 34/12

Núm. 93/2013
Núm. 94/2013
Núm. 95/2013
Núm. 96/2013
Núm. 97/2013
Núm. 98/2013
Núm. 99/2013
Núm.
100/2013
03/06/2013 Renuncia regidora Isabel Sangüesa Carbó
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Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y
05/06/2013 seguridad vial
05/06/2013 Junta de Gobierno 06-06-2013
07/06/2013 Resolución Toma de posesión Raul Sorribes Provencio

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2012. Coneix el Ple l’expedient
iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost Ordinari de l’any
2012, que ha segut informada favorablement per la Comissió Especial de Comptes,
exposat al públic en el Butlletí Oficial 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 31-12-12
Ingressos pendents a 31-12-12
Total

170.578,28 euros
2.594.371,18 euros
2.765.949,46 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-12
Romanent de Tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de Tresoreria per a despeses generals

2.091.249,79 euros
673.699,67 euros
429.458,70 euros
244.240,97 euros

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-12
29.397,10 euros
Ingressos pendents a 31-12-12
42.000,00 euros
Total

71.397,10 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-12
Romanent de Tresoreria total

13.140,73 euros
58.256,37 euros

FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-12
48.253,62 euros
Ingressos pendents a 31-12-12
34.804,20 euros
Total

83.057,82 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-12
Romanent de Tresoreria total

77.713,34 euros
5.344,48 euros

PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-12
5.909,61 euros
Ingressos pendents a 31-12-12
15.141,98 euros
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Total

21.051.59 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-12
Romanent de Tresoreria total

12.320,75 euros
8.730,84 euros

CISE, SPE,S.A.
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

4.299.767,21 euros
1.218.905,35 euros
5.518.672,56 euros

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

CARNS DE MORELLA
1.680.890,75 euros
143.208,06 euros
1.824.098,81 euros

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

194.980,25 euros
1.284.806,80 euros
344.311,76 euros
1.824.098,81 euros

CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
5.707,46 euros
30.729,02 euros
36.436,48 euros

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

1.238.772,67 euros
2.802.435,59 euros
1.477.464,30 euros
5.518.672,56 euros

27.075,53 euros
247,80 euros
9.113,15 euros
36.436,48 euros

INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
533.818,66 euros
111.296,13 euros
645.114,79 euros

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

269.145,31 euros
320.419,28 euros
55.550,20 euros
645.114,79 euros

INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
257.727,70 euros
b) Actiu corrent
959.508,26 euros
Total Actiu
1.217.235,96 euros
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306.351,61 euros
535.562,52 euros
375.321,83 euros
1.217.235,96 euros

PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
3.206,58 euros
b) Actiu corrent
156.695,80 euros
Total Actiu
159.902,38 euros
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

72.878,39 euros
606,26 euros
86.417,73 euros
159.902,38 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. Amela per dir que el Grup Popular s’abstindrà en aquest punt ja
que no s’ha pogut disposar de temps suficient per revisar la documentació, tant
extensa d’aquest punt, aprofitant també per reiterar el prec fet en una altra ocasió per
tal que en casos com este, en el que hi ha tanta documentació, s’hauria de disposar
de la mateixa amb més de 48 hores d’antelació.
També dir que s’haguera pogut tenir un poc de sensibilitat davant la situació d’este
moment del Grup Popular i aprovar este punt en el mes de setembre igual que es va
fer l’any passat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir encara que ho tindrien que saber aquest compte
general es va portar a un ple per a la seva aprovació inicial estant exposat més d’un
mes per a que qualsevol persona puguera consultar-lo.
També dir que els ajuntaments es troben desbordats en tots els requeriments que es
fa des del Ministeri d’Administracions Públiques i aquest ajuntament, a pesar de la
situació del Partit Popular, té de seguir funcionant i presentar tota la documentació
requerida en els terminis, que no es poden saltar i que vénen marcats per llei.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular acorda aprovar el Compte General del Pressupost Ordinari del 2012.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS D’ABRIL i
MAIG DE 2013. Es posa en coneixement del Ple que per problemes tècnics no s’ha
pogut preparar els comptes del mes de maig per lo aquestos queden pendents per al
pròxim ple.
Coneix el Ple els comptes de tresoreria del mes d’abril de 2013 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-2013............................................................ 372.029,11 €
Ingressos abril.................................................................... 592.670,48 €
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Total.................................................................................... 964.699.59 €
Pagaments......................................................................... 436.110,27 €
Existència a 30-04-2013.................................................... 528.589,32 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes d’abril de 2013 tal i com vénen
redactats.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, TARIFES TAXI. Coneguda per Ple la proposició de
tarifes per al taxi de l’empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta està composada
per les tarifes màximes oficials per als serveis interurbans de transport públic
discrecional de viatgers amb vehicle de turisme (targeta de la classe VT), impostos
inclosos, autoritzats per l’Agència Valenciana de Mobilitat, que són com segueixen:
VIATGES

Tarifa
ordinària

Tarifa especial per a serveis
nocturns, diumenges i festius
d’àmbit nacional, autonòmic i
local (1)

Preu per vehicle/km

0,56

0,67

Preu per hora d’espera

14,12

16,90

Se computarà per fraccions de 15
minuts cada fracció

3,53

4,22

Mínim de percepció

3,12

3,68

Serveis especials amb descompte
inclòs
Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar
(dimecres i divendres)

14,00

Xiva, €/pers, anar i tornar (un dia
predeterminat a la setmana)

6,00

Descomptes
Jubilats

15%

Estudiants

15%

Carnet d’Or (descomptes no
acumulables)

20%

Carnet +3

20%

a) Els serveis es contractaran en règim d’alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
b) En qualsevol cas l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l’Orde 2/2013 de 20 de febrer de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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c) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutu acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d’obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement de l’Agència Valenciana de Moviment, (Av. Enric Valor, nº 13, Burjasot,
Valencia) i els serveis d’Inspecció del transport terrestre de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el Servei Territorial de Transport
d’Alacant (Av. Aguilera, nº 1-6ª de Alacant), en el Servei Territorial de Transports de
Castelló (Av. del Mar, nº 16 de Castelló de la Plana) i el Servei Territorial de Transport
de València (edificio PROP calle Gregorio Gea, nº 27 de València).
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i
les 6 hores en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les
24 hores en diumenges i festius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que es tracta d’un servei molt positiu i que s’està
fent molt bé, considerant aquest augment mínim amb uns preus molt mòdics.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal per a
l’any 2013 tal i com es presenten.
7. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 27 PGOU “XIVA”. Vist que en
el període de reclamacions de la modificació puntual nº 27 PGOU “Xiva” es van
produir diverses al·legacions.
Vist que al donar resposta a aquestes al·legacions presentades es va produir una
sèrie de modificacions que afectaven substancialment a la mateixa, s’ha procedit a
redactar una nova modificació i s’inicie la tramitació portant a este ple l’aprovació
inicial.
Donat compte per part del regidor d’obres Rafael Pallarés Traver de l’expedient incoat
per a la Modificació Puntual nº 27 del Pla General d’Ordenació Urbana per a
l’ampliació del sòl urbà en Xiva de Morella redactada pels arquitectes Lucas Castellet
Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester Pons Garcés i Juan Ramón Castellet
Chabrera, el Ple per vuit vots a favor (set vots del Grup Socialista i un vot del regidor
del Grup Popular José Agustín Amela Ibáñez) i una abstenció del regidor del Grup
Popular Jesús Ortí Adell acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual nº 27 al Pla General d’Ordenació
Urbana per a l’ampliació del sòl urbà en Xiva de Morella, redactada pels arquitectes
Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester Pons Garcés i Juan Ramón
Castellet Chabrera.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública que serà anunciat en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’ampla difusió en la localitat, per un
termini d’un mes, a l’efecte de presentació d’al·legacions.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que després de les diverses reunions que es van
fer en els veïns de Xiva s’han realitzat al·legacions al primer projecte i s’està d’acord
en començar de nou la tramitació d’aquesta modificació puntual.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que com que les modificacions han canviat
substancialment la modificació presentada en un primer moment s’ha tornat a iniciar el
procés de participació.
Aquesta, com ja es va dir en el seu moment es tracta d’una modificació molt important
que gràcies al consens al que s’ha arribat entre totes les parts suposarà un canvi
substancial i molt positiu per al poble de Xiva.
8. INFORME ACCIÓ DE LA POLICIA LOCAL 2012.- Es dóna compte per part del
regidor de Governació Ernesto Blanch Marín de l’informe anual de l’acció policia local
que és com segueix:
Estadística 2012
Seguretat pública
Total
Diligències instruïdes per causes judicials
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
Identificats
Averiguacions de domicili i paradero de persones
Denuncies presentades davant la Guardia Civil
Citacions judicials realitzades
Denuncies per la llei 1/1992 de Seguretat ciutadana
Denuncies per incompliment de les Ordenances Municipals
Prevencions sol·licitades a altres organismes per esdeveniments
Número de serveis relacionats amb “Bous al carrer”
Seguretat vial
Total
484
Controls d’alcoholèmia, número de proves (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó, número de persones (campanyes de tràfic)
Controls de telèfon mòbil (campanyes de tràfic)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (casc urbà)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (vies interurbanes)
0
Retirada de vehicles abandonats en la via pública
Serveis guals
Immobilització de vehicles
Informes per recursos presentats per denuncies de tràfic
Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholèmia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)
Menors
Total
147
Control de tràfic d’entrades i sortides de col·legis
Altres serveis
Total
235
Serveis humanitaris, indigents, etc
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Control d’animals de companyia i gestió gossos abandonats
Informes sol·licitats per l’Ajuntament, Junta de Govern, Administració....
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Informes àrea d’obres i ocupacions de via
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’entrada)
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’eixida) entregats
Vigilància de mercats fixes, extraordinaris i venda no sedentària
Cridades ateses
Cridades rebudes del 112 o 085
Cridades telefòniques ateses

Total

32
36
9
51
1792
24
1768

De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
Aprofitar este punt per desitjar la prompta recuperació dels dos agents de la policia
local que es troben de baixa en estos moments.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE EL CATÀLEG DE CARRETERES DE
LA GENERALITAT VALENCIANA. Es dóna compte per part del regidor de governació
Ernesto Blanch Marín de la moció sobre el catàleg de carreteres de la Generalitat
Valenciana que és com segueix:
“El passat 15 d’abril de 2013 es va publicar, per part de la Conselleria

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, el Catàleg del sistema Viari de la
Comunitat Valenciana, en el qual s’estableix quins vials disposem a la nostra xarxa
viària i quina és la titularitat que es proposava per als mateixos.
L’article 3 del mateix pla estableix com a condicions dels vials cedits “que
l’administració cedent haurà d’entregar els vials cedits amb les condicions de
seguretat, pavimentació i drenatge adequades a la seua nova tipologia de circulació”,
ja que és conegut el seu mal estat i els problemes generats als veïns en els darrers
moments. Per tal de que Morella es pugue fer càrrec dels mateixos, correspon a les
administracions cedents fer les inversions i canvis en les mateixes per a que estiguen
en les millors condicions.
En l’Annex II apareixen dos trams de la via, derivats d’un procés de desafecció de
carreteres, que segons aquest pla, passarien a ser de domini públic, i que apareixen
de la següent manera:
a) 1171 Accés a Ortells i pas inferior des de la CV-14 entre els punts quilomètrics
16+045 i 17+081. Correspon a la Conselleria d’Infraestructures. La proposta seria
cedir-lo al municipi de Morella. Actualment en males condicions.
b) 1050 Accés a Herbeset. La proposta seria la cessió de la Diputació de Castelló al
municipi de Morella. Actualment en males condicions.
c) En eixa línia, i encara que no estigue en el document publicat, el vial tantes vegades
reclamat de fer el seu arreglament del tram del conegut com el Beltrán de la CV-14,
que passa per la Teuleria fins al portal de Sant Mateu i des de l’era de Pere Basilio
fins Ferrinche o el encreuament de l’Hostal Nou, no ha segut acceptat per aquest
municipi al no complir l’administració cedent la seua obligació de cedir-lo amb
condicions, per la qual cosa, correspon la seua reparació per tal de que puguem
finalment acceptar en condicions el mateix, encara que l’oferiment de la cessió ja és
d’anys erera, amb la resposta negativa del nostre consistori.
Igualment, correspon fer diverses consideracions al respecte:
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Una vegada analitzada amb més deteniment la qüestió, sobretot en la segona part de
la mateixa, comprovem diverses coses:
1. Hi ha vials importants que no estan inclosos en el pla, com són la carretera de la
Canà, amb pas pel municipi de Cinctorres, Morella i Castellfort, que considerem que
deuria ser assumit per la Diputació de Castelló o per la pròpia Conselleria
d’Infraestructures, donat el trànsit que suporta i l’ús que se li dóna. Correspondria
ubicar-lo i que alguna d’aquestes administracions es fera càrrec. És una vella i justa
reivindicació d’aquest Plenari.
2. No és suficient només amb l’aprovació d’una normativa per tal d’establir catàlegs de
vies, sinó que és necessari l’aprovació de partides pressupostàries de les diferents
administracions competents per tal de tenir els camins i carreteres en òptimes
condicions, cosa de la qual no es té cap notícia, com és el cas de la carretera de Xiva,
tantes vegades reclamada.
En el plenari del 9 de maig de 2013 va ser objecte de debat i votació en aquesta
matèria, obtenint la unanimitat del mateix per part de tots els grups municipals, amb la
consideració efectiva de les al·legacions al mateix, i que queda encara pendent de
contestació per part de la Conselleria de Infraestructures.
El passat 14 de juny, es va portar a terme una reunió de tots els grups polítics amb
representació a la Diputació de Castelló a iniciativa del Grup Socialista, en la que es
va acordar una estratègia comú per tal de que el compliment de la legislació en
matèria de conservació de carreteres abans de fer efectives les cessions plantejades
sigue un compromís ineludible de les administracions cedents, en aquest cas, la
Diputació i la Conselleria. El posicionament al que es va arribar en la reunió, queda
prou d’acord amb el plantejament del nostre anterior plenari, assumint-se per part de
la Diputació la reparació i condicionament dels vials a cedir, i per això correspon que
reiterem el nostre posicionament anterior, per congratular-nos del consens arribat i
continuar treballant en la direcció desitjada per la nostra ciutadania, per tal d’evitar
càrregues innecessàries a les castigades arques municipals, considerant-se l’exercici i
defensa legítima dels drets de la nostra ciutadania, a la qual representem
institucionalment.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Reiterar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a que
inclogue com de competència Autonòmica o Provincial el conegut com camí de la
Canà (des de la CV-124 i 125 fins la CV-12).
Segon. Reiterem a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a que
procedeixque a la reparació del 1171 Accés a Ortells i pas inferior des de la CV-14
entre els punts quilomètrics 16+045 i 17+081 per poder ser acceptada la cessió al
municipi de Morella, sense la qual, aquest Plenari manifesta la seva oposició fins que
es resolgue esta situació.
Tercer. Reiterar a la Diputació Provincial de Castelló, la petició de la reparació del
1050 Accés a Herbeset per poder ser acceptada la cessió al municipi de Morella,
sense la qual, aquest Plenari manifesta la seua oposició fins que es resolgue esta
situació.
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Quart. Reiterar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la
reclamació de la reparació de l’accés nord oest de Morella des del Beltran i
encreument de l’Hostal Nou fins a la Carretera Castelló – Portal de Sant Mateu, per
poder ser acceptada la cessió al municipi de Morella, sense la qual, aquest Plenari
manifesta la seua oposició fins que es resolgue esta situació.
Quint. L’ajuntament remetrà els acords presos a les administracions afectades pels
mateixos, i als grups polítics de les Corts Valencianes i de la Diputació Provincial de
Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que des del Grup Municipal Popular se farà tot lo
possible per a que esta moció siga una realitat i que la cessió es puga fer en les
condicions adequades.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que la posició en l’anterior plenari ja era clara i no
s’està en desacord en racionalitzar el sistema de carreteres però no en les condicions
en les que s’estaven fent aquestes cessions.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que esperem que aquest punt es tinga en compte
i no tinga que tornar a passar pel Ple.
Una de les qüestions més importants dins d’aquest punt és el Camí de la Canà, ja que
es tracta d’un camí que presenta un problema que tant la Generalitat com la Diputació
s’han compromès a solucionar però que en estos moments segueix estant igual.
També dir que no s’ha optat per la via de presentar recurs en els tribunals després de
veure que en les reunions mantingudes en la Diputació en les últimes setmanes pareix
que hage un compromís per resoldre el problema, compromís que esperem siga
efectiu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el catàleg de
carreteres de la Generalitat Valenciana tal i com es presenta.
10. RATIFICACIÓ AL·LEGACIONS AL PROJECTE “RED NATURA 2000”. Es dóna
compte per part del regidor Rafael Pallarés Traver de les al·legacions que s’han
presentat referents a les normes de gestió del projecte “Red Natura 2000” que són
com segueixen:
“D. RHAMSÉS RIPOLLÉS PUIG, alcalde-president de l’Ajuntament de Morella

(Castelló) en nom seu i representació, vista la tramitació de les Normes de Gestió dels
Espais Xarxa Natura 2000: LIC-ZEC ÉS5223002 “l'Alt Maestrat”, LIC-ZEC
ÉS5223029 “Riu Bergants”, LIC-ZEC ÉS5233001 “Tinença de Benifassa, Turmell i
Vallivana i ZEPA ÉS0000465 “l'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i
Vallivana (Castelló) d’acord amb la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el Medi Ambient, i donat el sotmetiment a
informació pública de les mateixes interpose les següents al·legacions:
PRIMERA. FALTA DE SEGURETAT JURÍDICA I INDEFENSIÓ.
L’objecte del document sotmès a informació pública, segons manifesta el mateix, és
proporcionar informació inicial sobre les característiques de les Normes de Gestió dels
espais de la Xarxa Natura 2000 que s’enumeren a continuació, i dels efectes probable
de les dites normes sobre el medi natural. Tot això, a fi de complir al que disposa la
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.
No obstant, la documentació cartogràfica que s’aporta està a una escala E 1:400.000 i
E 1:360.000, ambdós absolutament insuficients per a poder calibrar l’impacte territorial
que estes normes poden provocar sobre el territori i el planejament.
Sens dubte, i als efectes sobre l’ordenació territorial que anuncia el document, esta
proposta, una vegada elevada a definitiva, tindrà caràcter d’ordenació estructural.
Afectant així el planejament present i futur de les poblacions afectades.
L’article 153 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, respecte als Plans d’Ordenació
Estructural (en referència a l’article 64 LUV) estableix que l’escala dels plans
d’ordenació estructural han de ser d’una escala d'1:10.000. En conseqüència es
considera que l’escala de la cartografia aportada en el Document Consultiu és
absolutament inadequada per a poder considerar les conseqüències d’este document
a nivell municipal. O almenys hauria d’estar correctament georeferenciada.
Si no és així, s’està incorrent en una clara falta de seguretat jurídica que implica la
indefensió de tots els municipis afectats per les Normes de Gestió dels Espais Xarxa
Natura 2000. Ja que resulta materialment impossible comprovar les conseqüències de
les normes sobre el territori del terme municipal i la seua relació amb el planejament
urbanístic, ni determinar amb cert grau de fiabilitat els efectes sobre la planificació
territorial i la planificació sectorial implicada.
En particular, la zonificació gràfica establida en les normes resulta d’impossible
comprensió.
Segons els objectius estratègics de Conservació es pretén “una zonificació de
caràcter “prescriptiu” l'objectiu específic de la qual siga delimitar sectors territorials
homogenis i diferenciats, dins de l'àmbit del ZEC o la ZEPA, en els que les normes
d’aplicació directa -i, en particular, la prescripció d’usos derivada de les mateixesrevista característiques diferents. Este tipus de zonificació, el resultat del qual serà el
seu cas equiparable a què es conté, per exemple, en altres instruments d’ordenació
ambiental, establirà una diferenciació adequada i a efectes de gestió entre les zones
de major rellevància per a la conservació dels hàbitats i espècies –àrees de reserva,
d’ús limitat, etc. – i d’altres àmbits territorials que, estant inclosos en l’espai i per tant
considerant-se importants per a una adequada gestió del mateix en el seu conjunt,
puguen albergar altres usos --com succeeix per exemple en el cas de cascos urbans
o determinades zones agrícoles—sense comprometre els objectius de conservació
perseguits.”
Perquè bé, la falta de detall en la cartografia és un clar impediment per a determinar
les zones delimitades i la normativa aplicable a cada una d’elles. Per exemple, en cap
moment es representa en els plans aportats la normativa gràfica de la planificació
territorial i sectorial de cada municipi afectat. Sent impossible determinar les
conseqüències sobre l’ordenació del territori de les normes de gestió.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’Espais naturals Protegits de la Comunitat
Valenciana (article 47, quater) aclareix quins són els efectes d’estes normes de gestió,
indicant que “són vinculants tant per a les administracions públiques com per als
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particulars, prevalent sobre el planejament territorial i urbanístic i sobre qualsevol altre
instrument sectorial d'ordenació o gestió de recursos naturals”.
D’ací la gravetat de la seua falta de precisió i detall que pot implicar la nul·litat del
document d’acord amb el que estableix l’article 62.1 a) de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú a l’estar causant una evident indefensió als municipis que són
incapaços de determinar les conseqüències de la zonificació proposada per la
Generalitat.
SEGONA. ZONIFICACIÓ
La subdivisió que realitzen les Normes de Gestió en categories de les zones resulta
totalment perjudicial per als interessos dels territoris a què afecta.
Així, independentment que es comparteix la necessitat establir un règim de protecció
com l’establert per a la ZONA A, és a dir, “àrees incloses en qualsevol dels LIC/ZEC
que formen part de l’àmbit territorial de les normes de gestió, en les que consta la
presència d’hàbitats prioritaris inclosos en l’Annex I de la Directiva Hàbitats i/o dels
hàbitats prioritaris assenyalats en el Decret 70/2009, així com àrees incloses en
qualsevol de les ZEPA en les que apareguen hàbitats prioritaris assenyalats en el
mencionat Decret 70/2009.” No és menys cert que les restants ZONES C i 0 són
confuses, ja que o bé estem tractant els mateixos àmbits sense interès per la seua
falta de rellevància; o bé la denominada ZONA 0 hauria de ser exclosa expressament
de les Normes de Gestió i de la seua cartografia.
No obstant queda demostrat que hi ha un clar error ja que en la planimetria no
s’observa l’existència ni d’un sol espai a què es poguera assignar la grafia assignada
per la llegenda a la ZONA 0.
Açò implica que la proposta residual que la categorització de les Normes de Gestió
efectua suposa una clara paralització del territori quant a possibles creixements amb
usos urbans, residencials o industrials, ja que la categoria ZONA C coincideix en
realitat amb la ZONA 0 o, millor dit, esta última no existeix.
Falta, perquè, en les Normes de Gestió un estudi gràfic i normatiu de la relació entre
estes i el Planejament Urbanístic vigent i en tramitació, ja que es limita a fixar la
relació amb la normativa autonòmica i es prescindeix absolutament dels efectes
previsibles sobre l’ordenació territorial i urbanística aprovada per la Conselleria de
Territori, Infraestructures i Medi ambient per a cada municipi.
TERCERA. PRESUMIBLES EFECTES DE LES NORMES DE GESTIÓ.
El document consultiu considera que “seran positius els efectes sobre la població, en
la mesura que contribuiran a garantir la seguretat jurídica a l’hora de desenvolupar les
seues actuacions en el marc de la Xarxa Natura 2000 i possibilitaran l’arribada de
recursos financers en el marc de les polítiques comunitàries, estatals i autonòmiques
de caràcter agrari i regional.”
No obstant, això no és cert. El grau d’indefinició i la falta de detall de les Normes de
Gestió impliquen al contrari una absoluta inseguretat jurídica per a qualsevol població
que quedarà en mans de la interpretació més subjectiva del funcionari de torn de la
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Generalitat i a mercè de la interpretació política que es puguen fer des dels òrgans de
la Generalitat, la qual cosa certament preocupa prou més.
Un plantejament restrictiu de l’aplicació de les Normes de Gestió, des de la seua falta
de definició pot implicar una clara afecció al territori motivada per l’increment de la
despoblació que poguera derivar-se de l’aplicació de les vagues determinacions
extremadament proteccionistes sotmeses a exposició pública i que provocaren
indefectiblement:
-

Un augment del risc d’incendi.
Un augment del percentatge d’abandó de les pràctiques agrícoles i, en
conseqüència un clar decreixement del sector agrícola en la zona, i l’abandó o
pèrdua total de la mateixa.
Una seriosa afectació a les activitats ramaderes i de granges que són suport de
les economies en què es basen molts dels municipis d’interior.
QUARTA. DIFERENT SENSIBILITAT DELS HÀBITATS A PROTEGIR.
En l’interior de la provincial Castelló on es troba el municipi que presideix este
ajuntament, la major part de les activitats rurals d’índole agrari es desenvolupen en
els següents hàbitats esmentats en l’Annex 1 de la Directiva 92/43/CE:
-

pinedes endèmiques de negral (9530)
fenalares (prats de "fenaç" principalment) (6220)
encinares (9340)
rouredes ibèriques de roure xicotet (9240)
prats secs seminaturals (6210)

La sensibilitat i capacitat d’absorció d’impactes d’estos hàbitats és molt superior a la
d’altres, també relacionats en l’esmentada norma, com:
-

brolladors petrificantes amb formació de tuf (7220).
boscos de grèvol (9380)
comunitats rupícoles (8210)
boscos mediterranis de teix (9580)
boscos de vessant en despreniments o barrancs amb til·lers i aurons
(9180).

Considerem fonamental que el desenvolupament de les activitats humanes NO
comprometa la conservació de qualsevol hàbitat, amb independència de la seua
sensibilitat enfront dels impactes; no obstant, la prohibició genèrica d’algunes
actuacions podria provocar una aplicació desproporcionada de les restriccions
respecte a les necessitats reals de protecció, impedint el necessari desenvolupament i
foment de les activitats humanes sostenibles en el mig forestal.
Per este motiu, proposem que les actuacions d’índole industrial, comercial o esportiu
se sotmeten al règim d’avaluació ambiental a fi de determinar la seua possible
compatibilitat amb els objectius de conservació, atenent a la capacitat intrínseca de
cada hàbitat per a absorbir els impactes d’estes activitats.
QUINTA. ACTUACIONS COMPATIBLES EN LA ZONA “A”. Pàgina 28, Apartat 2.
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El punt 2 de la pàgina 28 indica com compatibles "Totes aquelles actuacions de
conservació, rehabilitació i millora de les instal·lacions, edificacions i infraestructures
ja existents en l’àmbit de la present zonificació, en tant que no suposen un increment
de la seua superfície o volum de les mateixes".
Proposem que s’elimine la prohibició genèrica de no incrementar superfície ni volum,
substituint-la per una redacció adaptada a les possibles necessitats d’infraestructures
de l’activitat primària, terciària o altres actuacions vinculades a la gestió i defensa dels
ecosistemes naturals.
Es proposa la següent redacció del punt 2:
“Totes

aquelles actuacions de conservació, rehabilitació i millora de les
instal·lacions, edificacions i infraestructures ja existents en l’àmbit de la present
zonificació, inclús increment de superfície o volum degudament motivat i
proporcionat a la necessitat real de l’activitat, sempre que no genere una
pertorbació greu per la seua extensió o afecció a l’hàbitat en què s’ubica".
SEXTA. ACTUACIONS COMPATIBLES EN LA ZONA “A”. Pàgina 28, Apartat 4.
El punt 4 de la pàgina 28 indica com compatible "La pràctica de l’agricultura en aquells
àmbits en què es vinguera produint dita pràctica".
Considerem que no ha de cohibir el desenvolupament futur de l’agricultura en les
àrees de muntanya on tradicionalment s’ha realitzat, ja que esta activitat sintonitza
amb la prescripció d’afavorir els mosaics agroforestals indicada en l’Estratègia
Territorial de la Comunitat Valenciana i en el PATFOR. Per este motiu proposem la
següent redacció de l’esmentat punt 4 pàgina 28:
“La pràctica de l’agricultura on es duga a terme en l’actualitat i en aquelles

ubicacions que presenten indicis evidents de la seua realització en el passat".
SÈPTIMA. ACTUACIONS COMPATIBLES EN LA ZONA “A”. Pàgina 28.
Estes normes classifiquen com a actuacions compatibles “Totes aquelles actuacions
relacionades amb la gestió del lloc i amb els objectius de conservació dels espais
xarxa natura 2000”, per la qual cosa atenent a esta prescripció, proposem que
s’incloga en esta categoria les actuacions següents:
a) Realització d’infraestructures de prevenció d’incendis, com a pistes, àrees
tallafocs, depòsits i altres amb esta finalitat.
b) Aprofitaments forestals que complisquen la legislació sectorial vigent i els
condicionants establerts en la preceptiva autorització administrativa.
c) Realització de tractaments silvícoles per a la millora dels boscos amb criteris de
conservació o foment dels respectius hàbitat implicats.
OCTAVA. ACTUACIONS INCOMPATIBLES EN LA ZONA “A”. Pàgina 29, apartat 4.
Proposem que s’elimine la prohibició genèrica d’implantar noves instal·lacions
industrials i comercials (apartat 4, actuacions "no compatibles").
La consideració de "no compatible" impedeix qualsevol avaluació prèvia per part de la
Conselleria I.T. Medi Ambient i per tant, suposa la seua prohibició genèrica.
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Les instal·lacions industrials o comercials haurien d’incloure’s en les actuacions
compatibles sotmeses a avaluació prèvia, de manera que corresponga a este
instrument l’establiment dels condicionants necessaris per a no comprometre la
conservació de l’hàbitat o inclús prohibir l’actuació si suposa un incompliment
significatiu dels objectius de conservació.
Cal ressenyar que els vedats intensius de caça, les explotacions forestals tradicionals,
el turisme rural en masies rehabilitades, etc. requereixen unes instal·lacions que
encara que mínimes, es consideren industrials o comercials i per tant, de mantindre’s
la prohibició genèrica, no podrien realitzar-se en la zona "A".
La prohibició genèrica de noves instal·lacions industrials i comercials suposaria un
impediment insalvable per al desenvolupament de les activitats lligades a l’àmbit rural
de muntanya comprés en la zona "A" que cobreix gran part del territori en l’interior
nord de la província de Castelló.
NOVENA. ACTUACIONS INCOMPATIBLES EN LA ZONA “A”. Pàgina 29, apartat 3.
L’apartat 3 pàgina 29 estableix la prohibició genèrica de realitzar "Competicions
esportives de vehicles, amb motor o sense, per camins asfaltats o no ... ".
Si una competició de vehicles se cenyeix a l’àmbit estricte dels camins, no té
possibilitat d’afectar un hàbitat en el seu conjunt, inclús per part dels possibles
espectadors situats en els marges de les dites vies.
Possibles impactes als components faunístics integrants del biòtop associat a l’hàbitat,
tindran caràcter fugaç, puntual i es podran revertir immediatament. Estos impactes
poden ser minimitzats si la competició és reglada i s’estableixen els condicionants
necessaris com resultat de la seua avaluació prèvia.
Per tant, es proposa que les competicions de vehicles per camins de 3 metres
amplària o superior, passen a considerar-se actuació compatible en la zona "A".
DESENA. ACTUACIONS PROTECCIÓ DE FAUNA I FLORA. Pàgina 32, apartat c.
L’apartat c) de la pàgina 32 estableix la no compatibilitat d’actuacions que suposen la
"Destrucció o alteració dels punts d’aigua existents".
Per l’especial transcendència per a la ramaderia extensiva, proposem la següent
redacció d’este punt: "Destrucció dels punts d’aigua o qualsevol alteració significativa
dels mateixos que afecte l’estabilitat o la permanència de l’hàbitat".
D’esta manera, hauria de considerar-se compatible "L’alteracions dels punts d’aigua
sempre que no afecten l’estabilitat o la permanència de l’hàbitat".
En un altre punt del mateix apartat c) de la pàgina 32, es considera incompatible "... la
neteja dels fons de basses ...".
Proposem modificar esta redacció especificant que la incompatibilitat es donarà
únicament en els casos en què la neteja de les basses s’efectue de manera que
afecte negativament l’hàbitat. Per tant, la neteja del fons de les basses s’hauria de
considerar compatible "quan es realitze de manera que no afecte l’estabilitat i
continuïtat de l’hàbitat".
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Vist la qual cosa SOL·LICITEM
Que es tinguen per interposades les presents al·legacions en temps i forma i
considerant que les Normes de Gestió són absolutament insuficients i faltes de detall i
rigor, provocant amb això un altíssim grau d’inseguretat jurídica i la indefensió dels
municipis enfront de les mateixes, entenem que ha de procedir-se a la redacció d’un
nou document que porte acompanyat un exhaustiu annex cartogràfic, degudament
georeferenciado, i ajustat a l’escala exigida als Plans Generals d’Ordenació Urbana
per a la seua cartografia d’Ordenació Estructural. I en la que s’arrepleguen
adequadament tant les determinacions territorials del planejament general (del qual
disposa la Generalitat una àmplia base de dades en el sistema Terr@sit) i una clara
zonificació gràfica dels diferents àmbits de gestió que es proposen.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que aquestes al·legacions es consideren correctes
per lo que es votarà a favor d’aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per agrair el vot a favor d’aquesta qüestió incidint en el
fet de que estes zones no necessiten més impediments per poder seguir vivint i
treballant.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que fa massa temps que es legisla sense tenir en
compte ni la gent ni el territori i aquestes normes posen encara més restriccions al
desenvolupament del territori sense tenir en compte les activitats i la gent que viu a les
zones afectades.
Dir també que estes al·legacions han estan recolzades per quasi tots els ajuntaments
de la Comarca dels Ports plantant cara a aquest procés, i que seria molt important
presentar aquesta mateixa postura, amb un front comú, també davant de altres
qüestions com el fracking.
Assabentat el ple per unanimitat acorda ratificar les al·legacions a les normes de
gestió del projecte “Red Natura 2000” tal i com s’han presentat.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
Coneix el Ple la Resolució de 12 de febrer de 2013 de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport (DOCV nº 6968 de 19-02-2013), per la qual es convoca procés per a
la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació
del Decret 111/1989 de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana.
Coneix així mateix la proposta de composició que és de la següent manera:
President: Alcalde
Regidor delegat de l’àrea de l’Ajuntament: 1 regidor.
Representants professors: 3 representants del sindicat CCOOPV, 2 representants del
CSIF i 1 de UGTPV.
Personal administratiu i de serveis: 1 representant del sindicat CCOOPV.
Representants dels pares d’alumnes: 2 representants de l’AMPA de primària i 2 de
l’AMPA de secundària.
Representants d’alumnes dels Centres Escolars: 2 representants de l’IES i 1 del
col·legi de primària.
Directors de Centres Públics: 3 representants, 1 del col·legi, 1 de l’IES i 1 de l’EPA.
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Representants d’associacions de veïns: Guarderia, Escola de Música i Associació
Musical Mestre Candel: 1 membre.
Representants de l’administració educativa: 1 representant.
Representants d’organitzacions sindicals encara que no siguen de l’ensenyament: 1
de CCOO i 1 d’UGT.
Total 23 membres.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que es votarà en contra d’aquest punt, ja que encara
que la legislació diu com ha d’estar constituït aquest Consell Escolar, no es creu
correcte que tinguen que haver dos representants sindicals, més a més tenint en
compte que no tenen perquè pertànyer a l’ensenyament, i que no hi hage
representació de tots els grups polítics de l’Ajuntament que han estat triats
democràticament i que sí que representen al poble.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que està totalment d’acord en el que ha dit el
company Ortí dient que com que hi ha una clàusula segons la qual el número de
vocals serà fixat per l’Ajuntament, es demanaria que el regidor representat fora del
grup polític de l’oposició.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que es troba fora de lloc demanar en este punt la
modificació d’una llei autonòmica, considerant que votar en contra sols suposaria una
obstaculització a la constitució del Consell Escolar deixant sense poder participar tant
a pares com alumnes del mateix.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos en contra del Grup
Popular acorda aprovar la composició del Consell Escolar Municipal i seguir amb els
tràmits per a la seva constitució.
12. INFORME JORNADES DE LA GENT GRAN. Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Malú Blasco de les activitats que es van a portar a terme
dintre de les Jornades de la Gent Gran d’aquest any.
Els majors de Morella seran els protagonistes de les activitats que es realitzaran els
propers dies i l’eslògan d’aquestes jornades és “Vivim i donem vida” perquè defineix a
la perfecció el sentiment que transmeten els nostres majors.
Dintre dels actes a celebrar destacar:
Relacionat amb benestar social i sanitat, es va realitzar en el dia d’ahir una xerrada
“Envelliment saludable” a càrrec de la psicòloga Carmen Cerdà.
En temes d’educació, s’ha realitzat avui la cloenda del curs de la Universitat per a
Majors de tota la província de Castelló amb la presència de totes les seus i la
participació del Rector de la Universitat, Professors, Coordinadors i l’Alcalde de
Morella, tancant aquest acte amb l’actuació de la coral de l’UJI.
Relacionat amb les noves tecnologies, s’ha organitzat un curs de fotografia digital a
càrrec de Davil Gil.
En temes de cultura, se realitzarà una visita guiada a la ciutat a càrrec de Carlos
Sangüesa.
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Pel que fa a l’oci, es farà un cicle en homenatge a l’actor Alfredo Landa.
També es realitzarà com tots els anys la rogativa de la Gent Gran el proper dia 29 de
juny i una visita a la planta de tractament de residus de Cervera per tractar també
temes relacionats amb medi ambient.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Amela per felicitar a l’equip de govern per la quantitat i varietat
d’actes dins de aquestes jornades, considerant per tant aquestes molt positives per
tota la gent major de la nostra ciutat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que hi ha ple consens en l’èxit que suposen les
Jornades de la Gent Gran, felicitar a la Malú per tot el treball i per les moltes activitats
que s’han organitzat, agraint a tota la gent que participa de les mateixes.
13. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2013 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
DE MORELLA. Davant l’existència de gastos que no poden demorar-se fins l’exercici
següent per als que el crèdit consignat en el vigent Pressupost del Patronat Municipal
de Turisme és insuficient i no ampliable, i donat que es disposa de “Romanent líquid
de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l’exercici anterior” per tot lo que es fa precís la concessió d’un suplement de crèdit
finançat amb càrrec a Romanent líquid de tresoreria.
Vistos l’informe de la Secretaria de data 17 de juny de 2013 sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, Memòria d’Alcaldia, l’informe d’Intervenció de data
17 de juny de 2013 i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i de
conformitat amb el que disposa 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda adopta per unanimitat el següent:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 01/13 del Patronat
Municipal de Turisme, del Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit,
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i d’acord amb el següent detall:
Suplement de crèdit
Partida
Descripció
Capítol 2
43/22611
Promoción Turística
Total de gastos

Euros
58.256,37
58.256,37

Esta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria en els
següents termes:
Altes en conceptes d’ingressos
Concepte
Descripció
87002
Romanent Líquid de Tresoreria per

Import
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a suplement de crèdit

58.256,37

Total Ingressos

58.256,37

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per felicitar pel treball tècnic realitzat en aquesta qüestió
que es venia arrastrant des de fa molts anys. També aprofitar per demanar que la
Diputació de Castelló face alguna cosa al respecte d’aquesta Mancomunitat Turística
del Maestrazgo que es troba totalment inactiva, per lo que o bé es posa en marxa o es
dóna de baixa.
14. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar els següents precs:
-

-

Que s’arreglen els clots que hi ha en el carrer Muralla.
També dir que hi ha un problema en els Muralles ja que hi ha un joc
internacional de busqueda d’objectes i la Muralla de Morella està com lloc on està
amagat un objecte. Estes últimes setmanes s’ha vist gent estrangera caminant
per la muralla tocant les pedres i produint despreniments.
Que s’actualitzen els repartiment d’actes en la pàgina web i als regidors, sobre
tot les de Junta de Govern demanant que se done la informació en 7 o 10 dies.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que pel que fa a les actes, dir que respecte a la
informació dels regidors s’ha fet un esforç considerable per part del personal per
actualitzar tot allò que estava endarrerit després de les baixes de personal i de tot el
treball degut als requeriments per part del Ministeri d’Administracions Públiques i en
quan a la pàgina web dir que s’estan actualitzant els servidors.
Pel que fa al carrer muralla, està previst arreglar els problemes de blandons i pedres
tant prompte com es puga i més tenint en compte la climatologia.
I pel que fa al joc d’internet aquest és coneix, però la solució no és posar senyalització
sinó que aquesta informació no aparega en internet, bé llevant aquest tipus de
missatges o bé fent un avís a qui els posa per tal que aquest joc respecte elements
patrimonials com són les nostres muralles.
I no voldria acabar aquest plenari reiterant, ja que es troben com a públic i veïns de
Morella, l’agraïment pel temps que han dedicat a treballar pel nostre poble de Morella,
demanant un fort aplaudiment per Guillermo i Isabel.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i vint-i-dos
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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