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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 12 DE JULIOL DE 2007
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Francisco Medina Candel
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia dotze de juliol de dos mil set, es
van reunir les persones que se relacionen
al marge.

Reunits en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al objecte de
procedir a celebrar la sessió ordinària corresponent a aquest dia. L’Alcalde obri la
sessió corresponent al dia de avui i procedeix seguidament a analitzar els distints
punts de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent
cap objecció es aprovada per unanimitat l’acta de data 22-06-07.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
-

S’han mantingut una reunió amb el Subdelegat del Govern per a que es done
agilitat als següents temes:
La N-232, s’ha començat les obres del tram de La Pobleta, s’han adjudicat
les obres del tram de Ràfels-La Pobleta, s’està acabat de redactar el projecte
pel tram La Torreta-Morella, i s’ha adjudicat el projecte constructiu del Port de
Querol.
Desbloquejar la situació actual en la construcció del Parador de Turisme
Construcció del Cuartel de la Guardia Civil, acabant-se el projecte
constructiu, s’ha de mantenir el compromís de licitar abans de final d’any.

-

Es va mantenir una reunió institucional en el President del Senat i els alcaldes
dels pobles que integren la Mancomunitat Taula del Sènia, per parlar de la
importància que pot tenir una inciativa com aquesta que supere les fronteres
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territorials de les Comunitats Autònomes i que pot ser un fet molt positiu per buscar
espais de cooperació i col·laboració entre Comunitats front a les excessives
divisions que existeixen.
-

Donar compte també que s’ha tret a concurs el projecte d’abastiment global
d’aigua per a la Comarca dels Ports, el que significarà la connexió de tota l’aigua
disponible en la comarca podent disposar així d’un abastiment garantit i sostingut
en el temps. Es tracta d’un projecte que ha eixit a concurs per 883.000 euros amb
un plaça d’execució de 8 mesos.
Per a Morella serà un projecte molt important, ja que a banda de la conducció
general amb l’aprofitament del pou de la Torreta també inclou la canalització
d’aigua a importants zones del terme municipal donant servei als masos, tema molt
important per a nosaltres.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
Gestions per al reforç del cos de Policia Local cara a l’estiu 2007.
Reunions amb Creu Roja per tractar de la possibilitat de fer un simulacre
d’emergència d’incendis aquest mes d’agost.
Amb motiu de les darreres pluges caigudes la Policia Local va realitzar
actuacions en matèria d’emergència amb coordinació amb els Bombers en la zona
del Molí el Pont, problema originat per la carretera i ja s’ha demanat a la Conselleria
d’Obres Públiques que ha de resoldre.
ÀREA D’HISENDA
Preparar Pla d’ajudes a famílies nombroses, elaborar el pla, encarregar el
disseny dels carnets, etc.
Conveni Ajuntament – Morella Futbol Club, aprovat en Junta de Govern.
Treballant en la nova operació de tresoreria.

-

ÀREA DE PERSONAL
Subvenció ENCORP dels Fons Social Europeu a través de la Generalitat i que
ha contribuït a la selecció de 13 persones dintre del pla jove d’ocupació, el que
suposarà una ajuda per treballar en el poble i contribueix a que els joves tinguen un
primer contacte amb el treball.
ÀREA DE TURISME
-

Tràmits per començar les obres de la oficina de turisme, hi ha un acord entre
l’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament per a millorar l’actual oficina de
turisme inclosa dintre del Pla de Qualitat. L’Ajuntament es fa càrrec de la part
d’obra civil i l’Agència finançarà la part de mobiliari.
S’ha buscar un local municipal (bar Porta Sant Miquel) per a traslladar l'oficina
provisionalment, dotant-lo per poder treballar. En aquest moment s’estan acabant
els treballs d’adequació de l’Oficina de Turisme sobre tot en l’adaptació de l’accés
a minusvàlids.
Es segueix col·laborant amb hotelers que realitzen congressos, en aquest cas
concret en l’Hotel Cardenal Ram.
S’han mantingut reunions en la gent de Pubs, Bars i restaurants, pel tema de
oferir-los col·laboració en la publicitat dels divendres d'estiu i cap de Setmana
Màgic. S’ha realitzat un acord de l’alcaldia en l’ampliació de l’horari una hora més
els divendres, dissabtes i dies de festa de l’estiu.
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ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
Condicionament de la bassa de Torre Miró.
Neteja dels voltants de l’abocador.
Neteja de la zona propera al Nou Poliesportiu i antic escorxador.
Condicionament del tram del Passeig de Ronda a partir del portal de Sant Mateu.
Manteniment i renovació de jardins.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
Obra de condicionament de la Piscina per a la campanya d’estiu 2007.
Museu del Sexenni; juntament amb la regidoria de cultura condicionament per a
l’ampliació de la 1ª planta.
Escola de Música: resoldre el problema de les inundacions provocades per
l’actuació de l’empresa que va condicionar la placeta del Tint vesant el líquid en el
clavegueram i també s’ha aprovat una inversió suplementària per intentar
solucionar el problema del soroll.
Manteniment urgent del Col·legi de Primària.
Condicionament de l’alberg de Pereroles.
Reparació de filtracions en la Plaça Sant Miquel.
Neteja de l’aljub subterrani de la Plaça Sant Miquel.
Canalització de les aigües pluvials des de casc urbà fins a la zona de la Creu
Roja (Hostal Nou).
Millores en el cementeri de la Pobleta.
Hort de Sant Francesc millores instal·lació elèctrica.
Neteja preses d’aigua Plaça Colon, Verge de Vallivana...
Xiva reparació rellotge església.
Parada Bus Alameda.
Distintes actuacions per arreglar el ferm de l’Alameda.
ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS
-

Poliesportiu, muntatge i preparació per a casaments i celebracions.
Col·locació senyals de trànsit.
Neteja espais públics.
Neteja cunetes de camins rurals i voltants del poble.
Servei d’escombreries, canvi a l’horari d’estiu, recollida tots els dies.

ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ
Participació en la festa fi de curs del Col·legi Públic Verge de Vallivana, lliurant un
reconeixement al Director Miguel Bonet que s’ha jubilat, aprofitant ací i avui per ferli també un reconeixement públic com Ajuntament pel seu treball, per la seva bona
disposició de col·laboració amb l’ajuntament, per la seva capacitat de treball.
Participació en els últims consells escolars, convocats pel Col·legi Públic Verge
de Vallivana i pel IES dels Ports.
Inauguració del primer curs d’estiu de la UJI. Aquest any es celebraran 4 cursos
d’estiu.
Realització de les gestions pertinents, per tal de concretar les activitats culturals i
lúdiques que tindran lloc en els mesos de juliol i agost.
Visita guiada i recepció als rectors i assistents de la Càtedra Increa, coordinada
per la UJI, amb la participació de rectors de tota Espanya i més de trenta
universitats.
Convocatòria del consell escolar municipal, per tal de concretar els dies festius
per al proper curs 2007/08.
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-

Col·laboració en les festes del Barri Sant Joan.
Col·laboració en la trobada de puntaires, amb la participació de més de 400
persones.
Col·legi de Primària, taules i cadires per a la festa de fi de curs.
Començat la celebració dels concerts d’estiu amb la col·laboració dels
establiments ubicats en la zona on es celebraran.
ÀREA DE JOVENTUT
Col·laboració en l’organització de la Setmana de la Joventut (del 3 al 12 d’Agost
de 2007)
Modificació i gestió de l’horari d’apertura del Casal Jove per a l’estiu.
Pla Jove d’Ocupació.
ÀREA DE FESTES
Realització del programa de festes.
Organització d’activitats amb col·laboració de l’àrea de cultura.
Equipaments per als bous.
Festes de Xiva, la Pobleta i Ortells.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
S’ha aprovat el plec de condicions per instal·lar el sistema d’Internet inalàmbric a
la nostra ciutat, que amb l’alta d’operadors es pot aconseguir l’Internet ciutadana a
tot el terme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE SERVEIS
S’han començat les obres del Centre de Dia.
S’ha gestionat el Pla d’Ajudes a les famílies nombroses.
ÀREA DE TRADICIONS
El dia 10 de juny es va organitzar la processó del Corpus.
ÀREA DE LA GENT GRAN
Contacte amb les diverses associacions de jubilats.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretària, es dona compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 200.000,00 € i en l’expedient es troben els informes de la
Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació a
favor del Santander pel triple empat produït en la puntuació de les ofertes, d’acord
amb el Plec de Condicions, entre el Santander, Ruralcaja i Bancaja. I donat que les
altres dues entitats ja tenen adjudicada una operació de tresoreria.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Banc Santander, amb les següents condicions:
OPERCIÓ DE TRESORERIA AMB BANC SANTANDER
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor trimestral + 0,07% SENSE REDONDEIG
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la
legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats siguen necessaris per a la formalització.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 03/07.- Donat compte
de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 03/07 al vigent pressupost General Ordinari,
en el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 10 de juliol de 2007 que s’incoa
com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 3 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions
del Grup Popular acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinari i suplements
de crèdits en les partides que es detallen, el resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris
Partida
Denominació
45/13013
Salario y S.Social apoyo actividades culturales
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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y festivas
5.088,12
Salario y S. Social a l’Estiu ens divertim aprenent 1.760,78
Salario y S. Social Revalorización espacios
públicos urbanos de Morella
11.079,90
Salario y S. Social promoción turística
1.766,77
Salario y S. Social desarrollo turístico del
municipio de Morella
883,38

42/13014
44/13015
75/13016
75/13017

Total crèdits extraordinaris

20.578,95

Suplement de crèdits
Partida
Denominació
11/10001
Asistencia cargos electos
43/60008
Mejora urbana e infraestructuras

Import
4.000,00
29.700,00

Total suplements de crèdits

33.700,00

Total proposta modificacions de crèdits

54.278,95

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb nous o majors ingressos
39903
29.700,00
45508
45509
45510
45511
45512

Aportac.
Subv. Servef
de Morella
Subv. Servef
Subv. Servef
Subv. Servef
Subv. Servef
Morella

Voluntarias

50.278,95
museos

revaloriz. espacios públicos urbanos
apoyo actividades culturales y festivas
a l’estiu ens divertim aprenent
promoción turística
desarrollo turístico del municipio de

b) Mitjançant anul·lacions o baixes en partides

11.079,90
5.088,12
1.760,78
1.766,77
883,38
4.000,00

Baixa en partides
11/11001

Personal eventual gabinetes

Total finançament modificacions de crèdits

4.000,00
54.278,95

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. Medina qui vol puntualitzar que els ingressos ocasionats pel
Castell s’ha posat en la partida de millora urbana, considerant que aquests ingressos
deurien de repercutir directament en la rehabilitació del monument.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquest any s’ha augmentat considerablement
l’aportació a patrimoni, i se intentarà compassar els ingressos del Castell a la
recuperació del patrimoni entenent patrimoni d’una manera més ampla.
5.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS.- D’acord amb el que estableix en l’Art. 20 de la LBRL i l’ Art. 38 del
ROFRJ procedeix el nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats que siguen de competència del Ple, que son els següents:
Patronat Municipal Escola de Música:
Palmira Mestre Tena
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Isabel Sangüesa Carbó
Mancomunitat Comarcal del Ports:
En Joaquim Puig Ferrer
En Ernesto Blanch Marín
Na Palmira Mestre Tena
Na Mª Luz Blasco Querol
Na Isabel Sangüesa Carbó
Suplent:
Na Sandra García Meseguer
En Rhamsés Ripollés Puig
Assabentat el Ple de la referida proposta de nomenaments es aprovada per
unanimitat.
Estant present els designats accepten els càrrecs.
6.- RECLASSIFICACIÓ DE PLACES.- Es dona compte per part de la Sra. Secretaria
de la reclassificació del servei de la Brigada d’Obres i Serveis d’aquest Ajuntament.
PRIMER.- La plantilla de personal que ha de regir durant l’any 2007, va ser aprovada
pel Ple d’aquest Ajuntament junt amb el Pressupost en la seva sessió de data 29 de
desembre de 2006. Aprovant-se amb la mateixa estructura vigent des de l’any 2000.
SEGON.- Posteriorment la secció de personal de l’Ajuntament ha realitzat una sèrie
de reunions, estudiant concretament la classificació de llocs de treball en la Brigada
d’obres i serveis confrontant-los amb les funcions i comeses que realitzen.
TERCER.- Es per això, una vegada constatada la necessitat d’atendre una tasca
permanent, competència de l’Entitat Local (art. 10 i 230 del Reglament de Funcionaris
d’Administració Local), s’ha creat en la plantilla el corresponent lloc de treball, perfilant
a continuació la categoria idònia per cobrir el mateix, això es, la plaça.
I ha que tenir en compte que el treballador local es titular d’una plaça i ocupant d’un
lloc de treball, en els termes de l’art. 141.1 del TRRL.
S’entén, doncs, després d’aquestes adaptacions i reclassificacions consegüents que
els llocs de treball de la plantilla de la Brigada d’Obres i Serveis s’adapta, amb
caràcter general, als criteris continguts en la legislació sobre la matèria.
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Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació de la següent reclassificació en la Brigada
d’Obres i Serveis.
Denominació
llocs
Jefe Brigada
Encarregat Brigada
Oficial Brigada
Peons Brigada
Director Museus

Número

Grup/Destí

1
1
2

C/18
D/14
D/13
2

1

E/13
A/20

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la reclassificació del personal de la
Brigada d’Obres i Serveis tal i com es presente en la proposta.
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 19 AL PGOU.- Coneix el
Ple l’expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana
nº 19 “Ordenanza Gràfica de la Manzana nº 21”; redactada per l’Arquitecte Municipal
En Lucas Castellet Artero, i que va ser aprovada inicialment per aquest Ple en la
sessió de data 30 de gener de 2007.
Exposada al públic al Butlletí Oficial de la Província nº 29 de 8 de març de 2007 i en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5.478 de 27 de març de 2007, sense que
s’hagen presentat reclamacions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 19 “Ordenanza Gràfica de la Manzana nº 21”; redactada per l’arquitecte
municipal En Lucas Castellet Artero, tal i com ve redactada.
SEGON.- Remetre l’expedient a la Conselleria d’Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 20 AL PGOU.- Coneix el
Ple l’expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana
nº 20 “Usos suelo no urbanizable de protección ecológica y paisajística. (art. 123)”;
redactada per l’Arquitecte Municipal En Lucas Castellet Artero, i que va ser aprovada
inicialment per aquest Ple en la sessió de data 30 de gener de 2007.
Exposada al públic al Butlletí Oficial de la Província nº 29 de 8 de març de 2007 i en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5.478 de 27 de març de 2007, sense que
s’hagen presentat reclamacions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 20 “Usos suelo no urbanizable de protección ecológica y paisajística (art.
123)” redactada per l'arquitecte municipal En Lucas Castellet Artero, tal i com ve
redactada.
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SEGON.- Remetre l’expedient a la Conselleria d’Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.
9.- ADJUDICACIÓ CONCURS OBRA “TRACTAMENT PAISAJÍSTIC N-232
POLÍGON”.- Coneix el Ple l’acta d’apertura de proposicions del concurs per a
l’adjudicació de l’obra “Tratamiento paisajístico N-232 del acceso a Morella, tramo
Polígono Industrial Les Casetes”, quedant fora per presentar-se fora de plaç l’oferta de
Delta Agrícola i admintint-se quatre proposicions:
Nº 1.- TALHER S.A. qui ofereix realitzar l’obra per la quantitat de SETANTA-UN MIL
TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS (71.393,00 euros), fixant un plaç d’execució
en dos setmanes, i oferint unes millores en l’obra consistents en la plantació de 214
peus de sabina fixant el valor de millora en un total de SET MIL EUROS (7.000,00
euros).
Nº 2.- PAVASAL qui ofereix realitzar l’obra per la quantitat de SETANTA MIL VUITCENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (70.832,88 euros),
fixant un plaç d’execució en deu dies, i oferint unes millores per valor de CINC MIL
DOS-CENTS QUARANTA EUROS (5.240,00 euros).
Nº 3.- AGROVERT qui ofereix realitzar l’obra per la quantitat de SETANTA MIL NOUCENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (70.995,20 euros), i oferint
unes millores per valor de DOTZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS (12.549,96 euros).
Nº 4.- AUGIMAR qui ofereix realitzar l’obra per la quantitat de SETANTA MIL CENT
QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (70.104,72 euros).
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert en la modalitat
de concurs de l'obra “Tratamiento paisajístico N-232 del acceso a Morella, tramo
Polígono Industrial Les Casetes” s’examina la proposta d’adjudicació que fa la Mesa a
favor de AGROVERT, conforme a l’acta redactada a tal efecte i als informes emesos
pels Tècnics, i en armonia amb la proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra “Tratamiento
paisajístico N-232 del acceso a Morella, tramo Polígono Industrial Les Casetes” a
AGROVERT per la quantitat de SETANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (70.995,20 euros), amb unes millores per valor de
DOTZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
(12.549,96 euros) d’acord amb la proposta de la mesa.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec al vigent Pressupost General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies el present acord
d’adjudicació del contracte i se li requerixca per a que dins dels quinze dies comptats
des del següent al que se li notifique l’adjudicació, presente la documentació
acreditativa d'haver constituït la fiança definitiva i se li cita per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació d’adjudicació.
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QUART.- Que es publique l’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies comptats des de la data d’adjudicació del contracte.
10.- MOCIÓ CARRETERA DE XIVA DE MORELLA.- Es dona compte per part del
regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la Moció de la
Carretera de Xiva de Morella que es com segueix:
“ La carretera CV-117 és un vial fonamental per a la pervivència i la vertebració del

terme municipal, al ser la que uneix les poblacions de Xiva i de Morella, i de la qual és
responsable la Diputació de Castelló.
Tots els presents, sabem de la seua situació, és una carretera abandonada
històricament i el seu estat de conservació ha minvat clarament les expectatives de
progrés dels habitants de Xiva, els quals pràcticament depenen d’aquesta eixida per
comunicar-se amb la resta de poblacions.
Ací, estem vivint la realitat d’una carretera impròpia del segle XXI i que presenta una
gran quantitat de problemes estructurals i conjunturals.
Les males condicions de l’actual asfalt, amb clots i pedres soltes, no sols provoquen
desperfectes als vehicles, sinó que posen en perill als conductors, ja que la conducció
no és segura i es pot perdre el control del vehicle fàcilment, sobretot si tenim en
compte que alguns dels usuaris són gent major, donades les característiques de la
població de Xiva. També hi ha que afegir una sèrie de qüestions com es el tema de
l’existència de noves places de turisme rural, l’existència d’una menuda industria així
com la pròxima ubicació d’una petita urbanització
Les accions de millora que s’han realitzat, ja des de fa temps, sempre han segut
merament puntuals i poc duradores, es a dir, no solucionen definitivament el vertader
problema:
- La CARRETERA ÉS ESTRETA: transcorren vehicles de tot tipus, alguns d’ells
voluminosos i l’amplària és insuficient.
- La CARRETERA TÉ UN TRAÇAT PERILLÓS: corbes tancades i amb poca visibilitat.
- La CARRETERA TÉ UN ASFALT EN MALES CONDICIONS: pedres, clots.
Tots els factors, units a l’arribada del turisme, fa que aquest vial siga cada vegada
més transitat per vehicles, ciclistes i vianants, provocant situacions de gran risc per
tots els usuaris.
Per tant, des de l’Ajuntament de Morella, fent ressò de les peticions que ens han fet
arribar els xivatans amb molta freqüència, pensem que hi ha possibles solucions per
resoldre els actuals problemes, que tinguen un caràcter més permanent que les que
s’estan aplicant a dia d’avui, i que tinguen efectes beneficiosos per a tots els ciutadans
de Xiva, tals com el fer un nou asfaltat general de tota la carretera, ampliar l’amplària
de la mateixa, i millorar el traçat en alguns punts (sempre sense oblidar sospesar els
possibles impactes mediambientals i personals).
Des de l’Ajuntament de Morella, entenem que aquesta situació no pot continuar ni un
dia més, ens ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les necessitats dels
ciutadans de Xiva, una zona que necessita de les millors condicions viàries per a
mantenir la seua qualitat de vida.
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Per lo exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se a la Diputació Provincial de Castelló per a que assumisca el
compromís de resoldre els problemes de la CV-117 i realitzen totes les iniciatives
tècniques i polítiques necessàries per que es done solució a l’arranjament definitiu que
des de fa tant de temps es necessita.
SEGON.- Exigir que en els propers Pressuposts de la Diputació de Castelló constés
una partida específica pera a donar una solució definitiva al nou traçat i asfaltat de la
carretera.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció referent a la Carretera de
Xiva, tal i com ve redactada.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI INSTITUT RAMON LLULL.- Es dona
compte per part de la regidora de Cultura, Esports i Educació Na Palmira Mestre Tena
del conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Morella per a
l’organització de la participació de la cultura catalana com a convidada d’honor a la fira
del llibre de Frankfurt 2007.
Com bé es coneix l’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció exterior de la
llengua i la cultura catalana, aquest institut va signar un conveni amb l’entitat
organitzadora de la Fira del Llibre de Frankfurt. El citat conveni situa la cultura
catalana com a convidada d’honor a la citada Fira i l’Ajuntament de Morella seguint
amb el seu compromís amb el desenvolupament i la promoció de la llengua i cultura
catalanes, vol col·laborar en l’organització d’aquest esdeveniment amb una aportació
bibliogràfica, es així com la participació de l’Ajuntament de Morella pot suposar una
bona promoció cultural i un bon escenari per a la promoció turística a nivell europeu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Morella per a l’organització de la participació de
la cultura catalana com a convidada d’honor a la fira del llibre de Frankfurt 2007.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA DE FESTES 2007.- Pren la paraula el
regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig qui abans de donar
pas al punt vol fer un agraïment a totes les persones i associacions que fan possible
que tinguem un variat i molt interessant programa de festes i en especial a Rebeca
Pérez anterior regidora de Cultura i Festes ja que gran part del que avui es presente
es fruit del seu treball.
Seguidament es passa a detallar el programa d’activitats i festes d’agost que inclou:
-

Festival de Música del 29 de juliol al 5 d’agost
Setmana de la Joventut del 3 al 12 d’agost
Agost Cultural del 11 al 17 d’agost
Exposició “Mans Artesanes” del 12 al 26 d’agost
Setmana de l’esport i salut del 27 al 31 d’agost
Festes d’Agost del 18 al 26 d’agost, amb l’estructura general de tots els
anys.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si les actuacions dels grups estan tancades
i quins seran.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que totes les actuacions ja estan tancades,
detallan que el dissabte hi haurà actuació en el pavelló de festes amb orquestra i disco
mòbil, el diumenge i dilluns activitats organitzades per la penya el bou amb actuacions
musicals a la plaça de bous, el dimarts actuació musical a càrrec dels Quintos i
Quintes, el dimecres actuació musical de grups de la comarca i disco mòbil i dijous
sopar fi de bous en actuació musical. El divendres cercavila i espectacle itinerant, i el
dissabte orquestra la Tribu.
Pren la paraula la Sra. Mestre qui recalque una sèrie d’actuacions a portar a terme per
part del Motor Club Morella, amb l’exhibició de cotxes i motos, també es ferà un trial
indor en la plaça de bous, el dia 31 d’agost la Creu Roja i el Cos de Bombers
Voluntaris realitzarà un simulacre d’evacuació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el programa de festes del 2007.
13.- MOCIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Es dona compte per part de la regidora Na
Palmira Mestre Tena de la Moció sobre l’edifici Colomer-Zurita que es com segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER.- L’edifici Colomer Zurita es construeix per la Fundació del mateix nom per a
dedicar-lo a l’educació dels xiquets de Morella per desig de la família Colomer Zurita
els que en el seu testament llegava tots els seu bens per aquest fi, aportant, per tant
els fons per a la seva construcció.
SEGON.- Des de la seva construcció fins al mes de novembre del passat any 2006 el
referit edifici ha complit amb els fins testamentaris donant cabuda a lo llarg dels anys
als centres educatius de la ciutat de Morella.
TERCER.- Amb els anys s’havien realitzat només tasques de manteniment sense que
cap institució pública realitzara inversions importants en el mateix, donat que cap
institució pública té la titularitat de la propietat de l’edifici. Aquesta situació jurídica de
la propietat de l’immoble no fa si no contribuir al seu deterioro.
QUART.- En l’actualitat l’edifici presenta un greu estat de deterioro que fa
verdaderament costosa la seva recuperació i que suposa un perill per als vianants dels
carrers a les que tenen fatxada, amb caiguda de grans pedres a la via pública.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMER.- L’estat de deterioro de l’edifici fa ineludible i urgent l’actuació sobre el
mateix. I aquest edifici no es podrà recuperar ni mantenir si no té una titularitat.
SEGON.- L’Ajuntament de Morella te un ambiciós projecte cultural i educatiu que es
pot portar a terme en l’edifici Colomer Zurita. Però per a que l’ajuntament puga invertir
en el mateix, es precís comptar amb la propietat de l’immoble.
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TERCER.- La solució passa per clarificar la propietat de l’edifici per a que la institució
propietària li done una utilitat i faça les inversions per a la seva recuperació i
conservació i rescatar-lo així del deterioro actual.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Justicia, Interior i Administracions Públiques
Protectorat de Fundacions, la realització dels tràmits necessaris per a que
l’Ajuntament adquirisca la propietat de l’Edifici Colomer Zurita, per a destinar-lo a
projecte educatiu i cultural.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que en el fons de la Moció que es la
rehabilitació de l’edifici s’està totalment d’acord però no en que la millor opció sigue
que passe a titularitat municipal sinó que caldria crear un consorci, fundació,
rehabilitar la mateixa fundació existent o qualsevol altra formula i implicar a totes les
administracions i institucions educatives que vulguen participar en la rehabilitació
d’aquest edifici.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que s’està d’acord en la creació d’un consorci o
qualsevol altre tipus d’organització, però el problema greu que es presenta es que en
aquest moment aquest edifici està en territori de ningú, ja que es tracte d’una fundació
que mai s’ha establert. Si es demane això es per que es la pròpia Generalitat
Valenciana la que ens pot donar una ajuda dintre de la rehabilitació del casc històric,
però sempre que es tingue la propietat de l’edifici.
Després es pot crear un consorci o la formula més adient, les universitats estan molt
interessades en participar, si hi ha alguna institució que vulgue liderar-lo nosaltres ens
posarem al seu costat, però en aquest moment el que es propose es que l’edifici
passe a titularitat municipal encara que siga en una primera fase per poder acollir-se a
ajudes i poder solucionar, encara que sols sigue, les teulades i tancar algunes zones
per a que no caigue i es deteriore més.
Si es vol fer més endavant una proposta per a adreçar-se a una sèrie d’institucions
que puguen participar en un futur consorci es pot fer, però ara hi ha que prendre una
solució ràpida degut a l’estat en que es trobe.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la referida moció tal i com ve
redactada.
14.- MOCIÓ ESCOLA HOGAR.- Es dona compte per part de la regidora Na Palmira
Mestre Tena de la Moció sobre l’Escola Hogar que es com segueix:
“ Fa ja uns quants anys que des de l’Ajuntament s’han adreçat distintes comunicacions

a diferents instàncies de la Conselleira d’Educació per tal de significar l’estat de
l’Escola Llar que ha motivat el malestar en la comunitat escolar.
Així, el 28 de juliol de 2003, l’Alcalde s’adreçà al director general de Règim econòmic
recordant-li la reunió mantinguda al mes de gener on ja li explicità les greus patologies
que afecten l’edifici.
Un any desprès, el 6 de juliol de 2004 li reiterava la urgència de prendre mesures.
Per la seua banda l’Ajuntament ha realitzat en els darrers anys nombroses
intervencions en la fusteria, calefacció, entorn i fins i tot una obra important per a les
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possibilitats econòmiques municipals com ha estat la reconstrucció integral de la pista
poliesportiva que estava absolutament destrossada.
L’arquitecta Carme Pinós lliurà a juliol de 2005 un estudi informant de les diverses
actuacions que caldria emprendre tot i adjuntant les diverses opcions pressupostàries.
Malauradament no s’ha realitzat esta actuació global fins al moment el que suposa un
deteriorament continuat i progressiu ara greument concretat en l’estat de la calefacció
que davant el proper curs pot tindre conseqüències ben negatives per al
desenvolupament de l’activitat docent.
Cal considerar també que han estat nombroses les promeses per part dels
responsables polítics de la Generalitat en el sentit de comprometre la realització
d’estes obres tan necessàries.
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- L’Ajuntament de Morella demana a la Conselleria d’Educació l’actuació
urgent en la rehabilitació integral de la Escola Llar.
SEGON.- Ateses les circumstàncies meteorològiques de la nostra comarca, que
s’encete l’actuació global garantint l’adequat funcionament de la calefacció per al
proper curs.
TERCER.- Donar compte d’este acord al President de la Generalitat, al Conseller
d’Educació, al director general de règim econòmic i als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció sobre l’Escola Llar tal i com
ve redactada.
15.- MOCIÓ PARADOR DE TURISME.- Es dona compte per part de la regidora
d’Administració, Hisenda i Promoció Econòmica Na Sandra García Meseguer de la
Moció sobre el Parador de Turisme que es com segueix:
“En estos dies s’ha complit un any des de que Turespaña adjudicara a la empresa

Ferrovial-Agromán les obres per al pas subterrani d’accés al futur parador de turisme.
L’ajuntament va concedir llicència d’obres el dia 28 d’abril de 2006. La Conselleria de
Cultura ha estat en tot moment informada amb tots els documents requerits però no
ha resolt positivament l’autorització. Després d’intenses gestions al mes de febrer
d’enguany hi hagué una reunió a València entre els responsables del Ministeri i de la
Conselleria per tal d’aconseguir desbloquejar definitivament la paràlisi que afecta tant
l’obra d’accés com la principal.
A pesar de que més del 40 per cent dels 3 milions d’euros de pressupost de l’obra es
dediquen al reforçament i millora del llenç de la muralla, la Conselleria va exigir un
projecte específic complementari per augmentar la seguretat de la muralla. Qüestió a
la que va accedir el Ministeri i encarregà a l’arquitecte que designaren els tècnics de
Cultura per tal de poder començar l’obra.
La Conselleria té ja tota la informació però encara no ha autoritzat ni els treballs
arqueològics previs.
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Esta situació que ha representat el retard d’un any com a mínim en la realització
d’esta inversió tant important per als morellans, ara està també implicant la no licitació
del conjunt del projecte d’execució del parador que fou remés el mes de maig a
l’Ajuntament i a la Conselleria.
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- La corporació municipal de Morella demana a la Conselleria de Cultura que
concedeixi l’autorització preceptiva amb la màxima diligència i que en caràcter
d’urgència permeta l’inici de les actuacions arqueològiques prèvies.
SEGON.- Atenent la inversió de més de 17.797.172,24 € que representa el projecte
d’execució i tot i tenint en compte que ja comptava amb el corresponent informe
favorable el projecte bàsic amb les correccions degudes, el plenari de l’Ajuntament de
Morella demana que a la major brevetat es concedeixi l’autorització pertinent per a que
siga possible la licitació per part de Turespaña.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al President de la Generalitat, a la
Conselleria de Cultura, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a
Turespaña.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que se li ha comunicat per part de la
Conselleria de Cultura que el passat 14 de juny es va enviar un informe dirigit a
Turespaña en el que es comunique que la proposta d’encàrrec del projecte (referit al
projecte complementari) està informada favorablement però que s’ha de contractar la
redacció d’eixe projecte complementari, cosa que no s’ha fet ja que sols s’ha remés la
proposta.
Ja en el seu dia es va dir que açò retardarie el projecte ja de per si complicat.
Se considere que la Conselleria està fent el que té de fer, es a dir velar pel patrimoni.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que si la Conselleria està velant pel patrimoni, ho
podria fer amb més agilitat ja que es intolerable que es tarde 1 any en dir el que s’ha
de fer o no.
Aquest retràs suposarà un any de retràs en la construcció del Parador i que l’obra
coste més diners a tots els espanyols.
El que fa falta es voluntat política per resoldre els problemes, la reunió que es va tenir
en febrer haguere pogut celebrar-se en juliol de l’any passat, en ella es comunique a
Turespaña el que té de fer, perquè no poden començar-se els treballs arqueològics i
autoritzar el començament de l’obra supeditada al compliment de les modificacions
que ells consideren oportunes? però així ja correrien els terminis, perquè el que ara
passarà que si no s’informe en el mes d’agost desprès fins a octubre el tècnic no
estarà per lo que no s’informarà. Açò genera un problema afegit de que si el projecte
d’execució no s’autoritze aquest mes o el d’agost ja serà casi impossible que se licite
abans de finals d’any.
La Conselleria de Cultura no pot funcionar en eixa lentitud, ha hi hagut casos que per
a tenir l’autorització per a la construcció d’una granja han passat 3 anys.
Pren la paraula el Sr. Medina qui considera que coneix el tema de primera mà, sap
com funciona Patrimoni i com funciona Turespaña, es tracte d’un problema de
coordinació i l’Ajuntament tindria de portar a cap esta tasca de coordinació, el fet de
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poder fer una reunió entre les parts es molt complicat, per lo que hauria de reforçar les
reunions de coordinació des de l’Ajuntament.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que cadascú té d’assumir la seva responsabilitat, el
que si que es evident es que l’any passat a aquest temps estava adjudicada l’obra del
túnel i ara encara no està fet.
No es posa en dubte la labor de cap funcionari, però el que si es fonamental es la
voluntat política, cosa que si s’ha fet intentant que el Director General de Patrimoni
rebere als tècnics, reunió després de la qual hi ha un acord; el que no s’entén es
perquè no s’autoritze provisionalment les cates arqueològiques cosa que si que s’ha
fet en altres moments.
Es tracta de fer una crida d’atenció per a que no es continue així, s’ha de prendre una
decisió ja, no sols en el projecte complementari sinó en el projecte principal, seria
important que abans de finalitzar agost es puguera aprovar pel ple la llicència del
projecte d’execució, que ha millorar substancialment respecte a l’anterior segons els
tècnics tant de la Conselleria de Cultura com de l’Ajuntament, i que es puguera licitar.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular s’aprova la Moció del Parador de Turisme tal i com ve redactada.
16.- PLA D’AJUDES A LA FAMÍLIA NOMBROSA.- Es dona compte per part de la
Regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol d’un pla d’ajudes per als
components de famílies nombroses amb la posada en marxa del carnet+3 i d’acord
amb el programa a la família que l’Ajuntament de Morella ve desenvolupant.
Aquest pla d’ajudes beneficiarà a les famílies nombroses en els següents aspectes:
1.- Descomptes del 15% en el carnet o entrada en la piscina municipal.
2.- Descomptes del 15% en cursets de natació.
3.- Descomptes del 20% en actes culturals (cinema, teatre i altres actuacions
esporàdiques que puguen sorgir al llarg de l’any)
4.- Bonificació del 20% del cost dels llibres de text, fins a 4t. d’E.S.O., tenint en
compte sols la part exclosa de la subvenció actual.
5.- Descompte del 20% en el servei de taxi municipal.
6.- Descomptes del 15% en l’Escola Municipal de Música.
Més avant s’estudiarà, segons les necessitats, la regulació per mig d’una Ordenança
Fiscal.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta el seu recolzament a aquesta proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el referit pla d’ajudes tal i com ve
redactat.
17.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos punts que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència dels referits punts.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquests punts.
MODIFICACIÓ PROJECTE “URBANIZACIÓN PLAZA TARRASCONS”.- Coneix el
Ple el projecte de l’obra “Urbanización Plaza Tarrascons” redactat per l’arquitecte En
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Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de CENT SET MIL SIS-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (107.694,05 euros) que va ser
aprovat en el Ple de l’Ajuntament del dia 10-05-2007.
Coneix així que aquest projecte substitueix al projecte que va servir de base per a la
sol·licitud de Plans Provincials de l’any 2007 el pressupost del qual ascendia a
SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS
( 71.472,20 euros).
Coneix també que s’ha redactat un nou projecte donat que s’ha modificat l’àmbit
d’actuació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Excma. Diputació Provincial el canvi de l’obra de Plans
Provincials de Morella per a l’any 2007, sol·licitant la inclusió del projecte
“Urbanización Plaza Tarrascons” que ascendeix a la quantitat de CENT SET MIL SISCENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (107.694,05 euros).
SEGON.- Comprometre’s a l’aportació econòmica que no resulte subvencionada amb
càrrec a la partida nº 43/60004 del Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2007.
TERCER.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “
Urbanización Plaza Tarrascons”
DENOMINACIÓ DEL CARRER DEL NOU POLIESPORTIU.- Coneix el Ple la
necessitat de donar nom al carrer on es situa el nou poliesportiu i vista la proposta de
que passe a denominar-se “Camí de la Fontanella”.
El Ple per unanimitat acorda aprovar la nova denominació del carrer on es situa el nou
poliesportiu com a “Camí de la Fontanella”
18.- PREC I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja la pregunta de com es troba el tema del
concert previ del Pla Especial de Morella i el prec de poder fer un curs per tots els
regidors sobre funcionament municipal.
Pren la paraula el Sra. Sangüesa qui pregunta perquè no se’ls va convocar a la
selecció de places dels programes ENCORP i Salari Jove tal i com s’havia fet en altres
ocasions.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
-

-

Respecte al tema del concert previ del Pla Especial de Morella es ara el
moment, ja es va mantenir una reunió amb l’equip redactor, arquitecte
municipal i regidor d’obres, on s’ha demanat que a finals de setembre com a
tard es face una reunió prèvia per arribar a eixe consens. Hi ha que fer a
banda de l’ampliació de Morella, un plantejament general de tot el terme
municipal. Es voldrie que l’aprovació inicial no fora més tard del mes d’octubre.
Respecte a la possibilitat de fer eixe curs de formació, es una iniciativa molt
positiva i s’estudiarà la manera de portar-ho a terme.
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Pel que fa als ENCORP es una selecció que es fa en el SERVEF, i van
accedir totes les persones als llocs de treball, però se tindrà en compte per a
pròximes seleccions el fet de convocar als representants del Grup Popular.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta
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.
La Secretaria

Pilar García Cerdàn

Visto Bueno
El Alcalde

Joaquim Puig Ferrer
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