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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 18 D’OCTUBRE 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
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària Acctal.
Na Pilar Corbatón Puig
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia divuit d’octubre 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 les actes de les sessions anteriors, 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 son aprovades per unanimitat les actes de data 13-09-07 i 20-0907.
2.- NOMENAMENT NOU REGIDOR.- Pren la paraula la Sra. Secretaria qui procedeix
a explicar el procediment a seguir, per a la presa de possessió del nou regidor,
indicant que s’ha lliurat la credencial i ha presentant la declaració d’interessos.
Seguidament En Jesús Ortí Adell promet complir amb les obligacions de regidor, amb
la següent fórmula: “Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana.”
Darrere de la promesa del nou regidor s’incorpora a la Corporació amb tots els seus
drets i obligacions.
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3.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Es dona compte de la resolució d’Alcaldia sobre la delegació territorial de
competències que es com segueix:
“ De conformitat amb que disposa l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 43, 33 i 45
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels Regidors que a continuació s’indiquen:
Servicio Municipal

Concejal/a delegado/a

Pedania de Xiva
Rafael Pallarés Traver
Pedania de Ortells
Ernesto Blanch Marín
Pedania de la Pobla de Alcolea
Mari Luz Blasco Querol
Pedania de Herbeset
Rhamses Ripollés Puig
Barri Hostal Nou (Morella)
Palmira Mestre Tena
Barri Puritat (Morella)
Sandra García Meseguer
2.- Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització
interna i gestió amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afecten a tercer.
3.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que procedisquen,
en el seu cas, a l’acceptació dels càrrecs.
4.- Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció en el Butlletí
Oficial de la Província i publicar-les igualment en el Tauló d’Anuncis municipal.
5.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebra.
6.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la
present resolució.”
ÀREA DE GOVERNACIÓ
S’ha cobert la plaça de Policia Local que es troba en situació de Comissió de
serveis per pròrroga d’un dels agents contractats a l’estiu.
Es va participar en una reunió a Ares per tractar de forma global amb Conselleria
el servei de transport públic a la nostra ciutat, que pareix voler ser un inici de
racionalitzar i millorar el servei, i que tenim que valorar positivament.
Aprofitem per felicitar a la Guardia Civil per la celebració de la seva festa a la
Todolella, a la que van assistir els regidors delegats a l’efecte.
S’han realitzat els tràmits per cedir la gestió integra de les multes en mans del
Servei de Gestió i Recaptació provincial.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
Acabament de les obres en La Pobleta: bassa, adequació de l’entorn, llavadors.
Començament de les obres del mur d’Ortells.
Reparació integral de la coberta del Quiosc Colom.
Reparació i condicionament Cases de la Llècua.
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-

Acabament de les obres de construcció de nous nínxols en el cementeri de
Morella.
Reparació paviment zona C/ Blasco de Alagón (C/ Elèctrica).
Reparació paviment C/ La Font.
ÀREA DE SERVEIS
-

Reparacions en Ortells: empedrat de costes, menudes parets, carrers...
Manteniment en el Col·legi de Primària: calefacció, llums, WC....
Reparació de l’enllumenat en l’Hostal Nou.
Manteniment en la piscina, Casa Ciurana, Castell, Teatre.
Reposició i reparació de papereres.
Neteja del recinte firal.
Condicionament de l’entorn i carrers d’Herbeset: enllumenat aparcament,
contenidors...
Muntatge i condicionament del poliesportiu per a diversos casaments i
espectacles.
Preparació i muntatge del Teatre, Casa Ciurana i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Condicionar i equipar l’Escola de Música per a l’inici de curs.
Instal·lació elèctrica de la Sala de Juntes i manteniment elèctric de tot l’edifici.
Neteja dels llavadors del Tint.
Condicionament i reparacions de l’observatori astronòmic per a la seua posada
en funcionament.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Adquisició i instal·lació d’un reemisor de Televisió en la caseta municipal que
permet veure des de fa unes setmanes a la nostra ciutat la Sexta TV, així com
beneficiar de forma directa i indirecta a altres poblacions de la comarca.
Aprovació de nou plec de condicions per a un segon projecte de Xarxa Ciutadana
Wimax de Morella, ampliant el ja adjudicat el mes passat i que està ja pendent
d’informe després de l’obertura de pliques a la Comissió de Promoció Econòmica.
El 28 de setembre es va produir la penúltima reunió GINTAL de treballadors
d’aquest ajuntament amb els treballadors de l’Ajuntament de Morella amb els
professors de la Universitat de Castelló per tal d’unificar criteris i expedients
administratius que suposaran l’inici del servei e-administratiu al nostre Ajuntament.
Redacció de la ordenança de relacions Telemàtiques amb l’Ajuntament de
Morella que es presenta a aprovar en aquest mateix ple i que es la primera que
s’aprova d’aquesta matèria en la província de Castelló.
S’han fet diverses gestions per regularitzar les diverses remissions de Televisió a
la nostra ciutat per tractar de racionalitzar l’ús de les instal·lacions municipals i
millorar l’arribada de la senyal televisiva a tots els territoris del terme municipal.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
Obres de condicionament de les aigües pluvials i entorn en la bassa de Vallivana,
on es troben els ofegabous.
Condicionament i manteniment zones verdes: Albereda, Herbeset, La Pobleta, La
Llècua, Xiva, Ortells, Morella.
Recollida selectiva setmanal de matèria reciclable.
S’han marcat els pins de l’Albereda que han de ser tallats.
ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ
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Acondicionament de la sala de justícia per l’exposició “En la línea del Cielo” de
Fernando Nos Llopis, gràcies a la col·laboració de l’aula de fotografia de la UJI.
Treball coordinat de preparació i desenvolupament del IX Congrés Nacional de
Paleopatologia.
Inici de la campanya de Cinema de tardor.
Coordinació del Congrés Damocles.
Gestions per l’actuació del grup de Gaiters de Morella al 9 d’octubre.
Cessió de les instal·lacions sol·licitades, per la Banda d’Almassora, per la
preparació del Certamen Autonòmic de bandes.
Elaboració i difusió dels tríptics per la Visita Guiada Nocturna.
Comissió, Memòria Històrica: Matias Sangüesa.

ÀREA D’ESPORTS
Elaboració, difusió i posta en marxa de les Escoles Esportives Municipals per la
campanya 2007/08.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Convocatòria del Consell Escolar Muncipals, per tal d’establir les directrius per la
3ª Setmana de l’Educació.

ÀREA DE FESTES
-

Col·laboració en les festes d’Herbeset.
Col·laboració en les festes del barri de Sant Miquel de Morella.
Començament de l’organització de les Festes de 2008.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Planificació i organització del nou horari Casal Jove.
Inici de la campanya municipal de suport als estudiants universitaris.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE LA DONA
Col·laboració amb INFODONA en la realització del curset de Primers Auxilis
laborals i domèstics que s’està realitzant aquestos dies en Morella amb la presencia
de 40 persones.
ÀREA SOCIAL
-

Aquests dies es comencen a valorar els informes per a la gent que vulga
sol·licitar els nous aparell de teleassistència MOVILETELS en les oficines de
Serveis Socials de l’ajuntament.
Entrarà en funcionament el “Carnet+3” per a famílies nombroses, els interessats
deuran sol·licitar-lo en l’oficina de l’ajuntament.
El dia 15 d’octubre es va incorporar la nova treballadora social Ivat Manero
Milián.
ÀREA DE SOLIDARITAT
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En el compte bancari que es va obrir per a recaptar fons per al poble de Perú a
causa del terratremol s’ha recaptat 5102 euros. Des de l’ajuntament donar les
gràcies a tots els morellans.
El Consell de Solidaritat junt amb el Consell Escolar convoquen l’acte “Revela’t
contra la pobresa, més fets i menys paraules” que tindrà lloc el dissabte 20
d’octubre a les 19:00 hore sen la placeta de l’ajuntament. Es llegirà un manifest i es
penjarà una pancarta per part dels alumnes del col·legi.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 8 d’octubre es va iniciar el curs de la Universitat per a Majors que tindrà la
durada fins al mes de maig.
El dia 10 d’octubre reunió amb la junta de jubilats per preparar els actes de
Nadal, (dia 18 de novembre assemblea general, 16 de desembre repartiment de
cistelles i dia 23 obra de teatre)
El dia 18 de novembre en la Residencia de la 3ª Edat l’ajuntament els oferirà un
sainet de la companyia El Enfilat.

ÀREA DE SALUT
-

Des del dia 15 d’octubre fins al 22 en el passeig de l’Alameda s’està realitzant les
revisions periòdiques de prevenció del Càncer de Mama, a càrrec d’una unitat
mòvil.
Des de l’ajuntament es col·labora amb l’Associació de malalts de
transplantaments hepàtics de la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament col·labora
econòmicament i cedint el logotip municipal per a les seves publicacions.
ÀREA DE PERSONAL
-

Reforç del personal en l’àrea de cultura.

ÀREA DE TURISME
-

Gestions pertinents per acomodar el personal de rodatge de la pel·lícula,
prestació de infraestructures, suposarà una publicitat important per Morella a nivell
nacional.
Reunions amb el personal de l’Agència Valenciana de Turisme i Conselleria de
Turisme per a l’acondicionament de la nova oficina.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA MUNICIPAL D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA.- Pren la paraula el regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín
qui aprofita l’ocasió en nom del Grup Socialista per donar a benvinguda al nou regidor
En Jesús Ortí Adell i felicitar al nou portaveu del Grup Popular En Guillermo Sangüesa
Teruel.
Seguidament passa a donar compte de l’expedient tramitat per a la aprovació de
l’Ordenança Municipal d’Administració Electrònica.
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L’Ajuntament de Morella, primer municipi de la província que aprova aquest tipus
d’Ordenança, pretén impulsar i potenciar l’administració electrònica per a facilitar la
relació dels ciutadans amb l’administració i aconseguir que aquesta sigue més
participativa i transparent.
Es amb aquesta finalitat que es redacta aquesta ordenança per regular l’ús dels
mitjans electrònics en l’activitat administrativa municipal.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Governació, i els informes de la Sra.
Secretària-Interventora.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, l’Ordenança Municipal d’Administració
Electrònica, tal i com ve redactada.

SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
TERCER.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar el seu agraïment per la benvinguda
del Sr. Blanch i agrair també al nou regidor En Jesús Ortí Adell el haver acceptar
formar part del grup municipal.
Respecte al tema de l’Ordenança Municipal d’Administració Electrònica considera que
es tracta d’una bona opció en l’era de les noves tecnologies.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS “MANCOMUNITAT TAULA
DEL SÈNIA”.- Es dona compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch
Marín de la proposta de modificació dels estatuts de la “Mancomunitat Taula del
Sènia”.
Vist que els municipis de la Pobla de Benifassà, per acord plenari de 25 de juliol de
2007 i Castell de Cabres, per Decret de l’Alcaldia de data 25 de juliol de 2007, ratificat
per l’Assemblea Veïnal en data 1 d’agost de 2007, van sol·licitar incorporar-se a la
Mancomunitat de la Taula del Sènia.
Vist que la incorporació de nous membres a la Mancomunitat es farà conforme a les
disposicions dels Estatuts i concretament al seu art. 29 que diu:
Article 29.- Modificació i incorporació de nous membres.
La modificació dels estatuts de la mancomunitat, inclosa la incorporació de nous
municipis, s’efectuarà a proposta de l’assemblea general i seguirà el mateix
procediment de la seva constitució, conforme a les disposicions de la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, del capítol IV del Títol I del R.D. 1690/1986
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de Reglament de població i demarcació de les entitats locals i del R.D. 2568/1986 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i tota
aquella normativa bàsica que li sigui de aplicació.
Vist que l’assemblea de la Mancomunitat de la Taula del Sènia amb data de 27 de
juliol, va aprovar la incorporació a la mateixa dels municipis de la Pobla de Benifassà i
Castell de Cabres de la província de Castelló.
Vist que no s’ha sol·licitat la reincorporació de cap altre municipi, segons
manifestacions de la pròpia Mancomunitat i de conformitat amb l’apartat quart de
l’acord al respecte de la Mancomunitat de data 27 de juliol de 2007.
I seguint els tràmits propis del procediment administratiu per la incorporació de nous
membres i modificació dels Estatuts.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acceptar la incorporació a la Mancomunitat de la Taula del Sènia de la que
forma part l’Ajuntament de Morella dels municipis de la Pobla de Benifassà i Castell de
Cabres.
SEGON.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la
Taula del Sènia en els elements següents:
Text actual: Preambul.- És en aquest sentit que els ajuntaments de Vinaròs, Alcanar,
Ulldecona, La Sènia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, La Jana, Sant Carles de la
Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló,
Freginals, Santa Bàrbara, Beceite, Peñarroya de Tastavins i Valderrobres acorden
promoure la constitució d’una mancomunitat que es regirà pels següents ESTATUTS:
Text Definitu: Preambul: És en aquest sentit que els ajuntaments de Vinaròs, Alcanar,
Ulldecona, La Sènia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, La Jana, Sant Carles de la
Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló,
Freginals, Santa Bàrbara, Beceite, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, Pobla de
Benifassà i Castell de Cabres acorden promoure la constitució d’una mancomunitat
que es regirà pels següents ESTATUTS:
Text Actual: Article 1.- Composició.
Els municipis de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, La Sènia, Morella, Traiguera, Rossell,
Canet, La Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig,
Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals, Santa Bàrbara, Beceita, Peñarroya de
Tastavins i Valderrobres s’associen per tal de crear una mancomunitat, amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment dels seu objecte, de
conformitat amb allò que estableix l’article 44 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local. Així mateix, podran associar-se en el futur altres municipis de la
zona, d’acord amb les disposicions legals i conforme als estatuts de la mancomunitat.
Text Definitiu: Article 1.- Composició.
Els municipis de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, La Sènia, Morella, Traiguera, Rossell,
Canet, La Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig,
Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals, Santa Bàrbara, Beceita, Peñarroya de
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Tastavins,Valderrobres, la Pobla de Benifassà i Castell de Cabres s’associen per tal
de crear una mancomunitat, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al
compliment dels seu objecte, de conformitat amb allò que estableix l’article 44 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Així mateix, podran associar-se en
el futur altres municipis de la zona, d’acord amb les disposicions legals i conforme als
estatuts de la mancomunitat.
TERCER.- En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aquest acord com
definitiu, i es donarà compte del mateix a la Mancomunitat per seguir amb el
procediment.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, NOMS CARRERS ORTELLS.- Es dona compte per part
del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la proposta de la definició dels
nous dels carrers d’Ortells així com la seva delimitació, efectuada amb consens amb
els veïns de la citada població.
Els noms dels carrers són els següents :
Placeta de l’Ermita, carrer Cap de Vila, carrer La Basseta, carrer El Cano, carrer
Carretera Vella, carrer Taleca, carrer Nou, carrer Forn, carrer Faustino, carrer
Ferreria, carrer Plaça, Plaça Major, carrer Sòl de Vila, Plaçet de l’Església, carrer del
Pont, carrer de la Font i carrer Costa.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els noms dels carrers d’Ortells tal i
com s’han enumerat.
7.- MOCIÓ HELISUPERFÍCIE SANITÀRIA.- Es dona compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció referent a la Helisuperfície Sanitària
que es com segueix:
“ En el seu moment, la Diputació de Castelló va entrar en contacte amb l’Ajuntament
de Morella per tal d’estudiar la possibilitat d’instal·lar un Heliport Sanitari a la nostra
ciutat, dins del programa específic iniciat per aquesta institució i que afecte a diversos
municipis de la província, on el factor primordial es l’existència d’un helicòpter que
pugue satisfer les necessitats sanitàries i d’urgència que es pugue produir a les
localitats d’interior.
Després de diverses reunions entre els tècnics de Diputació i de l’Ajuntament, es va
considerar com a idoni un terreny pròxim a la N-232 propietat del Ministeri de Foment.
Es en juliol de 2006 quan formalment la Diputació Provincial demana la disponibilitat
dels terrenys a l’ajuntament per a la construcció de l’heliport, i l’ajuntament comença
en eixos mateixos moments les gestions necessàries per a que la cessió fora una
realitat efectiva.
Així, es va fer saber a la Diputació de Castelló en diverses ocasions l’oferiment dels
terrenys del Ministeri de Foment i les gestions portades a terme, en diverses
comunicacions que van tenir resposta recíproca per part de l’entitat provincial a
mesura que ens hem anant apropant a la efectiva cessió del terreny per part del
Ministeri, dins de l’expedient administratiu amb els tràmits que el mateix suposa.
Les darreres comunicacions del Ministeri de Foment consisteixen en l’emissió de
l’informe preceptiu de la Direcció General de Patrimoni del Ministeri d’Economia per tal
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de procedir al darrer tràmit de l’efectiva cessió. Les darreres comunicacions es van
produir el 20 de setembre passat, per part del Vicepresident, Francisco Martínez, que
va ser contestada el dia 26, informant de l’estat de la tramitació, i manifestant de
manera clara i inequívoca la voluntat d’aquest ajuntament de que es face un heliport
sanitari a la nostra ciutat, i transmetre, en nom del mateix Ministeri de Foment el desig
de cedir sense condicionaments administratius el terreny per poder portar a terme
l’infraestructura sanitària.
No obstant tot el manifestat, el passat dia 2 d’octubre teníem que sentir als mitjans de
comunicació les desafortunades declaracions del President de la Diputació
manifestant de forma expressa que l’alcalde de Morella, Ximo Puig, estava evitant que
es fera l’heliport en la ciutat.
Res més lluny de la realitat, aquest Ple no pot assumir que es falte al respecte
institucional a la persona del nostre alcalde, manifestant coses que no son certes,
donat que a la vista del propi expedient, es pot comprovar l’absoluta diligència amb la
que aquesta Corporació ha portat el tema de l’heliport i la seua intenció continuada en
que fos una realitat per a les necessitats de la Comarca. No es possible que s’acuse
d’incompliment si s’està actuant amb l’estricta realització de l’expedient administratiu
que es necessari per completar la cessió desitjada, tan per la Diputació, com per
l’Ajuntament i el Ministeri de Foment.
Es per tot això, que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Que es reclame una vegada més al Ministeri de Foment, i per acord del
Plenari, la cessió dels terrenys objecte del projecte de l’heliport sanitari, demanant la
màxima urgència en la tramitació de l’expedient administratiu obert.
SEGON.- Que es comunique de forma categòrica a la Diputació de Castelló, a la vista
de l’expedient administratiu, la voluntat clara i inequívoca del Consistori de que a
Morella es face l’helisuperfície sanitària en els terrenys acordats amb els tècnics de la
Diputació, evidenciant la diligència i compliment de totes les condicions marcades per
la Diputació en el moment d’arribar a l’acord de construcció de l’infraestructura
sanitària, sense donar peu a ambigüitats i interpretacions malintencionades, i sense
necessitat de replantejar noves ubicacions fora del nostre municipi.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que s’està d’acord tant en la forma com
en el fons de la moció i que no es té cap dubte de que aquest Ajuntament tinga cap
responsabilitat en aquest retard i esperar que aquesta moció serveixque per a que
s’agilitze al màxim la cessió.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de l’helisuperfície sanitària
tal i com ve redactada.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DADES FESTES LOCALS 2008.- Coneix el Ple els dies
de festa que la Conselleria de Treball i Serveis Socials aprova per al pròxim any 2008.
Coneix així mateix la proposa que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a
l’any 2008 que es la següent:
·
·

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local els dies 7 de gener i 26 de
desembre.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Treball per al seu
coneixement i efectes oportuns.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACORD DELEGACIÓ COMPETÈNCIES, GESTIÓ I
RECAPTACIÓ INFRACCIONS DE TRÀFIC I SEGURETAT VIAL.- Es dona compte
per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la proposta d’acord per
a la delegació a la Diputació de Castelló de les competències, gestió i recaptació de
les infraccions de tràfic i seguretat vial.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Castelló, a l’ampara del que preveu l’article 7.1
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 27 i 106.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 13 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les competències
municipals relatives a la gestió integral dels expedients per les infraccions en matèria
de tràfic i seguretat vial i a la recaptació de les sancions pecuniàries que s’imposen,
que es relacionen a continuació:
a) Realitzar la completa Instrucció de l’expedient sancionador, incloent, entre altres
funcions, les següents:
1.- Notificar, si és el cas, les denúncies formulades pels agents municipals.
2.- Acordar l’obertura del període de prova i rebutjar motivadament les proves
propostes pels interessat quan siguen improcedents.
3.- Finalitzada la instrucció del procediment, elevar, a l’òrgan municipal que
tinga atribuïda la competència sancionadora, la corresponent proposta de
resolució, una vegada practicada l’audiència al interessat i a la vista de
l’informe de l’agent municipal sobre les al·legacions eventualment formulades.
4. Notificar, si és el cas, la proposta de resolució.
5. Realitzar altres notificacions necessàries per a la instrucció de l’expedient.
b) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent.
c) Elevar a l’òrgan municipal competent una proposta de resolució dels recursos que
s’interposen contra la sanció i notificar la resolució que recaige.
d) Recaptar les sancions pecuniàries que s’imposen, tant en període voluntari com a
executiu, a través, si és el cas, del procediment administratiu d’apremi.
e) Dictar la providència d’apremi.
f) Liquidar els interessos de demora.
g) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pago.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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h) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
i) Resoldre els recursos que pugen interposar-se contra els actes del procediment
recaptatori en període executiu.
j) La defensa jurídica i, si és el cas, representació davant els distints ordes
jurisdiccionals, amb ocasió dels litigis que tinguen el seu origen en actuacions
derivades del contingut d’aquesta clàusula.
k) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
SEGON.- Encomanar a la Diputació de Castelló, a l’ampara del que es preveu en
l’article 15 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, la realització de les següents activitats de caràcter
material, tècnic o de servicis, relatives a la gestió i recaptació de les sancions
pecuniàries per infraccions en matèria de tràfic i seguretat vial, sense que això supose
cessió de la titularitat de la competència:
a) Una vegada gravats, per part del personal d’aquest Ajuntament, els butlletins de
denúncies en l’aplicatiu informàtic de la Diputació, s’encomana a esta l’elaboració de
tots els documents necessaris per a la tramitació de l’expedient sancionador i la
recaptació de les sancions: document per a la notificació de la denúncia, documents
per a elevar i notificar la proposta de resolució, document per dictar i notificar la
resolució definitiva, documents per a resoldre recursos i notificar les resolucions que
recaiguen, etc. Els documents que hagen de ser firmats per òrgans municipals ho
seran de forma electrònica per agilitzar la seua tramitació.
b) Identificació, si és el cas, dels titulars dels vehicles denunciats.
c) Qualsevol altra activitat de naturalesa similar i necessària per a la materialització
dels anteriors.
TERCER.- Procediment i terminis:
A fi de garantir l’eficaç coordinació entre les actuacions a realitzar per l’Ajuntament i la
Diputació, s’estableix lo següent:
a) L’Ajuntament normalitzarà i acomodarà els impresos dels butlletins de denúncia a
les especificacions establides conjuntament amb la Diputació.
b) L’Ajuntament introduirà les dades dels butlletins de denúncia en l’aplicatiu informàtic
existent en el Servici de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació de la Diputació.
c) L’Ajuntament informarà les al·legacions presentades pels interessats i remetrà a la
Diputació tal informe per via telemàtica, a través de l’OVR (Oficina Virtual de
Recaptació), firmat electrònicament.
d) La Diputació elaborarà i traslladarà a l’Ajuntament per a la seva firma electrònica
per part de l’òrgan competent del mateix, els documents en que així procedisca, en el
termini més breu possible i pel procediment de transmissió telemàtica a través de
l’OVR.
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e) La Diputació realitzarà les notificacions dels actes administratius abans citats,
utilitzant els sistema establert en Correus denominat SICER.
QUART.- Lloc d’atenció al públic.
En qualsevol oficina de la xarxa provincial del Servei de Gestió Tributària, Inspecció i
Recaptació, podran ser atesos els ciutadans en relació als expedients objecte
d’aquest acord.
QUINT.- Compensació econòmica i criteris procedimentals.
La prestació dels servicis que es deriven de la delegació i comanda de funcions que
contempla el present acord, comportarà la compensació econòmica que s’establix en
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de gestió, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, de la Diputació Provincial. Així
mateix s’aplicarà l’Ordenança de gestió, recaptació e inspecció dels ingressos de dret
públic municipals la gestió de la qual ha sigut delegada en la Diputació de Castelló,
publicada en el BOP nº 96 de 7 d’agost de 2003.
L’import indicat es compensarà en la facturació mensual que es realitze a l’Ajuntament
per tots els conceptes de recaptació delegada.
SEXTA.- Entrada en vigor, efectes i duració de la delegació.
Una vegada acceptada per la Diputació la present delegació, entrarà en vigor al dia
següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província per un període de 5
anys, prorrogable per reconducció tàcita d’any en any, excepte que qualsevol de les
dos parts acorden deixar sense efecte l’esmentada delegació, la qual cosa haurà de
notificar-se en un termini no inferior a 6 mesos abans del cessament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que Morella es un municipi menut i ja
que es té cedit el tema de recaptació d’impostos a Diputació, es positiu continuar amb
aquesta línea d’actuació.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES D’AGOST 2007.Es posa en coneixement del Ple per part de la regidora d’Hisenda Na Sangra García
Meseguer el resum del comptes de tresoreria del mes d’agost de 2007, que es com
segueix:
MES AGOST
Saldo a 31-07-07.................................................................... 247.797,00 €
Ingressos agost......................................................................... 478.165,86 €
Total......................................................................................... 725.962,86 €
Pagaments................................................................................ 445.229,32 €
Existència a 31-08-07............................................................... 280.733,54 €
Pren la paraula la Sra. Ripollés que vol manifestar que s’ha examinat l’expedient i està
tot correcte, però el seu grup s’abstindrà al no gestionar els fons municipals.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes d’agost del 2007 tal i com venen
redactats.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/07 FUNDACIÓ
SEXENNIS DE MORELLA.- Donat compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº
01/07 de la Fundació Sexennis de Morella 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 15 d’octubre 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 quatre
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
45/20004
Actividades y Promoción
45/20005
Publicaciones

Import
27.300,00
22.700,00

Total suplements de crèdits

50.000,00

Total proposta modificacions de crèdits

50.000,00

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
40001

Aportación Ayuntamiento
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c) Mitjançant anul·lacions o baixes en partides
Total finançament
50.000,00

modificacions

de

crèdits

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.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RECLASSIFICACIÓ PERSONAL (POLICIA LOCAL).Es dona compte per part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica Na Sandra
Garcia Meseguer de la reclassificació de l’àrea de Policia Local 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 l’àrea de
museus 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 d’àrea de Policia Local s’adapta, amb caràcter
general, als criteris continguts en la legislació sobre la matèria.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació de la següent reclassificació en l’àrea de
Policia Local.
Denominació
Agent
Oficial

llocs

Número
2
1

Grup/Destí
C/17
C/19

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la reclassificació del personal de l’àrea de Policia Local
tal i com es presenta en la proposta.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-10-18 PLE ORDINARI

15

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.
13.- INFORME SITUACIÓ PARADOR TURISME.- Es dona compte per part de la
regidora de Hisenda i Promoció Econòmica Na Sandra Garcia Meseguer d’un informe
sobre la situació en la que es troba la construcció del parador de turisme.
Donat les falses informacions que ens han arribat de diverses fons, entre elles
publicacions que s’han difós en el poble i les paraules del propi President de la
Diputació, hem cregut necessari donar compte en aquest Ple de la situació real del
Parador de Turisme.
Des de l’equip de govern volem recalcar que sempre s’han explicat les actuacions que
es fan tal i com són, sense donar lloc a cap malentès, però malauradament ens hem
adonat que l’equip de l’oposició del nostre poble no ha comprés el que ja s’ha explicat
en reiterades ocasions en plens municipals.
En primer lloc anem a informar del problema de la paralització de l’obra del túnel.
Tal i com es va comentar en la Comissió informativa, en una publicació, en concret el
Garbell, es va dir en paraules textuals “No se llega a un acuerdo para autorizar las
obras del túnel de acceso al Parador”.
Cal recordar que la llicència d’obres per a la construcció del túnel es va atorgar el mes
de juny de 2006, pel que es pot deduir la voluntat de l’Ajuntament de que les obres
comencen de manera immediata, i l’obra està licitada i adjudicada a l’empresa
Ferrovial Agroman des del mes de juliol del mateix any.
D’açò es dedueix una falta d’informació per part de la gent que va publicar aquesta
informació.
Després de múltiples trucades per a reclamar el permís de cultura, el mes de febrer de
2007, va tenir lloc una reunió per part de la Conselleria de Cultura i Turespaña. En
aquesta reunió, Conselleria li va dir a Turespaña que contractés un arquitecte per a
complementar el projecte en quan al reforç de la muralla; proposta que creem
excessiva, ja que hi havia un enginyer que garantia la seguretat de la muralla.
Tot i que es va fer el que va proposar la Conselleria de Cultura, ara fa quasi un any i
mig que te paralitzat el projecte.
Respecte a la situació Parador pròpiament dit, ens agradaria fer menció a que el
projecte elaborat per Turespaña durant els anys de govern popular va tenir que ser
amplament modificat degut a que portava problemes de realització.
El passat mes de maig, es va poder presentar per fi, a la Conselleria de Cultura el
projecte d’execució, i nosaltres encara no hem rebut cap notificació.
Resumint, si l’obra està paralitzada es degut a que no s’ha atorgat el corresponent
permís per part de la Conselleria de Cultura.
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Reiterem que lamentem tenir que suportar totes les falsedats que s’escampen
respecte a aquest tema, ja que sempre s’ha actuat amb la màxima transparència.
Precisament, l’alcalde d’aquesta localitat, per tal d’aconseguir que el Parador sigui una
realitat, ha tingut aquesta mateixa setmana diverses converses amb la Secretaria
General del Ministeri, amb la Consellera de Turisme de la Generalitat i amb el Delegat
del Govern a Castelló, posant de manifest un gran interès en que finalment
desapareguin les traves que s’estan posant a la continuïtat d’aquest projecte, tant
important per als morellans i per al desenvolupament turístic de la zona.
Esperem que a partir d’ara amb un ex-regidor d’aquest ajuntament en la Direcció
Territorial de Cultura i tenint en compte el coneixement que ell té del propi projecte del
Parador se pugue fer més força per obtenir definitivament l’autorització de Cultura que
estem esperant.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifeste el recolzament incondicional del Partit
Popular a la construcció del Parador.
Respecte a les declaracions pareix ser que s’està treballant amb informacions
diferents ja que segons la nostra informació el projecte que assegure o complemente
el afianzamiento de la muralla a dia d’avui no s’ha presentat i per lo tant no es pot
aprovar per part de la Direcció General de Patrimoni.
No es pose en dubte la voluntat de tirar endavant el projecte per part de l’Ajuntament,
però el que pareix que ha faltat i es proposa, es que es fera una reunió de coordinació
amb tots els agents implicats per intentar agilitzar el projecte. Crec que s’haura
d’aprofitar el fet de comptar en aquest moment en una persona de la nostra confiança
en la Direcció Territorial de Patrimoni.
També es te entès que les obres del claustre si que podrien començar.
A lo que li respon la Sra. García dient que des de Conselleria es va demanar
documentació a Turespaña, entre altres un informe arqueològic previ, presentant-se
en el seu dia i encara no s’ha atorgar l’autorització necessària per començar.
El Sr. Sangüesa pren la paraula recalcant la necessitat de que hi hage una comissió
de seguiment amb una persona que estigue al davant per donar l’impuls necessari al
projecte del Parador.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que es coincideix en l’apreciació general de que el
projecte del Parador es fonamental per a Morella i sempre s’ha estat a favor i
treballant per aconseguir-ho. L’informe que avui es planteja es per posar clarament de
manifest la voluntat i opinió de tots.
La inversió que està prevista realitzar en aquesta obra no es pot permetre que es
perda, per això es demana la col·laboració del Partit Popular.
El que no es pot dir es “con el agravante del pasotisme y desidia del equipo de
gobierno morellano” ja que sempre s’ha intentat impulsar el projecte en totes les
administracions.
El fet de poder portar a terme una reunió no és tan fàcil. Des de el principi s’ha intentat
que es produira aquesta reunió però la reunió bàsica que tenia que haver-hi entre els
tècnics del Ministeri i els tècnics de la Conselleria, després cridar mesos i mesos a la
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Conselleria, es va produir en el mes de febrer. En aquesta reunió s’arriba a un acord i
se li diu al Ministeri que sols en la contractació d’un arquitecte concret i sols en el
reforç del llenç de la muralla s’anave a tirar endavant el projecte, i encara que aquesta
actuació no era necessària i se desautoritzava a l’enginyer municipal es va acceptar
per part de Turespaña.
Esperem que a partir d’ara puguen haver-hi reunions entre tots, per a seguir endavant.
Des de la Conselleria de Turisme pareix que es va a impulsar el projecte.
Ha de ser un camí sense pegues ni problemes.
Lo més important es que des de la Conselleria de Cultura es desbloquege el projecte
global d’execució. En aquests moments hi ha un informe dels serveis territorials que
podria fer impossible seguir endavant.
La solució es que des de la Conselleria de Cultura es treballe a favor de la construcció
del Parador, mai el problema està residenciat en l’Ajuntament.
Aprofito per demanar la col·laboració del Grup Popular i de totes les persones
involucrades en aquest projecte per seguir endavant en el projecte.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, APORTACIÓ ECONÒMICA PER ARREGLAR
CAMINS MANCOMUNITAT TAULA DEL SÈNIA.- Es dona compte per part del
regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael
Pallarés Traver del Pla d’Acondicionament de Camins Rurals de la Mancomunitat
Taula del Sènia i de la aprovació per part del Govern Central del pressupost de l’any
2008 que inclou per al terme de Morella l’arreglo de dos camins que son:
- Camí de Quatre Camins amb una amplada de 3,9 metros, una llargària de 473
metros i un pressupost de 15.673,09 euros.
- Camí dels Llivis amb una amplada de 5 metros, una llargària de 6134,75 metros un
pressupost de 208.200,95 euros.
La distribució del finançament es:

- MAPA
- AJUNTAMENT

249.602,23 euros
33.280,30 euros

Per tot lo qual el Ple per unanimitat acorda aprovar l’aportació econòmica de
33.280,30 euros per arreglar els camins antes mencionats dintre del Pla
d’Acondicionament de Camins Rurals de la Mancomunitat Taula del Sènia.
15.- MOCIÓ PLAVER 2007.- Es dona compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver
de la Moció sobre el PLAVER 2007 que es com segueix:
“Fa uns anys que la Diputació Provincial de Castelló disposa d’un pla de subvenció
específic per a poder ajudar a les zones que per la seua situació, per ser zones
aïllades, o bé per altres circumstàncies d’especial dificultat, no disposen encara de
connexió a la llum elèctrica ni la infraestructura necessària per a aconseguir-lo.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-10-18 PLE ORDINARI

18

Hi ha que pensar que aquestes instal·lacions son especialment costoses i
complicades d’assumir per part dels usuaris de llum elèctrica, amb la qual cosa hi ha
hagut que posar d’acord a varis interessats i fer ús d’aquest tipus de pla, per a que la
inversió pugue ser més assequible.
Al nostre terme, a l’any 2006, set famílies van poder acollir-se a aquest pla per tal de
donar inici a la instal·lació dels elements necessaris per tal de tenir llum a la zona rural
on disposen de immobles, molt aïllada, però encara habitada en algun dels casos.
Al ser molt cara l’electrificació d’aquesta zona, el projecte per a 2006 va deixar molt
clar que era la primera de les dos fases necessàries per a disposar de llum elèctrica, i
així es va especificar a la Diputació, indicant les dos anualitats del mateix. D’aquesta
manera la primera anualitat va poder-se executar la primera part del projecte
d’electrificació rural, quedant la segona part pendent de realització per al següent any,
estant a dia d’avui sense llum encara als masos afectats.
El 3 d’octubre de 2007, en aquest ajuntament arriba la notificació de la resolució de
Diputació relativa als municipis incorporats al PLAVER 2007, i es produeix la
circumstància de que Morella ha quedat exclòs dels ajuntaments beneficiaris de les
ajudes, quedant en condició de reserva per al cas de que algun dels beneficiaris
renunciara a la seua subvenció, de forma que el projecte pendent de concloure per a
aquest any queda a l’espera d’una nova edició del PLAVER per part de la Diputació.
Per part de la nostra Corporació no s’entén el criteri pel qual s’ha produït l’exclusió de
Morella del PLAVER 2007, donat que només per l’aïllament congènit que han patit els
masos de les diverses denes de Morella i per l’extensió i longitud que aquestes
instal·lacions, el nostre terme es molt més acreedor d’aquest tipus d’ajuda que en
altres termes, molt més ben comunicats, més poblats i amb menys distàncies que
salvar amb aquestes infraestructures.
Amb la resolució de la Diputació set famílies de Morella que tenien una necessitat que
podia ser resolta, són afectats de la discrecionalitat de la institució provincial. S’han
quedat penjats a meitat camí. Esta gent va dipositar la confiança en la Diputació i els
ha fallat en la seva esperança de resoldre en un termini raonable les seues
aspiracions de millorar la qualitat de vida.
No sabem si aquestes persones afectades poden esperar un any més, però es molt
important en aquest tipus d’inversió, que es molt costosa per a les famílies
interessades, que els compromisos adquirits per la Diputació tinguen coherència i
racionalitat i permeteixquen continuar els projectes que estan diferits en varis anys per
poder completar-los. I es necessari que la nostra Corporació manifeste la seua
discrepància amb una decisió de la Diputació que ens costa entendre per
incomprensible i poc racional, així com per els perjudicis que ha generat.
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Manifestar a la Diputació de Castelló la disconformitat del Ple Municipal
davant de la clara exclusió de Morella del PLAVER 2007, entenent aquesta Corporació
que es essencial per a les deficiències energètiques que pateix el municipi la
realització de noves infraestructures que puguen abastir noves zones del nostre bast
terme municipal.
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SEGON.- Manifestar la nostra solidaritat amb els ciutadans afectats per aquesta
resolució i que puguen veure modificats els seus interessos al no estar Morella inclosa
dins el llistat d’Ajuntaments beneficiaris del PLAVER 2007, així com de la voluntat del
consistori en continuar treballant per buscar solucions efectives a les deficiències
energètiques de les explotacions interessades.
TERCER.- Sol·licitar de la Diputació de Castelló la justificació corresponent a la
resolució per la qual Morella queda fora del PLAVER 2007, deixant ben clars els
motius pels quals zones aparentment molt més abastides energèticament que Morella
són incloses en el Pla i el terme municipal més gran de la província no obté més que
la destinació de zona de reserva per al cas que algun dels altres municipis
renunciaren.
QUART.- Que es plantege requeriment previ a la anulació o revocació de la resolució
de Diputació Provincial i posterior recurs, per entendre-la lesiva als interessos del
municipi.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que tot el que sigue sol·licitar ajudes
per a millorar la qualitat de vida de la gent que viu als masos te el recolzament per part
del Grup Popular.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que es tracta d’una situació molt lamentable ja que ja
hi ha executada una primera fase del projecte i en un principi es va dir que es
recolzava el conjunt del projecte. En este moment el projecte es queda a meitat. Així
mateix hi ha ajuntaments que si tenen concedides ajudes i que es creu que no tenen
tanta necessitat com aquestes famílies, per lo que hi ha que aconseguir canviar els
criteris plantejats per la Diputació i que aquestes famílies puguen ser beneficiaries
dintre de l’any 2007.
Després d’aquestes deliberacions s’aprova per unanimitat la Moció sobre el PLAVER
2007 tal i com ve redactada.
16.- PLA ESPECIAL PARC SOLAR.- Es dona compte per part del regidor
d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient incoat per a
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació referent al Parc Solar Fotovoltaic a
desenvolupar en la parcel·la 18 del polígon 24.
El Pla General de Morella contemplava la parcel·la 18 del polígon 24 com a “Sistema
General Aeródromo”, donat que aquestes obres no s’han dut mai a terme i tenint la
possibilitat de instal·lar un parc solar fotovoltaic, es troba en la necessitat de fer un pla
especial que modifique el “Sistema General Aeródromo” a “Sistema General
Fotovoltàic”.
El present pla especial sols canvia l’ús definit en el pla general.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial d’Ordenació del Parc Solar Fotovoltaic.
SEGON.- Sotmetre a informació pública mitjançant anunci que s’insertarà al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i als diaris de major
difusió de la província, per el termini d’un mes, i durant aquest període quedarà
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l’expedient a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo, podent presentar les
al·legacions pertinents.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar quants documents siguen necessaris.
17.- CONTRIBUCIÓ SOLAR ESTALVI ENERGIA.- Es dona compte per part del
regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamses Ripollés Puig que segons el nou
Codi d’Edificació i en concret la secció HE-4 d’aquest nou Codi, capítol Contribució
solar mínima d’aigua calenta sanitària, es fa exigible la col·locació de plaques que
cobrisquen l’aporte energètic necessari.
Sent que aquest Codi permeteix la disminució justificada d’aquest aporte en diversos
casos i sent que un d’aquests casos es en poblacions en Protecció Històric Artística,
motivat per l’impacte visual que pot produir sobre el conjunt la col·locació de plaques
d’aporte calorífic.
En compliment en el Codi Tècnic i una vegada
l’Ajuntament podrà sol·licitar que a les obres s’aïlle
manera que es millore l’eficàcia tèrmica en els
energètic tèrmic i la reducció d’emissió de diòxid de
mitjançant la corresponent instal·lació solar.

optesa aquesta excepcionalitat,
millor les cobertes i fatxades de
edificis i se produisca l’estalvi
carbó equivalents que s’obtindria

Es per això que el Ple per unanimitat acorda sol·licitar a la Conselleria de Cultura
l’excepcionalitat que permet el Codi en el seu apartat 2.f. tant per al casc urbà com per
als voltants de Morella entenent-se aquesta zona Carretera Castelló, Barri Puritat,
Barri Santa Llúcia.
18.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRA “URBANIZACIÓN PLAZA TARRASCONS”.Coneix el Ple l’acta d’apertura de proposicions de l’adjudicació mitjançant
procediment ordinari i urgent de l’obra “Urbanización Plaza Tarrascons”, presentant-se
tres proposicions:
Nº 1.- EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A. qui ofereix la quantitat
de NORANTA MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS (90.450,55) IVA inclòs, oferint unes millores per un import de ONZE MIL
SIS-CENTS EUROS (11.600) i un plaç d’execució de dos mesos.
Nº 2.- ROMAR Constructora del Levante S.L. qui ofereix la quantitat de CENT SET
MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (107.694,05) IVA
inclòs, oferint unes millores per import de SET MIL NOU-CENTS EUROS (7.900) i un
plaç d’execució de dos mesos.
Nº 3.- PROMOCAS qui ofereix la quantitat de CENT CINC MIL TRES-CENTS
CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (105.314,05) IVA inclòs, oferint unes
millores per import de CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS (5.680) i un plaç
d’execució de cinquanta-tres dies.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment ordinari i urgent en
la modalitat de concurs de l’obra “Urbanización Plaza Tarrascons” s’examina la
proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de EDIFICACIONES Y
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CONSTRUCCIONES LA VALL S.L., 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 “Urbanización
Plaza Tarrascons” a EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A. per un
import de NORANTA MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTACINC CÈNTIMS (90.450,55) IVA inclòs, unes millores per un import de ONZE MIL
SIS-CENTS EUROS (11.600) i un plaç d’execució de dos mesos, d’acord amb la
proposta de la mesa.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del 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.
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.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui pregunta quan començaran les obres.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que es parlarà amb l’empresa per tenir en
compte les dades segons l’afluència de vehicles.
19.- CREACIÓ REGISTRE MUNICIPAL SOLARS.- Vist l’informe sobre la
conveniència de creació del Registre Muncipal de Solars i Edificis a Rehabilitar i el
Règim de Venda i Substitució Forçosa de data 10 d’octubre de 2007, i després de
concloure que es necessària la creació del referit Registre que permetrà incloure tant
els immobles a rehabilitar, com aquells solars sense edificar ubicats en el centre
històric de la ciutat i de les pedanies dependents de l’Ajuntament de Morella.
Concloent en el mateix la necessitat de procedir a la modificació del P.G.O.U. de
Morella, mitjançant una modificació puntual del mateix ja que aquest Pla General no
contempla els terminis necessaris per a incloure els solars del sòl urbà al Registre
Municipal de Solars i donat l’article 81.1 de la LUV estableix la competència municipal.
Conforme al que estableix els articles 57, 62 i concordants de la LUV donat que la
proposta afecte a l’ordenació pormenoritzada i la competència d’aprovació sobre
aquestes qüestions correspon a l’Ajuntament conforme estableix l’article 37.2 de LUV.
A la vista d’allò establert anteriorment, es planteja al Ple de l’Ajuntament la Modificació
Puntual al P.G.O.U. de Morella que corresponc i que incloïa l’adicció d’un quint
paràgraf a l’article 54 en els següents termes:
“Todo solar que se encuentre dentro del centro histórico (intramuros) del Municipio de
Morella y en el suelo urbano de las pedanías dependientes del mismo y que se
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encuentren sin edificar, dispondrán sus titulares de un plazo máximo de un año para la
solicitud de la pertinente licencia o la prestación del Programa correspondiente para
su desarrollo.
Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento de Morella de oficio, podrá iniciar de oficio
los trámites necesarios para la consecución de la declaración de incumplimiento
pertinente y las consecuencias jurídicas que derivan del mismo conforme a la
legislación de aplicación”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual nº 21 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Morella.
SEGON.- Sotmetre a informació pública mitjançant anunci que s’insertarà al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i als diaris de major
difusió de la província, per el termini d’un mes, i durant aquest període quedarà
l’expedient a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo, podent presentar les
al·legacions pertinents.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar quants documents siguen necessaris.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui demane que encara que la normativa així ho
marque es demane que no s’exedisque en les possibilitats d’expropiació que puguen
sorgir.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que es tracta d’un mecanisme de control
necessari per quan s’ha d’actuar.
20.- INFORME ESCOLES ESPORTIVES 2007-2008.- Es dona compte per part de la
regidora de Cultura, Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de l’informe
sobre les Escoles Esportives Municipals en el curs 2007-2008 que es com segueix:
“ Després del parèntesi de l’any passat, aquest any volem reprendre novament les
escoles esportives municipals, amb una oferta lúdica i esportiva ampliada i
desenvolupada per professionals de l’àmbit educatiu i esportiu.
Les escoles esportives municipals estan oferint un ventall d’activitats adequades a les
diferents edats i a les característiques físiques, evolutives i motrius que presenten els
xiquets i xiquetes de la nostra ciutat.
La proposta d’activitats per al curs 2007-08 comprèn:
- Psicomotricitat per als més menuts, és a dir, dels 3 fins als 5 anys.
- Psicomotricitat combinada amb jocs motrius per al primer cicle d’educació primària.
- Iniciació als esports d’equip, per als cicles mitjà i superior. Deixant l’especialització
esportiva als clubs.
- Multiactivitat, per als alumnes d’ESO.
- Activitats en la natura, per al cicle superior d’educació primària.
En quant al personal responsable de les activitats, cal destacar que és personal titulat
i compta amb una bona experiència, dins d’aquest àmbit.
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Per altra banda, els pares, mares o tutors responsables dels xiquets/xiquetes que
participen de les activitats proposades per les escoles esportives municipals, han de
pagar dos taxes, una inicial que inclou la matrícula i el primer trimestre i una segona
que comprèn el segon i tercer trimestre.
Volem deixar molt clar, que aquesta proposta no vol competir amb l’oferta dels clubs,
si més no, el que vol és complementar-la. El que es pretén des de les escoles
esportives municipals és donar als seus usuaris unes experiències a nivell motriu,
esportiu i lúdic, riques i variades, per tal de poder desenvolupar en un futur qualsevol
esport amb un mínim de garanties.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que ja que s’està posant en marxa el carnet+3
es podria tenir en compte en la quota a pagar per aquest servei.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que aquest punt ja està contemplat.
21.- INFORME CENTRE DE DIA.- Es dona compte per part de la regidora de
Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del informe de situació del Centre de Dia
que es com segueix:
Tràmits per a la realització del Centre de Dia:
30-01-07 s’aprova el Plec de Condicions per al concurs per procediment urgent
27-02-07 es publica el concurs en el BOP
15-03-07 acaba el termini de presentació d’ofertes, presentant-se dos ofertes Gilabert
Miró (200.768) i CISE (203.013,37)
Pressupost de contrata 203.413,37
Temini d’execució 6 mesos.
08-05-07 acta de replanteo
28-09-07 1ª certificació 12.378,03
En el mes de juny es van iniciar les obres.
S’ha optés una subvenció de la Conselleria de Benestar Social de 100.000 euros per a
dos anualitats, 30.000 euros per a l’any 2007 i 70.000 per a l’any 2008.
També s’ha sol·licitat una subvenció a la Agència Valenciana de l’Energia d’acord amb
els Fons de Compensació del Pla Eòlic.
En data 17-10-2007, s’ha mantés una conversa telefònica amb els tècnics de AVEN i
se’ns comunica que encara no s’ha resolt l’expedient, ja que s’està en fase de
requeriment de documentació.
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En data 12 de juliol de 2007, es va concedir la llicència d’activitat. Per a la tramitació
de l’expedient d’activitat es va notificar personalment a tots els veïns de l’immoble
afectat, així com als propietaris de les places de pàrking que hi ha baix de l’edifici.
Bancaja va concedir una subvenció de 32.000 euros para la compra de un coche.
Una vegada estigue el centro més avançat començarà el temps per contractar al
personal i per que els usuaris puguen presentar les seves sol·licituds.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
A banda d’aquest informe també es vol respondre a unes informacions publicades en
el Garbell en les quals s’afirmava que les veïns estaven desinformats del
desenvolupament del projecte “Centre de Dia”. Es tracta d’una informació totalment
falsa, ja que s’han mantingut reunions informatives durant tot el procés.
En una primera reunió se va donar informació genèrica de tot el projecte a portar a
terme, en la segona reunió es va comunicar la necessitat d’obrir finestres a lo que els
veïns no van posar cap pega i en una tercera se’ls va informar de la necessitat
d’instal·lar una ximenera, qüestió en la que també van estar d’acord sempre que no
provocare sorolls i que quedare totalment integrada en la fatxada.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que el seu grup queda informat dels
tràmits per a la realització de l’obra del Centre de Dia esperant que es complixquen els
plaços d’execució i que aquest es un projecte que recolzen en la mesura de les seves
possibilitats tant per el que suposa com ajuda a les persones que ho necessiten com
per el que suposarà en creació de llocs de treball.
Referent a la informació publicada en el Garbell a la que s’ha fet referència es tracte
de fer ús de la llibertat d’expressió.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que la llibertat d’expressió està per utilitzar-se
donant informació rigorosa, i no es el cas ja que en cap moment els veïns van estar
desinformats.
Demana la paraula el Sr. Blanch qui vol manifestar que la llibertat d’expressió es molt
importat però que hi ha que diferenciar entre veritat i mentida.
Des del Grup Municipal Socialista es respecte la informació que es vulga donar per
part del Grup Municipal Popular a la gent, però al afirmar que “Los socialistas no, ellos
se pasan las normas por donde ustedes ya saben” ens tindrien d’explicar per on ens
passem les normes i en quines ocasions, sent aquestes declaracions bastant
incorrectes.
El que es demane es una rectificació, ja que es tracta d’unes afirmacions que no
entren dintre de la normalitat democràtica i les normes de cortesia.
Nosaltres no sabem qui fa la redacció, però està clar que qui s’encarrega de redactar
les notícies no se preocupa de tenir la informació correcta, com s’ha vist en varies
qüestions tractades en aquest ple sorgides d’informació tractada en la mateixa
publicació. Si no es tracte d’una publicació del Grup Municipal Popular caldria canviar
la portada on si figura com a tal.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-10-18 PLE ORDINARI

25

A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que este grup està en l’oposició i les funcions
que tenen són la de controlar i criticar la labor de govern així com donar-li veu a totes
les queixes que ens fan arribar els veïns del poble.
En el text al que es fa referència no hi ha cap al·lusió personal.
La labor d’oposició que s’ha fet ha segut utilitzant els mitjans dels que es disposa,
publicacions, mitjans de comunicació i intervenció en el Ple i vist l’ordre del dia
d’aquest Ple crec que ha funcionat. El govern fa, l’oposició fa la crítica i el govern
s’esforçe en desfer les crítiques fetes per l’oposició.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que està clar que el que es vol es que es debatisquen
totes les qüestions, que hi hage la màxima transparència sent el Ple el lloc on s’ha de
debatre.
Es important que la gent coneixque i tingue una aproximació a la veritat.
El que està clar es que es pot opinar de que algo agrade o no, es pot opinar de com
es pot fer però els fets no son opinables.
La gent té de saber que l’equip de govern no es pren a broma a l’oposició, sinó que es
pren molt seriosament, encara que a vegades es dona informació que no es certa,
se’ls respecte, se’ls informa i se’ls conteste tal i com té d’actuar un govern democràtic.
22.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha temes a tractar.
23.- PREC I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui pregunta:
-

Centre de Dia, respecte al tema de les ajudes de l’Agència Valenciana, es
proposa que, en el cas de que quan es complisca el plaç no hi hage resposta,
presentar una moció per agilitzar la resposta.
Decret Alcaldia donant compte de les delegacions, saber si aquestes
equivalen al lloc d’alcaldillo de les pedanies.
Fundació Sexenni, saber si s’han liquidat els gastos.

Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
-

-

-

Respecte al tema del AVEN (Agencia Valenciana de la Energia) es tracte dels
fons que ens corresponen pel cànon energètic del Pla Eòlic. Es evident que en
moltes ocasions hem fet referència a que estem profundament descontents en el
Pla Eòlic Valencià, per lo que es la discriminació dels ajuntaments en quan a
rebre fons. Un dels temes que ja estaven establerts era la distribució dels fons del
cànon teòricament l’any passat ja s’haguera tingut que rebre una quantitat i ara
després d’un altre any tampoc hi ha res. S’accepte la proposta de presentar una
moció conjunta exigint que es pague la part que corresponga.
En el decret d’alcaldia donant compte dels nomenaments de responsables
municipals en barris del nostre terme, es tracta de millorar la comunicació entre
l’ajuntament i aquestes zones. Els llocs d’alcaldillos estan ocupats per altres
persones.
Fundació Sexenni, en aquest moment no diposo de les dades però crec que
encara no està tot pagat.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta-set
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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

