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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 10 DE DESEMBRE DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
En Ernesto Blanch Marín
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Jesús Ortí Adell
Secretària Accidental
Na Gema Ripollés Querol
Excusa la seva assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó

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

Abans de començar el ple, excusar l’assistència dels regidors En Guillermo Sangüesa
i Na Isabel Sangüesa.
1.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Les obres del C/ Blasc d’Alagó, van a bon ritme i es té previst finalitzar el
paviment de la zona de dins dels portxes per abans de les festes de Nadal.
Les instal·lacions de climatització i els equipaments de la cuina de l’Espai Firal
han segut realitzades pràcticament en la seua totalitat.
S’han realitzat les obres de condicionament de la zona del Col·legi de Primària on
anirà instal·lat un nou parc infantil, gràcies a un acord amb la Conselleria
d’Educació.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha reparat diverses avaries importants en l’enllumenat elèctric en la zona de
Sant Miquel
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
S’han realitzat diverses actuacions de millora i manteniment en el Castell,
especialment per al pont de la Constitució.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
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ÀREA DE TURISME
-

Participació en el Consell Valencià de Turisme a Penyíscola.
Valoració molt positiva del Pont de la Constitució i la Puríssima, amb quasi un
100% d’ocupació hotelera i 2700 entrades al Castell.
S’ha col·laborat en la Festa Anual del Comerç organitzada per “Els Ports Ràdio”.
Ha començat la campanya de Nadal dels comerços, intentant fomentar la compra
al nostre poble.
S’ha presentat públicament la nova web promocional www.morellaturistica.com.
S’ha instal·lat la nova senyalització a l’Aqüeducte.
S’està treballant per a la realització d’una mostra promocional a Madrid coincidint
amb Fitur, i presentant un projecte conjunt amb l’Ajuntament de Benicàssim.
Participació en una Conferència a Orihuela sobre l’exemple turístic de Morella.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Reunió a la Diputació de Castelló per tal de posar en marxa la nova Xarxa
Provincial de Regeneració Territorial de Castelló, que integra el projecte pel qual es
construirà el proper centre CEDES als terrenys cedits de l’Hostal Nou.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

-

Es va procedir a la eliminació de les restes de material informàtic que es va
replegar en segona tanda de reciclatge per enviar a l’ecoparc.
Es va acudir a diverses reunions que entorn a la TDT s’han fet tant per part de
subdelegació del govern com des de la Generalitat Valenciana a la ciutat de
Castelló.
S’han fet comprovacions de l’arribada de la TDT a les pedanies i zones del
terme municipal. El Ministeri d’Indústria dintre del Plan Avanza ha convocat ajudes
per a persones majors de 80 anys, per tal de la instal·lació gratuïta dels aparells per
poder sintonitzar la TDT, tenint de dirigir-se a Serveis Socials per tenir informació al
respecte.
S’ha creat una secció nova a la web per posar tots els processos de participació
ciutadana.
S’ha establert un sistema de reserva en calendari d’espais públics en un servidor
per a l’ús intern municipal i facilitar la gestió del mateixos.
Relatiu a la pregunta del regidor Jesús Ortí en el plenari anterior, hi ha que dir
que a la Caseta Municipal es troben les següents cadenes de TV en les condicions
que es descriuen a continuació:
TV analògica:

Canal 9 i 24 h. autoritzat per l’ajuntament.
TV3, Canal 33 i la Sexta. Repetidors autoritzats per aquest

ajuntament.
TV digital: Autoritzats per aquest ajuntament: cadenes públiques catalanes, TV3,
33 i derivades.
No autoritzats i pendents del contenciós ja exposat en anterior plenaris
Part pública: Canal 9, Punt 2 i 24.
Part privada: Las Provincias TV i El Mundo Televisión.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
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Per part de la Policia Local s’ha procedit a fer diversos talls de carrers amb
motius de les obres de Blasc d’Alagó i instal·lació dels nodos wi-fi.
Dispositiu especial per a l’arribada de concentració d’autocaravanes del passat
novembre.
Per part de la Policia Local, amb la col·laboració de la Direcció General de
Trànsit s’han fet dos campanyes relatives a l’ús del cinturó de seguretat i al control
de velocitat dels vehicles.
S’està estudiant amb la participació dels veïns del carrer de la Pujada dels
Llavadors diverses sistemes per minorar la marxa dels vehicles que passen per la
muralla i augmentar la seguretat dels vianants.
Per part del cap de la Policia Local es va acudir a Catí per tal de coordinar els
dispositius d’emergències en cas de Nevades amb membres dels bombers i
Responsables de Conselleria de Governació.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre està netejant diversos barrancs en
Ortells, Xiva, Hostal Nou i altres zones de tot el terme.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i neteja de l’Albereda i zones enjardinades.
ÀREA DE LA DONA
-

El dia 25 de novembre, l’Ajuntament, el Grup de dones i Infodona van organitzar
la commemoració del dia Internacional contra la Violència de Gènere.
A les 11h del matí, en el col·legi de secundària, es va llegir un manifest i, a les 8h
de la vesprada a la plaça de l’ajuntament es va llegir un altre manifest i es van
guardar 5 minuts de silenci per les víctimes.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Després de diverses reunions amb el Consell de Solidaritat i el Consell dels
Xiquets per a organitzar l’acte de commemoració dels Drets Humans el dia 12 de
desembre, es realitzarà un acte a les 7 hores de la vesprada a la plaça de
l’ajuntament on es llegirà un manifest i es presentarà el mural que han realitzat els
xiquets en el club.
Seguidament a les 7:30 hores es projectarà una pel·lícula en el teatre municipal.

ÁREA DE LA GENT GRAN
-

Els dies 25 i 26 de novembre, a la casa Ciurana, es va realitzar un taller de
memòria per a la gent gran a càrrec de les alumnes de la Taula del Sénia, amb la
participació de més de 40 persones.
El dia 2 de desembre en el Centre de Dia es va impartir, pel personal del centre,
una conferència sobre la nutrició per a la gent gran, a la qual van assistir mes de 30
persones.
ÀREA DE SANITAT
-

Es continuen realitzant les revisions de les mamografies.

ÀREA DE CULTURA
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-12-10 PLE ORDINARI

4

-

Continuació de la programació de cinema.
Desenvolupament de la programació nadalenca.
Consell dels xiquets, per tal de treballar de manera conjunta amb el consell de la
solidaritat el dia dels infants i dels drets humans.
Recolzament a la celebració de Santa Cecília.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Assistència als consells escolars convocats pels distints centres educatius.
Reunió amb membres de l’AMPA, per tal d’estudiar la possibilitat de realitzar
activitats a la biblioteca.

ÀREA D’ESPORT
-

Col·laboració en l’organització de l’exposició 25 anys d’ESPEMO que tindrà lloc el
dia 19.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha programat, juntament amb la Creu Roja Joventut, una nova edició de “Rei o
Bufó”, per al desembre, sobre el consum d’alcohol responsable.
S’ha programat un horari especial del Casal Jove per als mesos de desembre i
gener.
S’ha programat el Jocambient 2010.
ÀREA DE TRADICIONS
-

S’ha col·laborat en la preparació dels actes per als pròxims Nadals.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat amb els alumnes de 2on de Batxillerat en la desfilada de moda.
S’ha instal·lat l’enllumenat especial per a eixes dates.
S’està treballant en els preparatius de les festes de Sant Antoni 2010 amb la
Confraria de Llauradors.

Per finalitzar fer referència a dos reconeixements a dos persones que han faltat
recentment, en primer lloc a José Luís Meseguer donant el condol a la seva família i al
Fútbol Club Morella del qual era membre i en segon lloc a Enrique Querol Querol, un
morellà que va participar en la Fundació Sexenni treballant amb el tema dels
sponsors, reconeixent-li la seva tasca i donant-li el nostre condol a la seva família.
Es dóna compte al ple dels següents punts:
- Expedient de Modificació de Crèdit nº 09/09 de generació de crèdits per ingressos al
vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte

Descripció
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Subv. A.V.T. Señalización Acueducto
3.480,00

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
75/60034
Total Gastos

Descripció

Euros

Señalización Acueducto

3.480,00
3.480,00

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES D’OCTUBRE
DE 2009.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes
d’octubre de 2009, que és com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-09...........................................................
97.025,43 €
Ingressos octubre................................................................... 940.157,56 €
Total..............................................................................
1.037.182,99 €
Pagaments....................................................................
989.612,05 €
Existència a 31-10-09...................................................
47.570,94 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que després de revisats els comptes del mes
d’octubre destacar que les existències finals són molt baixes i es tindria que veure de
reduir gastos corrents de cara al pressupost de l’any pròxim; com sempre aquest Grup
s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
A lo que li respon la Sra. García dient que respecte al tema del pressupost s’intentarà
reduir els gastos però sempre hi ha una sèrie de pagos que són necessaris.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes d’octubre de 2009 tal i com vénen
redactats.
3.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 400.000,00 € 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 de Bancaixa i Ruralcaixa repartint-la al 50% entre les dos entitats bancàries vista
la mínima diferència que existeix entre les ofertes presentades.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que ja es sap que les operacions de
tresoreria són necessàries per a un ajuntament, sempre i quan es compleixquen els
terminis i les quantitats que contemplen la legislació vigent.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Ruralcaixa, i una Operació de Tresoreria per un import de 200.000,00
€ amb l’entitat bancària Bancaixa, per la mínima diferència de puntuació que ha
obtingut segons el plec de condicions, amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB RURALCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor + 2,25
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor (90) + 2,50
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, MOCIÓ SOBRE EL TRANSPORT PÚBLIC.- Es dóna
compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció sobre
el transport públic que és com segueix:
“MOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC

PRIMER. El problema del transport públic al nostre municipi i comarca ha segut des
de ja fa temps un tema d’especial interès en el debat d’aquest plenari i que ha concitat
el consens dels grups polítics i socials a la nostra ciutat. Acords com el de 15 de març
de 2007 sobre els horaris del transport o de 16 d’octubre de 2008, remetent a la
Conselleria les necessitats de transport públic al nostre territori, aprovats per
unanimitat, mostren la sensibilitat i importància d’aquesta matèria per a la ciutadania i
la resposta social i política que sempre ha suscitat.
El transport públic al nostre terme i comarca, que no veu avanços en la seua prestació
des de fa més de 20 anys, genera greus problemes estructurals en la economia de la
població i suposa un dels handicaps més importants per al desenvolupament rural i
sostenible, redundant negativament en la qualitat de vida dels nostres habitants.
SEGON. Si un dels elements que determinen la prosperitat i avanç de una societat és
la qualitat i desenvolupament d’un servei de transport públic, és evident que la nostra
terra té una deficiència clara en eixa matèria.
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El fet estadístic de que Morella disposa d’un dels parcs de vehicles per habitant més
alt de la província és sintomàtic de la deficiència del transport públic al territori i els
poders públics tenen que fer-se ressò d’aquesta situació i buscar solucions al
respecte.
TERCER. Si els nostres estudiants disposaren d’un servei regular d’autobusos que els
permetera arribar totes les setmanes en hores adequades als seus destins
universitaris i acadèmics, la economia de les nostres famílies no es veuria afectada en
tan gran mesura per la quasi obligació d’adquirir vehicles per a que el seu trasllat a la
Universitat es face mitjançant transport privat.
Si la gent que té necessitats d’acudir a l’especialista, hospital, o qualsevol
administració situada en una ciutat ho poguera fer en un transport regular i de qualitat
que fomentara el seu ús, s’estalviarien molts de problemes d’assumir riscos
innecessaris en carretera, que desgraciadament encara porten massa víctimes i dolor
a les nostres terres, i es col·laboraria per tal de reduir les emissions perjudicials per al
medi ambient.
Si disposarem d’un adequat sistema d’interconnexió a les poblacions veïnes dins la
nostra comarca i fins i tot a les pedanies que integren el nostre terme municipal,
parlaríem amb més propietat d’una bona vertebració del territori i d’una millora de la
qualitat de vida de la gent que es troba allunyada dels nuclis urbans amb més
població.
Si els autobusos funcionaren en un sistema racional i bidireccional els 365 dies de
l’any a Vinaròs i Castelló, el cabdal turístic i econòmic a la nostra ciutat augmentaria
sense cap tipus de discussió, amb la qual cosa es milloraria molt el rendiment dels
sectors econòmics de la ciutat.
QUART. Eixe desig amplament compartit en aquesta Corporació no ha obtingut cap
resposta de la Conselleria d’Infrastructures i Transport de la Generalitat Valenciana, ni
tan sols ha produït l’aprovació del Pla de Modernització de la Xarxa de Transport de
Viatgers per carretera en la Comarca dels Ports, del qual, encara que nosaltres vam
presentar al·legacions, no s’han aplicat cap de les mesures previstes, ni tan sols les
que per adoptar-les no suposaven cap assignació econòmica o pressupostària. No cal
que recordem que, per suposat, aquelles mesures del pla que implicaven
desenvolupament econòmic per part de la Conselleria no estan ni tan sols anunciades
per a aplicar-se. Al nostre terme municipal, i malgrat les nostre peticions, no han
aparegut ni les marquesines que permeteixen guarnir-se del fred als soferts viatgers
dels autobusos.
Davant d’aquesta situació d’inacció i falta de diligencia de la administració autonòmica,
correspon que la Corporació torne a prendre cartes en un assumpte punter del seu
desenvolupament i de la qualitat de vida dels seus ciutadans per reclamar de nou un
transport digne i equiparable a altres zones d’interior de la Comunitat Valenciana.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Reclamar l’aplicació d’un pla de transport que garantitze a la nostra
ciutadania 365 dies de transport públic per autobús a Vinaròs i Castelló, i la seua
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corresponent connexió amb els municipis de la comarca i les pedanies que s’integren
en el terme municipal de Morella.
SEGON. Demanar la contestació formal a les al·legacions fetes per aquest plenari en
16 d’octubre de 2009 relatives a l’elaboració del Pla de Modernització de la Xarxa de
Transport de Viatgers per carretera a la Comarca dels Ports.
TERCER. Demanar formalment una reunió dels representants de l’equip de govern de
l’ajuntament de Morella amb la Direcció General de Transport de la Generalitat
Valenciana, per exposar-los la problemàtica existent al nostre territori en matèria de
transport públic i conèixer quins son els plantejaments de la Generalitat Valenciana al
respecte.
QUART. Sol·licitar la creació d’una comissió de seguiment dels Plans de Transport
Públic vigents i aplicats al nostre municipi, demanant que el nostre municipi tingue veu
i vot en la mateixa.
QUINT. Remetre el present acord plenari a la Conselleria d’Infrastructures i Transport
així com a tots els Grups Politics amb representació a les Corts Valencianes per tal de
que donen el seu recolzament a la present iniciativa.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que s’està d’acord amb la moció i que és
d’urgència que Morella tinga una comunicació directa amb Vinaròs, que els dies
festius no es pot estar sense comunicació i per això demanar la millora en el servei de
transport és fonamental.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre transport públic tal i
com ve redactada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE LA PRESIDÈNCIA ESPAÑOLA 2010.Es dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la
moció sobre la Presidència Espanyola Europa 2010 que és com segueix:
“EXPOSICIÓ:

Al complir-se els 25 anys de la signatura del Tractat d’Adhesió d’Espanya i Portugal, el
pròxim 1 de gener s’iniciarà la quarta Presidència Espanyola de la Unió Europea. Per
primera vegada, la Presidència de la Unió Europea es desenvoluparà en el marc d’un
nou sistema de trio de Presidències rotatòries, sent iniciat per Espanya i seguit per
Bèlgica i Hongria.
El Tractat d’Adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees signat el 12 de juny de
1985 i que va entrar en vigor l'1 de gener de 1986, va ser per a molts de nosaltres el
retorn a la causa comú europea i al nostre espai vital europeu.
En aquests més de vint anys, els avanços al nostre estat han segut importants, en
bona part gràcies als fons europeus, en especial els regionals i de cohesió, que han
permès modernitzar i transformar la nostra societat. Morella, dins de la comarca dels
Ports, ha estat incorporada des de fa molt de temps en la zona d’actuació preferent de
la Unió Europea i això li ha permès als nostres ciutadans i ciutadanes incorporar-se a
xarxes de desenvolupament i obtenir recursos per a la dinamització econòmica del
territori que han segut, en determinats moments, fonamentals per a la nostra
pervivència.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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El 9 de maig de 1950, Robert Schuman, va pronunciar un discurs que marcava el
començament del procés de construcció europea i en el que deia que “Europa es farà
gràcies a les realitzacions concretes que crearan, en primer lloc, una solidaritat de fet
entre els ciutadans i ciutadanes d’Europa”.
Avui Europa té sentit per als seus ciutadans i ciutadanes, i per això els Governs Locals
són fonamentals i han de ser protagonistes; la Unió Europea necessita de la seua
implicació per a arribar a la ciutadania.
Els Governs Locals espanyols (Municipis, Diputacions, Províncies) constitueixen el
nivell territorial de govern on s’executen la gran majoria de les polítiques comunitàries.
Més del 75% de les lleis que s’aproven al final de l’any a un Estat membre són
transposicions de normes que s’han aprovat prèviament a Brussel·les, i per tant, el
mateix percentatge de decisions que s’adopten en l’àmbit local vénen condicionades
prèviament de forma directa o indirecta per decisions preses en les institucions
europees. Decisions que ens afecten en la nostra vida diària. A Morella, el sector
agrícola i ramader està totalment condicionat per les mesures que s’adopten a
Brussel·les i depèn de Europa moltes decisions que afecten de forma fonamental a la
seua activitat.
Els Governs Locals es fan sentir en el procés decisori de la Unió Europea mitjançant
la seua presència i representació al Comitè de les Regions, institució on es dirimeixen
qüestions d’importància directa per a les autoritats locals i regionals. La Federació
Espanyola de Municipis i Províncies exerceix també un paper rellevant en el context
europeu, donat que, no sols es decideixen en el seu si quins membres formen part de
les institucions europees sinó que també canalitza la veu dels nostres Governs Locals
a Europa: la FEMP és la Secció Espanyola del Consell de Municipis i Regions
d’Europa i exerceix la Secretaria de l’únic òrgan assessor del Consell d’Europa per a
qüestions Locals i Regionals.
La gran incidència de les polítiques europees en la vida quotidiana dels nostres
ciutadans i ciutadanes i la proximitat dels Governs Locals als mateixos els converteix
en protagonistes indiscutibles del projecte europeu.
Devem contribuir, per això, que els ciutadans i ciutadanes continuen participant
procés d’'integració europea; ells són part essencial en la vida política de la
gaudeixen dels drets que els han segut reconeguts pel seu ordenament jurídic
de poder solventar els seus problemes i manifestar les seues inquietuds a
europeu. Els Governs locals són un espai privilegiat per a això.

en el
Unió,
i han
nivell

La oportunitat que ens brinda la pròxima presidència espanyola implica una projecció
cap a l’exterior d’innegable rellevància que garantitza la nostra presència, com a país i
com a societat, en la consecució dels grans reptes i desafiaments globals. És un
moment històric en què la presència activa de totes les Administracions, en especial,
els Municipis i les Províncies serà fonamental i proporcionarà excel·lents fruits i
resultats per al conjunt de la ciutadania.
És per tot això, que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- Saludar a la Presidència Espanyola de la Unió Europea durant el primer
semestre de 2010 per mitjà de la celebració d’actes institucionals que es portaran a
terme abans del 31 de desembre de 2009.
SEGON.- Difondre la rellevància de la Presidència espanyola de la Unió Europea, en
aquests moments d’especial transcendència per a tots els Estats membres i dins del
marc d’actuació conjunt establert en el Pla d’Acció subscrit entre la FEMP i la
Secretaria d’Estat per a la UE.
TERCER.- Celebrar el dia d’Europa (9 de maig) organitzant alguna activitat, acte o
acció de sensibilització ciutadana a Morella en referència al procés d’integració
europea, la nostra permanència a la Unió Europea o sobre la Presidència Espanyola
de la UE.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
a la Secretària d’Estat de la Unió Europea del Ministeri d’Assumptes Exteriors i
Cooperació i a la Representació de la Comissió Europea i l’Oficina del Parlament
Europeu a Espanya. “
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre la Presidència Espanyola Europa 2010 tal i
com ve redactada.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ COL·LEGI.- Es dóna compte per part de la
regidora d’Educació Na Palmira Mestre de la moció sobre el col·legi que és com
segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER.- El col·legi Mare de Déu de Vallivana, a més de complir una funció
educativa per a la nostra ciutat, esdevé un referent arquitectònic a nivell nacional i
internacional. Donada aquesta singularitat, les tasques educatives dels morellans,
conviuen amb les visites de rigor a l’esmentat edifici, per part d’arquitectes de tot
arreu.
SEGON.- Aquestes característiques, que el fan genuí i atractiu, han esdevingut en
l’atorgament del premi nacional d’arquitectura i amb aquest, a la limitació en quant a
actuacions, que sobre ell mateix poden recaure.
TERCER.- L’ajuntament, complint amb la seua obligació de manteniment de l’edifici,
realitza les tasques i actuacions pròpies de la seua competència. Intervencions que no
són suficients per tal de solucionar els problemes de caire estructural que presenta
l’edifici i que hauria d’assumir la Conselleria corresponent.
Fa més de 6 anys, de manera reiterada, que l’Ajuntament de Morella ha posat en
coneixement de la Conselleria d’Educació, les deficiències estructurals, que presenta
aquest edifici. Fins i tot l’informe presentat per la coautora del projecte, Carmen Pinós
a l’any 2005, recomanava la realització d’una sèrie de mesures urgents, per tal d’evitar
el progressiu deteriorament, de l’edifici. La qual cosa, a hores d’ara, és més que
evident, ja que part dels forjats, mostren el seu esquelet de ferro, degut a la
desintegració paulatina del material que el revestia, amb la perillositat que això
comporta, donat que no hem d’oblidar el seu ús escolar, per al qual va ser dissenyat.
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Aquestes actuacions, van encaminades a solucionar aquests problemes i els de
“permeabilitat”, que presenta l’edifici, tant a les façanes, teulades, claraboies i
finestres. Filtracions que suposen un perill per als estudiants, donat que moltes
d’aquestes filtracions acaben a les escales i zones de pas.
QUART.- Aquest Ajuntament no ha obtingut resposta a cap dels escrits adreçats a
l’administració autonòmica, peticions que es reiteren any rere any. Fins i tot,
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del centre escolar, van presentar un escrit, el
qual, no ha tingut cap tipus de resposta, tal i com succeeix amb les diferents mocions
presentades per aquest Ajuntament.
ACORD
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Conselleria d’Educació a prendre les mesures urgents de millora,
proposades per l’informe de l’arquitecta Carmen Pinós a l’any 2005, del CEIP Mare de
Déu de Vallivana i Escola Llar, en aquells indrets que suposen perills objectius per a la
comunitat escolar així com detindre, el progressiu deteriorament de l’edifici.
2. Remetre aquesta moció a la inspectora del centre educatiu, per tal que siga
coneixedora de la preocupació de la comunitat educativa, davant l’estat de l’edifici.
3. Remetre a la Conselleria d’Educació i als grups parlamentaris de les Corts, la
present moció.”
Pren la paraula el Sr. Ortí dient que s’està completament d’acord amb aquesta moció
ja que s’ha manifestat en altres ocasions la preocupació per l’estat d’aquest col·legi.
Per altra banda demanar si es pot disposar d’allò que s’ha enviat i saber que és el que
s’ha rebut per part de Conselleria.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que no hi ha cap problema, a nivell
administratiu, per facilitar aquesta documentació.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que el que es pot facilitar al Grup Popular és el
registre d’eixida de l’ajuntament el d’entrada el té la Generalitat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el Col·legi tal i com ve
redactada.
7.- PLA D’AJUDA A JOVES UNIVERSITARIS.- Pren la paraula el regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig per explicar el pla d’ajuda a joves universitaris
d’aquest any.
En el Ple ordinari del mes de setembre de 2007 es va aprovar el Pla d’ajudes per als
joves universitaris. Aquest és un Pla que ofereix ajuda, tant econòmica com
d’assessorament, als estudiants universitaris que realitzen el seu treball o projecte fi
de carrera sobre Morella.
Com es va explicar, aquest és un Pla beneficiós tant per als propis universitaris com
per a l’Ajuntament i tota la societat morellana.
Morella, amb un dels índex de universitaris més elevats de la Comunitat Valenciana,
suposa que una volta acabats els estudis es, majoritàriament, molt complicat
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desenvolupar-se professionalment en aquesta zona. Per tant, aquestes ajudes
pretenen donar un nou impuls per a que els joves al finalitzar els seus estudis puguen
veure la possibilitat de desenvolupar-se professionalment en la nostra ciutat.
En aquest curs 2008/2009 la resposta per part del estudiants ha segut molt bona.
S’han presentat un total de 4 projecte. Amés, gràcies a l’experiència del curs passat,
hem pogut millorar diversos aspectes del servei.
Els projectes presentats són de diverses àrees d’estudi (telecomunicacions, enginyeria
de camins, mediambient i marketing) i de diferents universitats. Enguany, com a
novetats, cal destacar amés que, en un dels projectes ha participat un professor
universitari de Morella, Roc Meseguer, i hem tingut també un estudiant morellà però
que estudiava en una universitat estrangera, concretament del Japó.
Els projectes presentats dins del Pla d’Ajudes a joves universitaris en el curs
2008/2009 han segut 4, sent els següents:
Nom

Projecte (resum contingut)

Universitat

1 Marc Bellvís Milian

Geoaplicació
web.
Morella. Universitat
Aplicació de georeferenciació.
Catalunya

Politècnica

de

2 Jerónimo Rabaza
Giner

Projecte millora carretera accés Universitat
a
Morella
CV-14(enllaça Catalunya
Teuleria-enllaç N-232)

Politècnica

de

3 Marc Milián

Projecte de gestió de residus Kochi
University
sostenible. Morella zero residus. Technology

4 Grup ESADE (5
alumnes)

Estudi de marketing de Morella.

ESADE

En les bases que es van aprovar els estudiants es beneficiaven de:
1. Bonificació per a fer la presentació del treball/projecte fi de carrera.
2. Assistència i col·laboració per part dels tècnics, responsables i treballadors

municipals de l’àrea en que s’emmarca el projecte.
3. Depenent de l’abast i contingut del projecte, una dotació econòmica.
Les despeses de cadascun dels projectes entregats per a realitzar la seua presentació
han segut les següents:
Material realitzat (per a la
universitat, alumnes i ajuntament)
Projecte

Despeses
material
alumnes(€)

Despeses
material
presentació
Ajuntament *

1

Memòria (3 volums), aplicació web.

22

35

2

3 volums del projecte.

25

210

3

Memòria del projecte (3) amb
enquestes, traducció i presentació.

120

45
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Memòria del projecte (1),
presentació

4

30
12

Total

179

320

* Material entregat per l’ajuntament o imprès en les instal·lacions municipals, amb una
valoració econòmica aproximada (exemple.: 0,15€/ còpia color).
Al poder realitzar la documentació i altre material amb els propis serveis que tenim en
l’ajuntament hem obtingut unes despeses inferiors i amés l’alumne ha tingut menys
despeses inicials en quant al material necessari per a l’elaboració i presentació.
Cal dir que el material entregat és d’una molt bona qualitat i, juntament amb la
passada convocatòria es pot realitzar una presentació de diversos projectes.
En quant a la bonificació pel contingut, abast, innovació, etc del treball s’ha ponderat
de la següent manera, destinant, amés de les despeses, 1000 euros entre tots els
projectes.
Empadrona Titulaci Contingu Assessoramen Utilita Innovaci Materia
Bonificaci
t
ó
t
t
t
ó
l
Punts
ó
Project
e
1
2
3
4
Total

0a2
2
2
0
0

0a3
1
2
3
3

0 a 10
8
9
10
5

0a5
4
4
5
3

0a5
4
4
5
3

0a5
4
4
5
3

0 a 10
8
8
9
5

31
33
37
22
123

Per altra banda, sobre diversos projectes, estem estudiant la possibilitat de poder durlos, almenys en una part, a la realitat, ja que ens poden permetre millorar la qualitat de
vida de la nostra ciutat. No cal dir, que pretenem que els estudiant, que han realitzat
els projectes, encapçalaran el seu desenvolupament.
També cal dir, que amés d’aquests projectes, durant aquest curs, també hem
col·laborat amb altres estudiants amb treballs universitaris de distintes assignatures,
que tot i tenir una menor importància acadèmica que un projecte fi de carrera, també
aprofundeixen en la millora de la nostra ciutat i el seu coneixement. Amés també
oferim estades en pràctiques.
Per a aquest curs 2008/2009 ja hem rebut diverses peticions d’informació, així com
d’inici de treball sobre projectes molt interessants i beneficiosos per a la nostra ciutat i
per tant, es proposa renovar la convocatòria per a aquest curs universitari.
Pren la paraula el Sr. Ortí per manifestar que tot allò que siga ajudar als joves
universitaris que se preocupen pel seu poble es considera positiu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el pla d’ajudes a joves universitaris tal
i com ve redactat.
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8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI AMB LA CREU ROJA.- Es dóna compte per
part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del conveni de
col·laboració entre la Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i
l’Ajuntament de Morella.
L’objecte del present conveni i d’acord amb el marc legal que el regula, és col·laborar
amb l’Ajuntament de Morella en els Plans d’Intervenció de Creu Roja Española de
Socors i Emergències, Intervenció Social i Creu Roja Joventut.
Tota activitat recollida en aquest conveni estarà fonamentada en la presencia del
voluntariat, estant per tant condicionada la seva realització, a la participació i
disponibilitat del mateix.
Com objectiu prioritari, l’Assemblea Local de la Creu Roja en aquesta localitat de
Morella, es compromet a elaborar el nou Pla de Desenvolupament Local, Pla que ha
de garantir l’adequació dels objectius de la Institució a la realitat local. Aquest Pla
s’elaborarà en col·laboració amb l’Ajuntament de Morella, i el seu objectiu es millorar
les condicions de vida de les persones de Morella, oferint nous serveis i activitats en
àrees de persones grans, infància i joventut, formació, cursos i altres accions,
preparació per a emergències i cooperació Internacional.
Entre altres es desenvoluparan les següents accions:
1.- Pla d’Intervenció Social. Consistent en atenció a persones dependents i
teleassistència.
2.- Pla Creu Roja Joventut. Programes de sensibilització per a la joventut (prevenció
SIDA, alcoholèmia i col·laboren en Jocambient).
3.- Pla de voluntariat. Ajuda a domicili i servei d’ambulància.
4.- Pla d’actuació en socors i emergències. Pla de protecció civil.
5.- Pla de formació.
6.- Pla de cooperació internacional. Presenten projectes a les ajudes del 0,7%.
7.- Pla de festes majors. Espectacles taurins, rogatives i altres.
L’import econòmic al que ascendeix la totalitat dels programes/projectes convinguts en
aquest conveni ascendeix a 6.000 euros, que l’Ajuntament satisfarà a Creu Roja en
concepte de col·laboració econòmica per als sosteniment dels gastos derivats dels
mateix més la cessió del local de la seu inclosos els gastos de llum i calefacció.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que ja que la Creu Roja col·labora posant a
disposició les seves infraestructures i el seus recursos humans i materials,
l’Ajuntament té que recolzar-la en la seva tasca.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el conveni de col·laboració entre la
Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella.
9.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
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PROGRAMA PAISATGE HOSTAL NOU.- Pren la paraula el regidor d’Urbanisme En
Rhamsés Ripollés Puig per explicar que la Conselleria d’Urbanisme va concedir una
ajuda per a la realització de programes de paisatge.
El Programa de paisatge és un instrument de nova creació amb la finalitat concretar
actuacions per tal de garantir la preservació, millora i posada en valor en aquest cas
de l’Hostal Nou.
La línea general de treball és proposar accions factibles, econòmiques i que es
puguen portar a terme i que puguen millorar l’aspecte visual de l’Hostal Nou.
Aquest programa el que farà en el seu element transversal com és el Pla de
Participació és indicar les propostes realitzades pels tècnics a partir de les opinions
recabades per mig de la web, Consell de la Ciutat, etc.. i que després ens permetrà
obtenir ajudes en un futur, ja que des de la Generalitat cada vegada s’està donant
més importància al tema del paisatge.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda iniciar el pla de participació ciutadana,
passant a redactar el programa de paisatge una vegada contrastades les opinions
dels ciutadans.
10.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí plantejant les següents qüestions:
-

Quan estarà en funcionament el matadero.
Recordar que cada dia hi ha més adoquins solts en la Porta Sant Mateu.
Preguntar per una qüestió que apareix en la web ajuntament i és que l’obra
Porta Forcall ha estat subvencionada en 200.000 euros del Ministeri de Cultura
quan es tenia entès que aquesta inversió era del Plan Zapatero.
Respecte a la Torre Redona i Torre Font Vella i per qüestions de seguretat es
tindrien de vallar ja que estan en el pas del passeig de la segona alameda.

A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
-

-

-

Respecte a la qüestió del matadero s’està acabant però encara no hi ha una
data fixada per a la seva posada en marxa.
Aquest és un tema molt important i demostratiu de que la indústria
agroalimentària té un camí a recórrer i que hi ha que començar poc a poc però
que porte a fer créixer altres indústries relacionades en la carn en la nostra ciutat.
El tema de l’adoquintat del Portal Sant Mateu recordar que sempre ha hi
hagut una discussió permanent en la direcció facultativa d’aquesta obra en quan a
com es va portar a cap la mateixa, i s’està estudiant per part dels serveis tècnics
quina és la solució definitiva.
Respecte al tema de la web, no puc dir que és el que figura en aquesta, però
la realitat és que la inversió ha estat a càrrec del Pla E.
Pel que fa al vallat de les torres, s’ha fet arribar als tècnics l’informació per a
que informen sobre el que hi ha que fer i està clar que es prendran les mesures
que recomanen, ja que en definitiva són els tècnics qui tenen competència al
respecte.
En qualsevol cas tant en aquestes torres com en altres indrets de característiques
patrimonial la idea és, veure si es poden aconseguir ajudes per tal de rehabilitarAquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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les, però el que no és bo, és crear un alarmisme fals i dir que el patrimoni de
Morella està en mal estat quan aquest està molt millor que estave i es tindria que
posar en valor l’avanç substancial que ha hi hagut en la millora del patrimoni en
els últims anys.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre,
de tot el que com a Secretària certifique.
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