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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
13 DE GENER DE 2005===============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
tretze de gener de dos mil cinc, a les vint-idos hores i trenta minuts, les persones que
s'esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament
de la ciutat de Morella, a l'objecte de procedir
a la celebració de la sessió ordinària
corresponent a aquest dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
1.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
OBRES

§

Visita dels presidents de les Confederacions Hidrogràfiques de l'Ebre i del
Xúquer, a les quals pertany el terme de Morella. Distints temes relacionats
amb el subministre de l'aigua. Que les Confederacions subministren aigua
en alta. Fer algun sondeig i neteja d'algun barranc.
§ Han acabat les obres de millora urbana als carrers Guimerà i Solí.
§ També s'han acabat les obres pertanyents als POYS a la Pobleta amb la
millora del enllumenat públic i el camí que voreja la població.
§ PAI Santa Llúcia s'ha presentat una proposta de programa, esta en fase
d'al·legacions, i posteriorment s'informarà per part de l'Ajuntament.
§ Dins del Pla d'accessibilitat s'han instal·lat passamans a la Costa del Pilar,
Costa Vaquero, a la Porta de Sant Mateu, a la Costa de Juan Giner i
Zaporta i a les Revoltetes.
§ S'ha reconstruït el mur del carreró de la Costa Presó que era de tapia i
s'havia desfet, i s'han fet millores al paviment del carreró.
§ A Xiva s'han fet una nova reixa i aigüeres per tal de canalitzar les aigües de
pluja al començament de la pista que va a Ortells.
§ Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
§ Reparacions dels lavabos del polisportiu.
§ Reparació d'arquetes al polígon industrial.
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Neteja de runes a la façana de l’església de Sant Joan.
Reparació de tapes d'adoquins al carrer de la Mare de Déu i Placet de
l'Església.

SERVEIS

§

§
§
§
§
§
§

Es va mantenir una reunió amb el cap de la Divisió de Recursos Hidràulics
de la Conselleria d'Infrastructures i Transport, en la que es va demanar a la
Conselleria diferents actuacions necessàries com són la reparació dels
dipòsits d'aigua del Tossal de la Querola, Cap de Riu i el Colomer,
l'execució de les obres per portar l'aigua del Pou del Noto a Morella,
l'execució de les obres per portar l'aigua des del Pou de Sorita fins a Torre
Miró i des d'ací a Morella, La Pobleta i Herbeset, i finalment, les obres de
millora de la depuradora per adaptar el seu funcionament als mínims que es
demanen per a les aigües depurades. Pla global per millorar el subministre
d'aigua i portar-la als masos.
S'ha posat en funcionament el nou sistema per la porta del pàrking cobert, i
també s'han fet menudes obres als lavabos i a l'entrada peatonal per
reparar els danys produïts per les filtracions d'aigua de pluja.
S'ha fet una nova campanya de desratització i desinsectació dels
claveguerams de Morella, Hostal Nou, Xiva i Ortells.
Els treballadors de l'empresa Aigües de Morella han realitzat un curs per tal
de poder fer les tasques de desinfecció per a la prevenció de la legionel·losi.
S'ha renovat el sistema d'enllumenat ornamental del Castell a la zona de
l'Alameda que estava pràcticament tot fora de servei.
S'ha fet una nova recollida selectiva de pneumàtics dels tallers de Morella.
S'han reparat dos avaries molt importants al enllumenat públic que van
deixar sense llum uns dies el barri de la Puritat i el carrer del Roser.

GOVERNACIÓ
1. S’ha obert el termini d'inscripció per a la convocatòria d'una oposició per
ocupar una plaça de Policia Local.
2. Per motiu del dia de la Constitució es va celebrar l'oportú acte cívic a les
Sales de l'Ajuntament.
3. Es va tramitar la concessió de la medalla del Consell de la Vila amb
motiu dels cent anys a la Colònia Morellano-Catalana.
4. Es va convocar una reunió de la Comissió de Mobilitat, on es van
consensuar les mesures de la segona fase d'implantació del Pla de
Mobilitat, amb noves mesures destinades a millorar l'accessibilitat i
circulació dels vehicles del parc d'usuaris absents i de la Comarca.
5. Es va fer una reunió oberta al públic a la Casa Ciurana per tal d'explicar
les mesures consensuades a la Comissió de governació i per a que per part
de l'empresa instal.ladora de les pilones s'informarà del funcionament i
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gestió del nou sistema de control d'accessos instal.lat. Es va convocar a
tota la gent de la Comarca enviat els oportuns avisos als Ajuntaments.
6. Per part dels responsables municipals es va rebre la visita d'un arquitecte
Tècnic de la Direcció General de la Guardia Civil per poder comprovar
l'idoneitat del lloc que proposa l'Ajuntament per a fer la nova Caserna.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. S’ha col·laborat amb la Comissió Pro-Aplec de Morella donant suport
logístic per a poder fer les reunions que estan portant a terme amb la gent
de la Comarca i es van cedir les Sales de l'Ajuntament per poder fer el
concurs de cartells de l'Aplec.
2. S'ha procedit a el.laborar la Carta de Participació Ciutadana de Morella,
per tal de fomentar la col.laboració de la gent en els assumptes públics,
amb la creació d'entitats com el Consell de la Ciutat, que donarà una nova
dimensió al tractament dels assumptes que ens afecten a tots.
3. S’ha procedit a el.laborar el Reglament del Registre Municipal
d'Associacions, que ens permetrà obtenir una major informació del gran
moviment associatiu que tenim a la nostra ciutat i normalitzar les relacions
que deuen d'establir-se entre l'administració local i les associacions.
NOVES TECNOLOGIES
1. Va finalitzar el Curs de la Universitat Jaume I sobre eines telemàtiques
celebrat la darrera classe presencial del mateix al Saló de Plens de
l'Ajuntament per part del responsable de Noves Tecnologies de la
Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.
AGRICULTURA
S'han iniciat treballs de reparació de pistes mitjançant la maquinària de la
Diputació que estaran 10 dies treballant al nostre terme, han començat en
la pista del barranc de Garro, i continuaran a la dels Llivis i Sant Pere del
Moll sempre i quan no supere els 10 dies.
TURISME
§

§

§

Des del Patronat Municipal de Turisme se estan organitzant les activitats
per a este any, com les jornades de la trufa, carnestoltes, II Jornades del
lideratge turístic, saló agroalimentari, assistència a fires... També s'està fent
un follet amb totes les activitats de l'any. I l'assistència a finals de gener a
Fitur.
El Comité d'innovació turística està preparant les propostes d'activitats per a
este any. Este nadal s'ha fet des d'este comité punts de llibres que s'han
donat als comerços, hotels i restaurants pera felicitar els nadals i el nou any
als visitants i promocionar d'esta manera la nostra ciutat.
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També s'han passat unes enquestes als residents de Morella per a saber
quina es la seua opinió sobre el desenvolupament turístic de la nostra
ciutat.

MEDI AMBIENT
§
§
§
§

S'ha reconstruït la sèquia de Santa Llúcia que havia desaparegut al tram
dels antics llavadors i s'ha fet una reparació del tram que va per l'antic camí
de Santa Llúcia.
S'ha fet una neteja i diferents reparacions de la sèquia de la Puritat i la
costa d'accés.
S'ha iniciat la nova campanya de poda dels arbres urbans i de la zona de
l'Alameda, al temps que ja s'ha acabat la campanya de recollida de fulles
dels arbres.
Es continua en la neteja de la cuneta de la carretera d'Alcorisa.

EDUCACIÓ
§
§
§
§

S'estan pagant els xecs de la part corresponent al primer trimestre de
l'Escola Infantil. El proper curs serà totalment gratuïta.
L'Escola Infantil ha felicitat els pares amb una fotografia nadalenca dels
seus fills.
Cada mes ix el full de l'Escola Infantil.
També s'estan preparant l'abonament del 25% de l'import dels llibres dels
alumnes que cursen els estudis dels cicles obligatoris. Quan estarà tot
preparat farem l'ingrés als comptes corresponents.

GENT GRAN
§
§
§

El 21 de novembre, amb motiu de la festa dels Jubilats, la rondalla va oferir
una actuació al Teatre Municipal.
El dia 19 de desembre es va representar el sainet “Un colombaire de profit”,
subvencionat per l'Ajuntament, amb motiu de l'entrega dels obsequis
nadalencs per part de l'Associació de Jubilats.
L'Ajuntament ha ofert a la Gent Gran, un curset d'informàtica. La resposta
ha sigut positiva. Han participat 18 persones. Hem tingut que fer dos grups
per a poder desenvolupar de forma eficaç el curset. Este trimestre en farem
un altre. Només falta concretar les dades.

BENESTAR SOCIAL
§
§

Dins de les activitats de Nadal, el dia 27 de desembre des del Consell de
Solidaritat es va fer la volta als Betlems i en jocambient es van donar els
regals als xiquets participants en el concurs de betlems.
El 28 de desembre es va reunir la Comissió creada dins del Consell de
Solidaritat per a casos d'emergència, com ha sigut la catàstrofe ocorreguda
a Àsia a causa del maremoto i terratrémol que ha tingut lloc en la dita zona.
S'ha obert un número de compte fins al dia 19 de gener per als damnificats
en l'entitat bancària Bancaixa.
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En Jocambient, es va crear el “Racó Solidari” per a la recollida de joguets
per als xiquets i xiquetes de la Casa d'Acollida de Castelló. Es va entregar
molts joguets com tots els anys.
Donar les gràcies a tots els organitzadors de la Cavalcada de reís, al “Grup
de Dones”, als joves de l'Institut i a la resta de voluntaris que van col.laborar
de manera desinteressada.

CULTURA
§

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

§

Realització de la Mostra de Teatre Reclam amb la col.laboració de la
Universitat Jaume I. Es van representar dos obres de teatre. El 14 de
novembre al teatre municipal es va representar una obra infantil i el 21 de
novembre la representació de teatre al carrer.
El 26 i 27 de novembre va tindre lloc les Jornades de joves delegats de
UGT. L'ajuntament va col.laborar amb l´organització de dites jornades.
El 27 de novembre, Comunicacions va organitzar la "Festa del Comerç",
l'ajuntament va col.laborar amb el muntatge i desmuntatge del escenari per
a l´orquestra. També va patrocinar el premi al "Comerç en més història".
4-5-7 de desembre a l'edifici Colomer Zurita van tindre lloc les "Jornades
Interculturals" on es van realitzar tallers i diferents activitats relacionades
amb les cultures del món.
També al Pub Dada va actuar el grup africà Mabele. Estes Jornades va
estar patrocinades per la Fundació Bancaixa. Agrair la col.laboració de la
ONG de la assemblea cooperació per la pau en les diferents activitats.
Els dies 5-6-7 al teatre municipal es va projectar la pel.lícula, Mar adentro.
El 6 de desembre es va celebrar el dia de la Constitució. A l'acte van
participar xiquets i xiquetes que van llegir articles de la Constitució i la
Banda Jove de Morella que va interpretar varies peces musicals.
El 8 de desembre els alumnes de segon de batxillerat van organitzar el
"Desfile", el ajuntament va col.laborar amb el muntatge i desmuntatge del
escenari.
Per a les festes de Nadal es va fer una il.luninació ornamental.Durant tots el
nadals van tindre lloc diferents activitats culturals: pel.lícula infantil, la
presentació a càrrec d'AMIC i l´alcalde del llibre de Manuel Grau Monserrat,
Festival Contra la Fam de Mans Unides, Festa de Sant Inonencio organitzat
pels Ports Ràdio i Consell de la Joventut, el concert de reis a càrrec de l
´Associació musical Mestre Candel, l'exposició de cartells de l´aplec.
El dissabte 8 de gener els Ports ràdio va organitzar "Els Ports també
triomfa" i la Festa del Esport . L´Ajuntament va col.laborar amb el muntatge
i desmuntatge del escenari.
El diumenge 9 al teatre municipal es va projectar la pel.lícula: Crimen
Perfecto.
Durant els dies 2,3,4 i 5 al poliesportiu va tindre lloc Jocambient, on tots el
xiquets van podre disfrutar amb totes les activitats que es van realitzar. Este
any va comptar per al seua inauguració amb Adam Raga, campió de trial
mundial de trial Indoor.
Agrair la col.laboració en Jocambient de la Creu Roja de Morella, el consell
de la joventut.
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JOVENTUT
§
§

Des de l'Ajuntament s'està col.laborant amb totes les activitats que ha
organitzat el Consell de la Joventut estos nadals.
També s'ha col.laborat amb la Comissió pro-aplec en el muntatge a la sala
del consell de l'exposició dels cartells de l'aplec durant estos nadals.

Fer referència del dolor de la corporació municipal per la desaparició de Miguel
García Lizón arquitecte de Benicarló, President del Centre d'Estudis del Maestrat.
2.-APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA OCTUBRE I
NOVEMBRE 2004.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de
tresoreria dels mesos d'octubre i novembre, que son com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-04 ....................................................
Ingressos octubre....................................................
Total........................................................................
Pagaments..............................................................
Existència a 31-10-04..............................................

413.590,57 €
286.564,38 €
700.154,95 €
343.160,14 €
356.994,81 €

MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-04 ....................................................
Ingressos novembre................................................
Total........................................................................
Pagaments..............................................................
Existència a 30-11-04..............................................

356.994,81 €
285.270,36 €
642.265,17 €
242.118,20 €
400.146,97 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que el seu grup s'abstindrà no per no
estar d'acord sino per no conèixer els comptes en profunditat.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de octubre i novembre de
2004 tal i com venen redactats.
3.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA APROFITAMENT PASTURES
MONTE VALLIVANA.-.- Coneix el Ple l'expedient de la subhasta pública instruït
per a l'alienació de les pastures del Monte de Vallivana propietat d'aquest
Ajuntament, i examinades les proposicions i documents aportats pels licitadors,
així com l'acta de subhasta, sent adjudicatari provisionalment el remate a favor de
En Miguel Pitarch Boix, i En Ivan Pitarch Carceller, al ser la proposició més
aventajada econòmicament per un preu de DIVUIT MIL EUROS (18.000,00.-).
Conegut l'expedient, el Pe per unanimitat amb l'abstenció del Sr. Ernesto Blanch
Marín acorda:
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PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de referència i adjudicar definitivament
el remate a En Miguel Pitarch Boix i En Ivan Pitarch Carceller per la quantitat de
DIVUIT MIL EUROS (18.000,00.-)
SEGON.- Que s'incloga en el contracte una clausula de rescissió de contracte els
incidents que atenten contra la seguretat vial causats per ramat en la carretera.
TERCER.- Notificar aquest acord a l'interessat requerint-li com adjudicatari per a
que acredite haver constituït la garantia definitiva en la unitat forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.
QUART.- Transmetre a la unitat forestal de la Conselleria de Medi Ambient aquest
acord.
QUINT.- Demanar a la Conselleria que els fons de millora es puguen invertir en
aquells llocs que queden més desprotegits per sol.lucionar la problemàtica de la
valla.
4.- MOCIÓ TAXA ESCOMBRARIES.- Es dona compte al Ple de la Moció del Grup
Municipal Socialista que es com segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Ajuntament de Morella té delegat el servei a la Diputació de Castelló juntament
amb la resta de poblacions de la comarca Els Ports pertanyents a l'àrea 1 i 2 de la
Zona I del Pla Zonal de Residus.
La Diputació Provincial de Castelló ha comunicat a l'Ajuntament l'acord pres al Ple
de data 26 d'octubre de 2004 al voltant del desenvolupament parcial de la proposta
de gestió per l'Excel.lentíssima Diputació Provincial del servei de recollida,
transport i tractament dels residus sòlids urbans de la província de Castelló any
2005. En el qual es comunica que el preu per als Ajuntaments serà de 50,84 € per
habitatge, el que suposa un increment del 41,22 % respecte de l'any anterior.
Aquest increment es deu principalment a l'imputació del cost de l'ampliació de
l'abocador de Vilafranca a al taxa de recollida i gestió dels residus, cosa que no va
passar quan es va construir la primera part d'aquest abocador en que el cost de la
inversió va ser assumit directament per la Diputació Provincial.
Encara que la Diputació subvencionada part del cost total, aquesta no arriba a
cobrir la part de l'amortització de les obres a realitzar, i el percentatge d'ajuda és
menor als dels anys anteriors.
Per tot açò presentem al Ple la següent
PROPOSTA D'ACORD

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2005-01-13 PLE ORDINARI

8

PRIMER.- Que la Diputació Provincial busque una formula per compensar als
Ajuntaments els costs ocasionals per les obres d'ampliació de l'abocador, i que en
cap cas es trasllade a l'usuari del servei.
SEGON.- Traslladar aquest acord al Excm. Sr. President de la Diputació
Provincial.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si l'augment es deu a les reformes o
s'ha incrementat el servei.
A lo que li respon el Sr. Bordàs que el cost aumente pel propi servei, però la major
part de l'augment be condicionat per la inversió en el nou abocador de Vilafranca.
Assabentat pel Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
5.- COMPTE ANUAL DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EXERCICI 2004.Assabentat pel Ple dels comptes de recaptació de l’any 2004 que han sigut
remeses a aquest Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial,
sent el resum el següent:
COMPTE EN VOLUNTÀRIA
Pendent any anterior
Càrrecs
Repos. Vol. pase executiva
Ingressos
Baixes generals
Pase a executiva
Pendent any següent

567,5 €
544.762,86 €
4.607,30 €
519.967,65 €
2.450,83 €
26.836,91 €
682,27 €

COMPTE EN EXECUTIVA
Pendent exercicis anteriors
Càrrecs
Repos. Vol. Pase executiva
Ingressos
Baixes generals
Baixes insolv.
Pase a executiva
Pendent per a l’exercici següent

33.070,86 €
5.150,14 €
26.836,91 €
24.010,68 €
2.658,11 €
151,54 €
4.607,30 €
33.630,28 €

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació tal i
com venen redactades pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
6.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA Nº 15 .Coneix el Ple l'expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General
d'Ordenació Urbana nº 15 “Santa Llúcia”; redactada per l'Arquitecte Municipal En
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Lucas Castellet Artero, i que va ser aprovada inicialment per aquest Ple en la
sessió de data 28 d'octubre de 2004.
Exposada al públic al Butlletí Oficial de la Província nº 149 de 11 de desembre de
2004 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.895 de 1 de desembre
de 2004, sense que s'hagen presentat reclamacions.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste el seu desacord amb aquesta
modificació ja que la protecció de vistes que se va fer en el seu moment tindria la
seva explicació, també s'ha de tenir en compte que està pendent un BIC de
l'aqüeducte, i que la normativa dins de la Llei de patrimoni valencià en la qual es te
de protegir els terrenys que n'hi ha al voltant. Considere com a falta de coherència
el calificar un terrenys que a la llarga poden estar vinculats a una protecció BIC
d'un monument.
A lo que li respon el Sr. Puig la part protecció de vistes no afecte a l'aqüeducte, i
per una altra part açò es una aprovació provisional després d'un procés
d'al.legacions on no s'ha presentat cap al.legació.
Assabentada per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc vots en contra del Grup
Popular el Ple acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General
d'Ordenació Urbana nº 15 “Santa Llúcia”; redactada per l'arquitecte municipal En
Lucas Castellet Artero, tal i com ve redactada.
SEGON.- Remitir l'expedient a la Conselleria d'Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.
7.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA Nº 17 .Coneix el Ple l'expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General
d'Ordenació Urbana nº 17 “Plan Zonal de residuos Inertes”; redactada per
l'Enginyer de Camins, Canals i Ports En José Manuel Miguel Alcañiz, i que va ser
aprovada inicialment per aquest Ple en la sessió de data 28 d'octubre de 2004.
Exposada al públic al Butlletí Oficial de la Província nº 137 de 13 de novembre de
2004 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.889 de 23 de novembre
de 2004. Es va presentar una al.legació per part de Vega del Moll S.A. que quede
desestimada d'acord amb el informe tècnic, no sent el mètode d'una Modificació
Puntual d'Ordenances el que regisca les modificacions de projectes d'activitat,
explotacions mineres ..., les quals tenen un procediment reglat.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General
d'Ordenació Urbana nº 17 “Plan Zonal de residuos Inertes”; redactada per
l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, tal i com ve redactada.
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SEGON.- Remitir l'expedient a la Conselleria d'Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.
8.- REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA .- Coneix el Ple l'expedient
tramitat per a la aprovació de la Carta de Participació Ciutadana, el Dictamen
favorable de la Comissió de Governació, i els informes de la Sra. SecretariaInterventora.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui passa a explicar en que consisteix aquest
reglament.
Es tracta d'articles de caràcter general per a la participació de la ciutadania en la
vida municipal, concretant-se en la creació d'alguns òrgans com pot ser el Consell
de la Ciutat i que pugen ser un element més de la vida Morellana.
Entre altres punts es tractarà del dret a la informació, el tractament en els
responsables polítics i com a novetat de poder fer preguntes dins del Ple. També
es tractarà el tema de una web per poder consultar documentació, i la creació del
registre d'associacions per a que pugen rebre documentació i estar més informats
de totes les actuacions.
El Consell de la Ciutat estarà destinat a poder parlar en el foro gent que siga
representativa de la ciutat de Morella, de programes d'activitats, dels problemes
particulars, que complisca una funció consultiva en materia de participació.
Els Consells Municipals Sectorials ja estan funcionant.
La próxima creació del Consell dels Xiquets per que pugen fer la seva aportació a
la vida ciutadana.
Es tracta de una proposta de colaborar per a mantenir la trama associativa i
ciutadana.
Abans de procedir a la votació pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta la seva
proposta de deixar el punt sobre la taula, per poder millorar i acabar concretar
alguns aspectes i que no passe com en el Pla de Mobilitat que s'ha anat introduint
canvis sobre la marxa. Considere aquesta com una proposta positiva, però
considerem que s'ha d'estudiar amb més calma, per poder aprovar-lo en un pròxim
ple.
El Sr. Alcalde enten que aquest punt pot estudiar-se amb més deteniment i
accepta la proposta del Sr. Medina de deixar el punt sobre la taula.
9.- REGLAMENT DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS.- Coneix el Ple l'expedient
tramitat per a la aprovació del Reglament del Registre d'Associacions, el Dictamen
favorable de la Comissió de Governació, i els informes de la Sra. SecretariaInterventora.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.Aprovar amb caràcter provisional, el Reglament del Registre
d'Associacions, tal i com ve expressat en l'expedient.
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.
10.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓ EUROPEA- Coneix el Ple la Moció
a favor de la Constitució Europea presentada juntament pel Grup Socialista i el
Grup Popular que es com segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Defenem la Constitució europea des de la convicció, no sols perquè vaja a
ser útil per a les nostres vides, sinó perquè també, ni el nostre model ni els nostres
valors, seran ni van a poder ser si no és en la Unió Europea i des de la Unió
Europea.
En el temps que ens toca, cap dels grans reptes pot ser afrontat ni de bon
tros resolt, des dels Estats nació. Només des de la definició de polítiques comunes
i des de l'acord podem acumular la força necessària per a enfrontar els reptes del
Segle XXI.
L'aprovació de la Constitució és un REPTE, és el marc imprescindible per a
caminar cap a un model de vida i cultura europea, en defensa i major garantia dels
drets civils i socials dels ciutadans.
Avui més que mai podem afirmar que els poders locals són també la força
d'Europa. Els nostres Ajuntaments com els de tota Europa, han tingut una
responsabilitat en la inspiració de la legislació i polítiques europees, la seua
aplicació i control, definint els nostres objectius i enfocaments de les polítiques
regionals o de cohesió i en les polítiques d'ocupació.
En aquest moment és necessari reconèixer que els ajuntaments espanyols
han contribuït de manera determinant també als processos d'integració europea, a
la integració d'Espanya a Europa i d'Europa a Espanya.
Des de 1978 la política territorial de la democràcia s'ha concentrat
bàsicament en la construcció de l'Estat de les autonomies. Ara, en el nou segle, la
política territorial ha de donar resposta als nous horitzons de l'autonomia local i
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dels seu finançament. Espanya no pot quedar aliena a una realitat cada vegada
més creixent a Europa: s'està produint un procés de devolució de poders cap als
ens locals. La urbanització és generalitzada i creixent en el planeta. La ciutat
recobra protagonisme com a escenari i espai de la política, en l'organització de la
democràcia i en la solució i resposta, des de la proximitat a les noves necessitats
de la humanitat. Les xarxes de ciutats estan en progressiva expansió configurant
de forma inexorable noves alternatives en la construcció europea i en l'articulació,
desenvolupament i vertebració del nostre Estat.
La nova Constitució reconeix el paper de les regions i les ciutats en la
construcció europea, consagra l'autonomia local i els principis de subsidiaritat i
proporcionalitat, i atorga un paper actiu al Comité de les Regions, depositant nous
poders i també noves competències i responsabilitats en els representants locals i
regionals.
La Constitució Europea dibuixa un escenari en el que cal preveure una
ampliació substancial de la participació de les ciutats i les regions en el disseny i
l'execució d'aquelles polítiques de la Unió Europea en les que aquesta exerceix
una competència compartida amb els Estats Membres, com són les polítiques
socials, l'ocupació, la cohesió econòmica, social i territorial, el mediambient, els
transports, l'energia, la indústria, la cultura, el turisme, l'educació, la joventut,
l'esport, la formació professional o la protecció civil.
El text constitucional deixa obert un llarg recorregut perquè les ciutats i les
regions puguen exercir en el futur un paper molt més actiu en el desenvolupament
dels objectius i polítiques de la Unió la competència del qual és compartida per
diverses instàncies administratives.
La Constitució Europea a pesar de les seves diferències que poden existir al
voltant de la seva lletra menuda, simbolitza molt més que un text jurídic
perfectament articulat. Significa la participació en un projecte comú basat en la
solidaritat entre les diferents nacions que ho composen, significa la cessió
paulatina de la sobirania, essència fonamental de qualsevol nació i supose la
integració en el més gran mosaic cultural, lingüístic, ideològic i religiós existent en
l'actualitat. La Unió Europea supose un gran espai de llibertat i oportunitats, on la
lliure circulació de persones ens converteix en ciutadans en peu de igualtat en
qualsevol país de la Unió.
Per últim, la importància de la ratificació del Tractat Constitucional es més
necessari si cap, en el nostre País. La Constitució Europea supose una garantia
per aquells que han lluitat i segueixen lluitant per pertanyer a un projecte nacional i
europeu, davant projectes aislacionistes i localistes. El Text Constitucional
garantitza la integritat territorial dels seus Estats membres, i refusa qualsevol intent
secessioniste que fage peligrar la vertebració territorial del Projecte Europeu.
Per què és important la Constitució europea?
Perquè és una ferramenta útil per a solucionar problemes; perquè millora
nostre nivell i qualitat de vida; la garantia i la seguretat de les nostres llibertats i la
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nostra ciutadania. Perquè el nostre futur es troba lligat ja irremeiablement al de la
Unió Europea.
Perquè no hi ha una altra via més fiable i pròxima ací i ara al nostre abast per
a afrontar amb èxit els reptes a què estem cridats, i garantir a un temps una vida
millor i més igualitàries oportunitats en la garantia i el gaudi de la llibertat i drets
que ens són inherents en quant ciutadans.
Europa decideix apostar per “construir-se” a través del Dret. No a través de la
força de les armes.
Amb la Constitució, els europeus tindrem per primera vegada una Carta
comuna dels drets Fonamentals, amb una economia de mercat supeditada al
respecte dels valors socials.
La Constitució potencia la democràcia, i preveu que els ciutadans i les seus
associacions representatives puguen mantindre un diàleg obert i transparent amb
les institucions europees. La Unió reconeix i promou el paper dels interlocutors
socials.
Decidim compartir eixe projecte amb la ciutadania, convocant per a això a la
ciutadania en una ambició progressiva que només va cobrant forma a través de la
ferramenta qualificada del Dret.
En esta oportunitat, igual que quan vam votar la Constitució espanyola, fa 26
anys, tots estem invitats.
Totes i tots serem benvinguts en esta important cita amb la Constitució en
què anem a ser els primers a Europa. El que votem a Espanya ressonarà en tota
Europa.
Una de les principals tasques que afronta el Govern, les institucions i la
societat, en els pròxims mesos, és que el referèndum de ratificació dels pròxim 20
de febrer compte amb una elevada participació de les urnes i done com resultat un
sí majoritari a la mateixa.
Els espanyols hem de ser els primers ciutadans a ratificar la Constitució
perquè som europeistes i un dels principals impulsors de la idea de la Unió
Europea, perquè qüestions com la cohesió econòmica, social i territorial, l'estatut
de les regions ultraperifèriques queden perfectament arreplegades en le text.
Perquè en definitiva, Europa representa la major esperança de pau,
democràcia i seguretat del món.
Perquè Europa no vol ser una gran potència sinó un model de convivència
per al món, adoptant una actitud més compromesa amb el futur de la humanitat. Si
Europa avança, Espanya progressa.
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És summament important, per tant, que el dia 20 de febrer anem a Votar “Si”
a la Constitució Europea, per a això els representants dels ciutadans tenen una
important comanda: combatre el desconeixement des de la informació perquè això
suposarà combatre l'abstenció, i divulgar el coneixement del text europeu perquè
suposarà incentivar la participació cap al “si” a la constitució.
ACORDS
PRIMER.- Els Grups Municipals de l'Ajuntament de Morella manifesten
públicament el seu recolzament a la Constitució Europea.
SEGON.- Iniciar una campanya de divulgació des dels Ens Locals i Grups
Municipals que formen el Consistori sobre la idea que encarna la Constitució
Europea, per a a promoure que la ciutadania vote “si” a l'Euroconstitució, des del
coneixement a fons dels principis que representa, amb arguments verdaderament
europeus.
El fi de la campanya serà afavorir la màxima participació, organitzant múltiples
activitats de difusió de la Constitució Europea, orientat especialment cap a aquest
desig les accions de divulgació local, especialment els de titularitat municipal, així
com la programació cultural de l'Ajuntament.
TERCER.- Difondre activament el missatge europeista, lluitant d'eixa manera
contra la ignorància i la indiferència, dos dels major enemics d'Europa i contribuint
amb això a impulsar un model de civilització basada en la combinació de drets
polítics, progrés econòmic i protecció social, que projecte cap a l'exterior unes
relacions internacionals basades en la legalitat, el multilaterisme i la cooperació.
QUART.- Reclamar als responsables polítics lleialtat i coherència amb els principis
i els objectius europeistes, sense por en la redistribució de poder enfortint el de la
Unió, però també i a la vegada, el de les seues ciutats i regions.
QUART.- Instar als responsables polítics a inventar una nova geografia política
europea que s'adapte a les necessitats i la mentalitat dels seus habitants.”
Assabentat per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
11.- MOCIÓ SAMU I CENTRE D’ESPECIALITATS.- Pren la paraula la Sr. Vives
qui dona lectura íntegra a la següent moció:
“La nostra hidrografia i climatologia no és la més idònia per al trasllat de les
persones malaltes al centres sanitaris, en cas d’emergència.
Els vials de la Comarca dels Ports no són els més adequats per a tindre una
assistència sanitària ràpida i eficaç.
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Que del total dels habitants de la Comarca dels Ports, més del 30,47% són majors
de 65 anys.
Que tenim una població flotant de unes 300 persones diàries com a mínim, la
majoria d'elles de la tercera edat.
Des de l’Ajuntament intentem solucionar, en la mesura de les nostres possibilitats,
les deficiències de l’Administració de la Generalitat, en la qüestió sanitària bàsica.
L’Ajuntament cobreix les despeses del trasllat de les dones per fer-se les
mamografies.
Els veïns d’Ortells han de pujar a Morella per posar-se les injeccions.
No es disposa un aparell radiològic. A la més petita incidència cal traslladar-se a
Vinaròs, com a Centre més pròxim, creant una sèrie de dificultats a les famílies.
L’equipament dels Centres de Salut, els que el tenen, és inferior a l’equipament de
la SAMU.
Des de l’Ajuntament s’han fet diverses mocions sol·licitant el servei de la SAMU les
24 hores del dia a la Conselleria de Sanitat, les dites mocions, aprovades per tots
els grups polítics, no ha merescut cap tipus de resposta per part de la Generalitat.
Per totes estes raons
PROPOSO AL PLE
A.- Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que la SAMU
faci guàrdia les 24 hores al dia a Morella.
B.- Sol·licitar de la dita Generalitat que els especialistes de les malalties més
comunes es traslladen periòdicament a Morella, per atendre als malalts.
Ens lamentem del silenci que la Generalitat han tingut sobre les nostres propostes.
Considerem que el silenci és una falta de respecte al poble morellà i a una
Institució com és l’Ajuntament.
Com hem manifestat en altres ocasions decidim, (si no es rep cap resposta, en un
temps prudencial) les següents possibles actuacions:
1.- Remetre un memoràndum, sobre la nostra situació sanitària, al Síndic de
Greuges.
2.- Remetre un memoràndum, sobre la nostra situació sanitària, al Defensor del
Pueblo.
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3.- Remetre un memoràndum, sobre la nostra situació sanitària a la Comunitat
Europea, instant-la a que faci una auditoria sobre la distribució dels fons donats en
l'objectiu número 1 a la nostra Comunitat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ibáñez qui felicite a la regidora de Cultura Rebeca Pérez per
l'ornamentació de Nadal i pregunta:
– si el canvi de dades de festes d'agost te de passar pel Ple.
– com es troba el tema de l'aigua dels masos.
A lo que li respon el Sr. Puig:
– en lo que respecte al canvi de dades de les festes d'agost manifeste el seu
acord de que aquest tema passe pel pròxim Ple.
– en el tema de l'aigua n'hi ha una part que està anant endavant, de la zona
Fàbrica Giner, l'empresa d'aigües encàrrec començar a fer reunions en la gent
aquest any, altres fases pendent noves captacions, i aconseguir fonts per portar
aigua.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifeste que per seguir sent coherents en la
seva linia de treball, al igual que s'ha presentat la moció de la SAMU es podrie
seguir posant la moció del Cuartel de la Guardia Civil i de la Carretera i continuar
com una mecànica de demanar-ho sempre.
A lo que li respon el Sr. Puig que les mocions es fan en funció de la resposta, en el
tema de la carretera es ferà en el cas de no es complisquen els compromisos
pressupostaris i en el tema de la Guardia Civil no te cap sentit de moment ja que
han dit que contestaran. S'estarà pendent per si no n'hi ha resposta o no s'execute.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta:
– com es troba el BIC de l'aqueducte després de la mort de Lizón
– tema horari d'estiu i d'hivern Plens
A lo que li respon el Sr. Puig:
– En lo que respecte al horari d'estiu i d'hivern per a la celebració de Plens
s'intentarà respectar l'hora.
– En lo respecte al tema del BIC de l'aqueducte he tingut una reunió amb el
Director General de Patrimoni per tirar en davant la declaració de BIC en la
mesura que siga possible, si inicialment no es pot , podriem iniciar l'incoació
d'expedient sense tenir tot l'alçament. Es podrie presentar inicialment encara
que després hi hage que afegir documentació. De moment es el tècnic
municipal el encarregat de seguir amb el projecte.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que per el tema del castell està en
contacte amb varies empreses que fan alçaments per fotogrametria, fotografies
tridimensionals i es pot traslladar a Autocad, podría passar les adreces.
A lo que li respon el Sr. Puig agraint l'informació i confirmant que en aquest any es
començarà la declaració.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint-i-tres hores i trenta minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i
aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària
certifique.
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