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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 10 DE
MARÇ DE 2005=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
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 deu de
març de dos mil cinc, a les vint 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:
Na Rebeca Pérez Milián
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.- Havent-se repartit junt amb la convocatòria copies 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 les actes. No hi havent cap objecció es aprovada per unanimitat de les actes de
les sessions de data 30-12-04, 13-01-05 i 27-01-05.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Parlar en primer lloc del desgraciat accident que es va produir a la Todolella. Des d'aquesta
corporació es va fer un esforç per estar a l'altura de les circumstàncies.
Agrair als regidors, especialment al de governació, als treballadors de l'ajuntament i a tots els
membres de la corporació el seu treball i a la ciutadania de Morella pel seu comportament.
Agrair també a SS.MM. els Prínceps d'Asturies, al President de la Generalitat Valenciana, a
la Vicepresidenta del Govern i a totes les persones que han mostrat la seva solidaritat amb el
poble de Morella i la Comarca dels Ports.
Ha passat un succés molt gros que tardarà temps en oblidar-se, no oblidarem mai a les
persones que ens han deixat, però tenim que mirar endavant amb la major dignitat i amb el
desig de trobar un futur per a tots.
GOVERNACIÓ
§
§

S'han mantingut converses amb els empresaris de l’hosteleria per aplicar el recent
Reglament de Terrasses a la via Pública.
S’ha tancat la negociació del Conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament que en
breu es passarà a la seva redacció definitiva i aprovació.
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En Ortells, amb motiu de les festes es va exposar el projecte de rehabilitació de les
escoles i de la seua destinació com a cases de Turisme Rural i sala d’aprofitament
comú per als veïns d’Ortells.
Es va preparar l’oportú dispositiu policial i de personal d’aquest Ajuntament per al
Referèndum sobre el Tractat que aprova la Constitució per a Europa.
Al patir-se tota una escalada d’actes vandàlics i de destrosses al mobiliari urbà i
municipal s’han pres varies mesures:
§ Campanya de conscienciació en els mitjans de comunicació del problema que
suposen aquests sinistres, per a que la gent entengue que aquestes accions
perjudiquen als ciutadans al suposar grans despeses per al municipi, alteren la
convivència i ofereixen una imatge negativa de la nostra ciutat, que no es
correspon amb la realitat.
§ Converses per a fer una Convocatòria Extraordinària del Consell Escolar de
Secundària per tractar la qüestió als principals implicats que son els joves i els
seus pares.
§ Convocatòria de la Comissió informativa de Governació el dia 9 de març per a
tractar i consensuar amb l’oposició les mesures a adoptar.
En coordinació amb la Regidoria de Benestar Social s’ha organitzat una conferencia
en les Sales de l’Ajuntament per a poder explicar als ciutadans estrangers,
empresaris i tècnics de Morella i comarca per part del màxim responsable en matèria
d’estrangeria Miguel Louzau de la Subdelegació del Govern a Castelló la nova
normativa relativa a estrangeria i del nou procés de regularització de treballadors
estrangers.
A iniciativa de la Regidoria de Benestar Social, s'ha fet un esforç per coordinar les
funcions de la Policia Local, posant en marxa el nou protocol d'actuació davant de la
situació dels Transeünts-indigents.
Es dona compte per part del Sr. Puig de que el passat 22 de desembre de 2004, les
Corts Valencianes van aprovar els pressuposts de la Generalitat per a l'any 2005.
El Grup Parlamentari Socialista va presentar un conjunt d'esmenes per a la millora del
nostre municipi i la qualitat de vida dels nostres veïns. Després del debat parlamentari
van ser rebutjades amb els vots en contra del Partit Popular, aquestes millores van
ser:
§ Construcció d'una piscina coberta.
§ Construcció d'un nou poliesportiu 1ª fase
§ Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament per al desenvolupament del patrimoni
cultural i la campanya “Morella, Patrimoni de la Humanitat”.
§ Potenciació d'excavacions arqueològiques i paleontològiques, i mesures de
seguretat i tancat d'aquestes.
§ Restauració de l'Església parroquial d'Ortells.
§ Ajuda per a la construcció, equipament i manteniment d'un centre de dia per a
malalts d'Alzheimer.
§ Conducció d'aigua potable des del pou de Sorita a Morella, Herbeset i La Pobleta.
§ Programa de renovació urbana del casc històric i ajuda per a la construcció de
nous aparcaments.
§ Construcció d'un nou col.lector i millora del sanejament.

OBRES
§ S'ha actuat al col·legi de primària, s'ha fet la reparació de la gran cristallera del
rebedor d'entrada i planta de baix, també s'ha fet l'impermeabilització d'algunes de les
teulades.
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S'han iniciat les obres per adaptar les instal·lacions de la piscina per poder legalitzarla i seria la primera de la comarca en legalitzar la seua activitat.
S'ha fet una intervenció per construir 8 nínxols nous al cementiri de Morella i 6 al
d'Ortells.
S'ha restringit el trànsit de vehicles i s'ha prohibit el pas als vehicles pesats per
damunt del mur de la carretera de Castelló, així com s'ha sol·licitat la redacció d'un
informe que es veurà en un punt d'aquest Ple.
S'han fet els treballs de camp per a l'estudi geotècnic per a construir un nou
polisportiu.
Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:

§
§
§
§
§
§
§
§

Reparacions dels lavabos del pàrking subterrani de l'Alameda per els danys de les
humitats.
Reparació de tapes "d'adoquins" als carrers de l'Hort del Baró, plaça de Sant
Miquel i carrer Castell.
S'ha fet un gran treball per reposar pilons de regulació de l'aparcament per poder
accedir a la guarderia i poder passar per l'acera de la Plaça Colon, que
permanentment són trencades pels cotxes.

SERVEIS
§

§
§
§
§
§
§

S'ha posat a treballar la nova empresa adjudicatària del servei de recollida, transport i
tractament de residus urbans, i a poc a poc es posaran en marxa totes les millores
que es van concedir (retirada de contenidors del casc urbà, increment de la recollida
selectiva, contenidor industrial per al paper, retirada periòdica de voluminosos i
altres).
Donat les condicions d'un hivern especialment dur s'ha fet un esforç per poder repartir
sal per tots els carrers i costes els dies en que la neu es va gelar per facilitar el
desplaçament de les persones i vehicles.
També a conseqüència de les baixes temperatures, s'han gelat les canonades del
"matadero", del polisportiu i el pàrking de l'Alameda, i s'han reparat els trams
rebentats pel gel.
Al polisportiu a més a més s'han canviat també la bomba de l'aigua i un calentador
rebentats pel gel.
S'ha fet una neteja especial al antic bar de la Casa Ciurana on encara quedava
maquinària vella.
També es va fer un servei especial de neteja per eliminar els materials caiguts per els
forts vents, especialment al col·legi de primària i al carrer Pare Ramon Querol.
S'han reposat les jardineres que malauradament s'han bolcat moltes vegades i s'han
arrancat les plantes de les jardineres i jardins.

AGRICULTURA
§
§
§

S'han acabat els treballs de reparació de pistes mitjançant la maquinària de la
Diputació que van estar 10 dies treballant al nostre terme, les pistes on s'ha actuat
són la pista del barranc de Garro i la dels Llivis.
El Consell Agrari va debatre sobre la problemàtica generada per el sistema de
recollida, transport i tractament dels animals morts, la millora de camins rurals i pistes
i les possibles millores de subministrament d'aigua als masos.
Es va celebrar una reunió amb ramaders i les Conselleries d'Agricultura i Territori per
avaluar les mesures a prendre i estudis a fer davant dels atacs de voltors a ramat viu.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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S'han fet reunions amb l'associació del Ligallo per a la consecució d'una IGP per a la
car de vedella de la comarca. L'Ajuntament cedirà l'ús d'un local per a l'associació,
així com un equip informàtic.

MEDI AMBIENT
§

§
§
§

Es va sol·licitar a la Conselleria de Territori fer una subhasta de fusta dels pinars de
Pereroles, Herbeset i Carrascals per treure tots els pins infectats pel vesc i aquells
que no deixen regenerar-se el bosc. S'ha fet ja el marcatge de Pereroles i s'està
treballant a Carrascals amb la col·laboració de l'Ajuntament amb personal de suport
als forestals.
S'ha acabat la neteja de la cuneta de la carretera d'Alcorisa i s'ha iniciat al tram de
carretera Castelló.
Es va fer una reunió a la Casa Ciurana per part de l'empresa adjudicatària de la
gestió dels residus inerts per explicar com funcionarà tot el sistema de recollida i
tractament d'aquest residus a l'àrea del Consorci.
Visita amb altres membres del Consorci de la zona 1 del Pla Zonal de Residus a la
planta de tractament i abocador de residus urbans a Cavaglià província de Biella
(Itàlia).

BENESTAR SOCIAL
AREA DE LA DONA
§ El dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona. El grup de dones els
ports Morella va organitzar activitats per a memorar aquest dia: a les 20,15 a la Casa
Ciurana es va celebrar la conferència sobre: “ La Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral”. A les 22.00 sopar per a totes. El dia 13 de març es passarà la pel.lícula
“Solo un beso” del director Britànic Ken Loach.
§ Durant el mes de març en les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella es celebrarà
una exposició col.lectiva en la que n'hi haurà pintura, escultura, tapissos, etc. a càrrec
de les dones de Morella. El dia de la inauguració El Grup de Dones dels Ports farà
entrega a la Morellana Pilar Dolz d' una placa per la seva trajectòria en la lluita per la
igualtat de la dona.
AREA DE SERVEIS SOCIALES
§

Es van fer les gestions amb la Creu Roja local i provincial per a la cessió del local que
té la creu roja en el barri Hostal Nou per a crear el Centre de Dia per als malalts
d'Alzheimer.

EDUCACIÓ
§
§

S'ha fet efectiva la devolució de la part corresponent al primer trimestre als pares.
S'ha fet efectiu l'abonament del 25% de l'import dels llibres dels alumnes que cursen
els estudis dels cicles obligatoris.

GENT GRAN
§

L'Ajuntament ha ofert a la gent gran un nou curset d'informàtica. La resposta ha estat
positiva.
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Hem iniciat un cicle de Cinema sobre les pel.lícules realitzades durant la transició
democràtica.
Hem participat activament en la promoció i organització de la Universitat per a la Gent
Gran. La resposta ha estat molt positiva. S'han matriculat 20 alumnes de Morella i 14
de Vilafranca.
Estem col.laborant amb l'Associació Familiars de Malalts d'Alzheimer de Castelló, per
a realitzar un “Taller de memòria” per a persones majors de 60 anys. El taller es fa
per a retardar o evitar la malaltia d'Alzheimer.

CULTURA
§
§

§
§
§
§

Del 31 de gener fins a 6 de febrer se va realitzar tres cursos de doctorat del Institut
Joan Lluis Vives. El Ajuntament va col.laborar amb l´institut amb la sesió de les sales
per als cursos….
El 11 de febrer va tindre lloc el Desé aniversari de la xarxa universitaria de l
´Institut Joan Lluis Vives. L´Ajuntament va col.laborar en els preparatius. A aquest
acte van assistir més de 100 persones representants de les universitats de parla
catalana i els rectors de les 20 universitats de la xarxa de l´Institut Joan Lluis Vives.
Se va inagurar una placa conmemorativa d´este acte.
S´ha col.laborat amb la Cofradia de Llauradors per la Festa de Sant Antoni. L
´Ajuntament va patrocinar l´orquestra de Sant Antoni.
18- 19 de gener va tindre lloc les festes d´Ortells on l´Ajuntament va col.laborar com
altres anys. I se va presentar el projecte de la rehabilitació de les antigues escoles
per a cases de Turisme rural i per a un espai lúdic i cultural per a la gent d´Ortells
S´ha tret a oferta pública una plaça de suport per a l´ área de cultura. Per la
jubilació d´un dels treballadors.
Se estan preparant les diferents activitats culturals per a Semana Santa.

TURISME
§
§

§

Des de el Patronat de Turisme se van organitzar les “II Jornades Gastronómiques
de la Trufa”.
Va tindre lloc una taula rodona on van participar: ténics en gestió cultural de la AGVT,
periodista gastronòmic de la cadena Ser, el director de “Descubrir la Comunidad
Valenciana”.., També se va fer una degustació gastronómica i se va inaugurar una
exposició sobre la trufa.
Durant tot el mes als restaurants col.laboradors amb les jornades se podrà degustar
un menú o plats elaborats amb trufa.

Es dona compte de la liquidació del pressupost general ordinari de l'any 2004, sent el resum
com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:
De pressuposts d’ingressos (ptos corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (ptos tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)

686.133,92
364.505,75
311.162,10
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D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

10.466,07

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

977.777,60

De pressuposts de despeses (pto corrent) (+)
De pressuposts de despeses (ptos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

513.457,84
281.463,76

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

302.857,76

Romanent de tresoreria total

182.856,00

11.214,08

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro en fi d’exercici:

0

De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

0
0

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

26.044,50

De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

22.098,73
3.945,77

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

26.214,87

Romanent de tresoreria total

170,37

FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
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Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

4.900,69

Romanent de tresoreria total

4.900,69

PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:

14.231,78

De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

14.231,78

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) (+)
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’Altres operacions no pressupostaries (+
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)
Romanent de tresoreria total

466,54

466,54
9.078,40
22.843,64

De tot el qual la Corporació va quedar assabentat.
3.-APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DESEMBRE 2004.- Es posa en
coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria del mes de desembre de 2004, que
son com segueixen:
MES DESEMBRE
Saldo a 31-11-04 ........................................................
Ingressos desembre....................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 31-12-04..................................................

400.146,97
317.774,25
717.921,22
415.063,46
302.857,76

€
€
€
€
€
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Assabentat el Ple per cinc vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2004 tal i com venen
redactats.
4.- RECTIFICACIÓ ANUAL PADRÓ D’HABITANTS.- Coneguda pel Ple la revisió anual del
Padró Municipal d'habitats des de el 1-1-2004 al 31-12-2004, sent com segueix:
CONCEPTES
DONES

TOTAL

Població de Dret a 1-1-04
Altes des de 1-1-04 fins 31-12-04
Baixes des de 1-1-04 fins 31-12-04
Població de Dret a 1-1-05

2852
107
65
2894

HOMES
1402
58
26
1434

1450
49
39
1460

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d'habitats a 1-0105 tal i com ve redactada.
5.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER AL SERVEI DE RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS A MORELLA, ANY 2005.-Coneguda
per l’Ajuntament de Morella la proposta de gestió per l’Exma. Diputació Provincial del servei
de recollida, transport i tractament dels residus urbans dels municipis de la província de
Castelló.- Any 2005, publicada al BOP nº 134 de 6 de novembre de 2004. L'Ajuntament de
Morella SOL·LICITA subvenció per sufragar les despeses d’aquest servei.
A la proposta de gestió publicada s’estableixen dos modalitats de col·laboració de la
Diputació amb les Entitats Locals:
Gestió directa per la Diputació del servei de transport, tractament i eliminació de residus
urbans.
Subvencions a les Entitats Locals que gestionen per sí mateix aquest servei.
Durant l’any 2005 la recollida a Morella es farà en una primera fase directament per
l’Ajuntament de Morella, i en una segona, la empresa adjudicatària del concurs per a la
recollida, transport i tractament dels residus urbans dels 17 municipis dels Ports i 4 municipis
del Maestrat, de forma directa per la Diputació.
Com el temps en que ens va a donar servei l'empresa contractada per la Diputació no
coincideix amb l'any 2005 complet, seran 10 dels 12 mesos, l'Ajuntament de Morella sol·licita:
§ Que la Diputació, a l'hora de compensar la anualitat de la quantitat corresponent al
cost del servei de recollida, transport i tractament dels residus urbans del municipi per
a l'any 2005 del total que es recapte per la Diputació al municipi, 50,84 € per rebut,
sols aplique la part proporcional als mesos que ha prestat el servei.
§ En cas que no siga possible l'aplicació del que es diu al punt 1. d'aquest escrit que
siga la Diputació qui assumisca el cost del servei durant els mesos de gener i febrer,
un total de 15.349,04 €.
Per altra part l'Ajuntament de Morella sol·licita una subvenció de 10.124,68 € per cobrir el
dèficit del servei de recollida, transport i tractament dels residus urbans de Morella per a l'any
2003, sol·licitat el seu dia i desestimat per part de la Diputació per no existir crèdit suficient
per al finançament de la sol·licitud de subvenció formulada per l'Ajuntament de Morella el 12
de desembre de 2003.
En la reunió celebrada el 18 de maig de 2004 a les dependències de l'Excel·lentissima
Diputació de Castelló entre el Vice-president segon D. Vicente Aparici Moya, el Diputat
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Comarcal del Partit Judicial de Morella D. Jose Manuel Gisbert Querol, el Alcalde de
Vilafranca del Cid D. Oscar Tena García, el Alcalde de Todolella D. Alfredo Querol Plana i el
primer Tinent d'Alcalde de Morella D. Josep Manel Bordàs Antolí, es va acordar compensar a
l'Ajuntament de Morella pel dèficit en el servei de recollida, transport i tractament dels
residus urbans de Morella per a l'any 2003.
Com a data d'avui no s'ha rebut cap notificació de la Diputació sobre aquest tema
l'Ajuntament de Morella sol·licita l'esmentada subvenció de 10.124,68 € que es correspon a
5,88 € per cadascun dels 1.722 rebuts que constaven al padró de l'any 2003, i que es inferior
a la rebuda per la resta de municipis de les àrees 1 i 2 de la Zona 1 del Pla Zonal de
Residus, que al igual que l'Ajuntament de Morella han cedit la gestió del servei de recollida,
transport i tractament de residus urbans a la Diputació.
Facultar al Sr. Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer per a subscriure la documentació necessària.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si s'ha preguntat a la Diputació Provincial quina
de les dos propostes pot ser millor.
A lo que li respon el Sr. Bordàs que la diferència en quant a quantitat econòmica es mínima i
que donar aquestes dos possibilitats es per a facilitar aquest tipus de compensació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta sol.licitud tal i com ve redactada.
6.- SOL.LICITUD, SI ESCAU, DIPUTACIÓ I CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES
AJUDA ARREGLO CARRETERA CASTELLÓ.- Coneix el Ple les esquerdes produïdes en
l'entrada a Morella per la Carretera de Castelló fins a la Porta de Sant Mateu.
Aquesta carretera es troba subjecta per un mur construït entre 1868 i 1884, en el qual
l'Ajuntament ja va realitzar una reparació d'emergència fa dos anys, però en l'actualitat
aquestes esquerdes que van ser reparades han tornat a obrir-se.
Per aquest motiu l'Ajuntament s'ha vist obligat a impedir el pas de vehicles pesats y a vallar
la zona deixant pràcticament inutilitzat el principal accés a Morella.
Es tracta per tant d'una obra d'emergència per haver hi perill de que la carretera puga
esmunyir-se.
Coneix així mateix la memoria valorada realitzada per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports
En Carlos Rubio Rubio per a realitzar el projecte “Obras de refuerzo del muro en C/
Carretera Castellón en Morella (Castellón)” amb un pressupost de TRES-CENTS NORANTA
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT (390.476,28.-) euros
Pren la paraula el Sr. Milián qui manifeste la necessitat de millorar la senyalització.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que es posarà una senyalització que serà fixa i
honologada i el vallat també serà fixe per a una major protecció.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si s'ha estudiat si aquest problema pot afectar a
les vivendes situades al voltant.
El Sr. Bordàs li respon que es un tema a tenir en compte per a vigilar i seguir extremant les
precaucions.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.-Sol.licitar a la Conselleria d'Infraestructures i a la Diputació Provincial de Castelló,
una ajuda per a fer un diagnòstic dels desperfectes ocasionats i realitzar el projecte més
adequat.
SEGON.- Sol.licitar a la Conselleria d'Infraestructures i a la Diputació Provincial de Castelló,
una ajuda per a portar a terme les obres necessàries.
7.- MOCIÓ REVERSIÓ TERRENYS SILO.- Coneix el Ple la Moció de l'Alcaldia sobre la
Reversió dels Terrenys del Silo que es com segueix:
“ MOCIÓ DE L'ALCALDIA REVERSIÓ PARCEL.LA SILOS DEL SENPA
EXPOSICIÓ
CONSIDERANT que la Germandad Sindical de Llauradors, Ramaders i Oficis Varis de
Morella va cedir gratuitament una finca de 3.600 m2 al “Servicio Nacional de Productos
Agrarios (SENPA)” per a la construcció d'un silo.
CONSIDERANT que al document de cessió de la parcel·la al SENPA especifica que el
terreny revertirà altra vegada a la Germandad si no és emprat i usat per al fins de la cessió.
CONSIDERANT que fa més de vint anys que les instal·lacions no són emprades per a l'ús
que es van cedir.
CONSIDERANT que les propietats de les Germandats van passar a les Càmares Agràries, i
d'aquestes als Ajuntaments.
CONSIDERANT que les propietats del “Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)” van ser
traspassats a la Comunitat Valenciana.
CONSIDERANT que l'Ajuntament de Morella porta sol·licitant des dels anys 90 a la Direcció
General de la Guardia Civil, la construcció a Morella de una caserna.
CONSIDERANT que la Direcció General de la Guardia Civil va demanar a l'Ajuntament la
cessió de terrenys adequats per aquesta funció.
CONSIDERANT que durant la visita feta pels tècnics de la Direcció General de la Guardia
Civil van considerar que els terrenys ocupats pels silos a l'Hostal Nou eren totalment
adequats per a la ubicació d'una caserna de la Guardia Civil.
Per tot l’exposat, proposem al Ple el següent
ACORD
1º.- Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura el retorn de la parcel·la on s'ubica el silo de
l'Hostal Nou, donada la necessitat de l'existència d'una caserna en condicions a Morella.
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2º.- Si la Conselleria d'Agricultura considere que això no pot ser per aquesta via, que s'inicien
les accions necessàries per a poder executar la part de l'acord pres per la Germandat de
reversió de la parcel·la, a fi de poder cedir-lo a la Direcció General de la Guardia Civil per a la
construcció d'una caserna, amb la mateixa condició de revertir de nou a l'Ajuntament de
Morella si per algun cas no es construida la caserna, o no té aquest ús.”
Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta moció tal i com ve redactada.
8.- MOCIÓ 60 ANIVERSARI ALLIBERAMENT CAMPS D'EXTERMINI.- Coneix el Ple la
Moció sobre el 60 aniversari de l'alliberament dels camps d'extermini que es com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell de Ministres del 10 de desembre de 2004 va adoptar l'acord d'instituir el 27
de gener com a Dia Oficial de la Memòria de l'Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la
Humanitat. La data elegida commemora el alliberament fa 60 anys del camp d'extermini
d'Auschwitz, símbol com desgraciadament tants altres (Mauthausen, Dachau, Buchenwald...)
de la depravació i la ignomínia a que pot arribar l'ésser humà. En aquests camps d'extermini
junt a la població jueva van sofrir i van morir més de 10.000 espanyols que, fugint de la
Dictadura imposada després de la Guerra Civil, van ser capturats per les tropes alemanyes
quan vivien exiliats a França. També van sofrir milers de ciutadans europeus i d'altres llocs
per raó del seu credo, raça o idees.
En el nostre cas, es més apropiat gastar el 5 de maig, donat que es la data del
alliberament del camp d'extermini de Mauthausen, on en agost de 1940, un grup
d'espanyols, 927 en total republicans tots, homes i dones, famílies completes, que fugien de
la masacre franquista i que, amb l'anuència del govern fascista espanyol, s'els va anar
aplicant, poc a poc i durant tres llargs anys, el concepte definit per Joseph Goebbels com el
de la “solució final”.
Entre aquests espanyols es trobaven els següents veíns de Morella i Ortells, avui dins
del nostre terme municipal:
1.-Manuel Ferrer Gasulla, veí de Morella, nascut el 7 de juliol de 1903 i mort el 18 de febrer
de 1943 a Mauthausen.
2.- Manuel Bellés Beltrán, veí de Morella, nascut el 9 d'abril de 1909 i mort el 20 de
novembre de 1941 a Gusen.
3.- Manuel Bonet Bonet, veí d'Ortells, nascut el 15 d'agost de 1905 i mort el 13 de novembre
de 1941 a Gusen.
La data del 5 de maig servirà per a honrar els sis milions de jueus exterminats en
l'holocaust nazi, també més de 10.000 espanyols que van sofrir la deportació, entre ells els
nostres conciutadans citats i van morir en els camps nazis. Serà la data que ens recordarà el
que, amb total seguretat, ha sigut el major crim comés en la història de la Humanitat per un
Govern, amb la complicitat i el silenci de la resta, sota la por i el terror. Tots els supervivents
van prometre fer conèixer al món els horrors viscuts en aquests camps perquè la Humanitat
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no oblidara ni repetira, mai més, aquests crims i a nosaltres ens pertoca fer honor a la serva
memòria.
Perquè eixe silenci no torne a mostrar-se de manera tan sonora, perquè l'oblit no ens
faça còmplices, la història dels camps d'extermini nazi hauria de ser entesa per tots com una
sinistra senyal de perill, ningú pensava que allò podria ocórrer a Europa: però va succeir.
Al principi van ser exterminats els discapacitats, els “anormals”... després els jueus
(entre quatre milions i mig i sis milions), russos (més de quatre milions), polonesos,
iugoslaus, txecs, grecs, marroquins, algerians, francesas, italians, espanyols, anglesos,
austríacs, etc. Distints grups religiosos (protestants, catòlics i testimonis de Jehova...),
homosexuals, presos comuns, partisans i brigadistes, i grans grups de persones d'etnia
gitana.
En el cas dels espanyols aquesta missió va ser durant dècades més onoerosa perquè
la majoria d'ells no van poder tornar al seu país.
Tenim un compromís, una exigència democràtica elemental amb ells, honrar la
memòria d'aquells homes i dones que van sofrir el major crim contra la Humanitat,
mantenint-nos sempre atents i no oblidar, perquè aquests fets, mai de la vida, no es tornen a
repetir.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Morella adoptà els següents
ACORDS:
1.- Es suma a la decisió del Govern d'Espanya d'instituir una data com a Dia Oficial de la
Memòria de l'Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la Humanitat.
2.- Es declara el dia 5 de maig, data d'alliberament del camp d'Extermini de Mauthausen com
a Dia oficial de la Memòria de l'Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la Humanitat.
3.- Al voltant d'aquest dia de 5 de maig, es farà un acte commemoratiu per honrar la
memòria de totes les víctimes de la masacre fascista i en especial, en record dels nostres 3
veins assassinats, els quals no van tornar mai a les nostres terres.
4.- Sol.licita a les institucions que en aquesta data també siguen recordats sempre, els més
de 10.000 espanyols que van sofrir i van morir en els camps d'extermini nazis, els exiliats i
tots aquells que van ser deportats o perseguits per les seves idees, de manera singular
Manuel Bonet Boner, Manuel Ferrer Gasulla i Manuel Bellés Beltrán, víctimes de la barbàrie
nazi.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta moció tal i com ve redactada.
9.- INICI EXPEDIENT DECLARACIÓ B.I.C. AQÜEDUCTE.- Coneix el Ple la proposta de
declaració com a Bé d'Interés Cultural (B.I.C.) de l'Aqüeducte de Morella i el pressupost del
mapa d'alçament dels terrenys, per a iniciar l'expedient corresponent.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste el seu agraïment, ja que després de cinc anys de
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que el Grup Popular presentara la moció per a aquest tema s'ha iniciat l'expedient per
demanar a Conselleria que porte endavant aquestes accions. Es molt important que els
nostres monuments tinguen el seu reconeixement.
El Sr. Puig li respon que fa temps que se està treballant per a aconseguir aquesta declaració
tot i que aquesta declaració no garantitze ni el manteniment ni la seva posada en valor. En
aquest moment s'aprove l'inici formal i administratiu de l'expedient concret. També es
propose demanar ajuda a la Generalitat, ja que apart de ser una iniciativa de caràcter
municipal pot ser la pròpia Generalitat Valenciana qui porte endavant el projecte com s'ha
donat el cas en altres expedients de la Comarca, i lo millor seria treballar en conjunt.
A banda de que es declare con a B.I.C. també n'hi ha que aconseguir recursos per a
restaurar, posar en valor i arreglar els voltants.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda iniciar l'expedient de declaració de Bé d'Interés
Cultural (B.I.C.) per a l'aqüeducte medieval.
10.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPOCACIÓ EN EL CONSORCI RUTA
DELS TRES REIS.- Coneix el Ple els Estatus del Consorci de la Ruta dels Tres Reis en els
quals s'estableix que formaran part del mencionat consorci dos membres de cada corporació
municipal i donat que des de la renovació de aquesta corporació no s'han nomenat els nous
càrrecs de l'assemblea general; es proposa al Ple el nomenament de l'Alcalde President En
Joaquim Puig Ferrer i de la regidora de Cultura Na Rebeca Pérez Milián.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda nomenar a En Joaquim Puig Ferrer i a Na Rebeca
Pérez Milián com a representants d'aquesta corporació en l'assemblea general del Consorci
Ruta dels Tres Reis.
11.- MOCIÓ GRUP POPULAR B.I.C. AQÜEDUCTE.- Vist l'inici d'expedient de la declaració
com a Bé d'Interés Cultural (B.I.C.) de l'Aqüeducte es propose la retirada d'aquesta Moció.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda retirar aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que s'haurie de destinar una partida anual per
veure quins monuments es poden presentar.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquest any està destinat a l'aqüeducte i l'any pròxim
ja es veurà.
12.- MOCIÓ GRUP POPULAR SOBRE FRANCESC DE VINATEA.-Coneix la Moció del Grup
Popular sobre Francesc de Vinatea que es basa en la proposició no de llei presentada el
passat gener a les Corts Valencianes pel grup parlamentari Esquerra Unida-L'Entesa
qüestionant el bon nom d'En Francesc de Vinatea, però tenint en compte que aquesta
proposició no es va admetre a debat i no es va tramitar es propose al Ple la retirada
d'aquesta moció.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda retirar la moció.
DESPATX EXTRAORDINARI.-
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NOMENAMENT REPRESENTANT A L’EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS PÚBLICS.Coneix el Ple la necessitat de renovar el nomenament de l'Alcalde com a membre de
l'Empresa d'aigües i serveis públics al haver finalitzat el seu període de vigència.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el nomenament de Joaquim Puig Ferrer
com a representant de l'Ajuntament en l'Empresa d'aigües i serveis públics.
A continuació es proposa incorporar la següent moció a l'ordre del dia “Moció sobre
informacions difamatòries”, assabentant el Ple per unanimitat acorda aprovar-la d'urgència i
seguidament es procedeix a tractar-la.
MOCIÓ SOBRE INFORMACIONS DIFAMATORIES.- Coneix el Ple la Moció presentada pel
Grup Socialista sobre informacions difamatòries que es com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 6 de febrer un fet tràgic assolava la nostra comarca: 18 persones joves, tres de ells
de la nostra ciutat i coneguts de tots nosaltres perdien la vida en un tràgic accident a l’alberg
de Sant Cristòfol de la Todolella.
Des del mateix dia del sinistre, Morella i comarca es van veure envaïts per informadors de tot
arreu, àvids de tenir informacions dels fets i de tot allò que poguere servir als seus
interessos.
Davant l’onada de periodistes, tota la gent de la nostra ciutat es va bolcar eixos dies en les
víctimes i les seves famílies, amb una actitud exemplar que no va permetre que la premsa
mes sensacionalista fera de la nostra tragèdia un espectacle mediàtic. Eren unes
circumstàncies excepcionals i la gent va actuar de manera excepcional. No cabien
explicacions innecessàries que només anaven a omplir la curiositat morbosa de la gent.
De manera totalment extemporània, i sense cap element que ho justifique, al setmanari
“Època”, de tirada nacional, apareix un reportatge d’actualitat titulat “La ley del Silencio.
Epitafio de los muertos en Todolella”, al qual es fan de manera expressa acusacions contra
la persona de l’Alcalde de Morella i la gent d’aquesta comarca. Són simples falsedats, que
per la seva enunciació ja es manifesta la seva intencionalitat. Així:
- La població de Todolella pertany al municipi de Morella. Tots sabem que Todolella es un
municipi independent amb autonomia pròpia, i això es un fet de facil comprovació a qualsevol
manual a l'ús o lloc d'informació general.
- El Municipi de Morella, responsable dels fets, no te segur de responsabilitat civil. No podem
ser res responsables, quant el fet no ha tingut res que veure amb el terme municipal ni amb
la gestió d’aquest ajuntament. Morella compta des de fa molt de temps amb una
assegurança de responsabilitat civil que està inclòs en la corresponent partida
pressupostaria.
- Del consistori morellà va sortir el permís per fer la festa. No es pot donar un permís on no hi
ha cap competència normativa.
- Es compara la vida al nostra municipi amb la situació del País Basc per a referir-se al
silenci de la gent. El crear una ficció tan absurda i irreal com es el de la absència de llibertat
a la nostra ciutat no es sinó fer una cruel comparació que no pot tenir com a punt de
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referència, ni tans sols llunyà, a la situació de temor real que es pateix dins del conflicte
basc.
Eixe reportatge situa el context de la notícia de l’accident de tantes persones volgudes en un
lloc on no van passar els fets, on es descriu una societat tancada que no es correspon amb
la realitat, on es confon la prudència i el dolor introspectiu de la nostra gent amb la temor a
les represàlies de ningú, i ho fa de manera clarament intencionada.
De la lectura de la revista el que no s’arriba a entendre a primera vista es la demostració
palpable de que el redactor del reportatge te a la vegada dues coses incompatibles: el total
desconeixement de la geografia comarcal y la clara i malintencionada erudició sobre la vida
política i social de la nostra ciutat.
El dia abans de sortir la esmentada revista, en la Radio Intereconomia de Madrid, en una
tertúlia nocturna en la que participa la mateixa periodista que signe l’article del setmanari, es
tornen a repetir les acusacions amb la mateixa sanya i falta de rigor, subordinant de forma
descarada els fets inventats al color polític d’aquest ajuntament. Aquella tertúlia es clar reflex
de la clara persecució política que persegueix, no només d’aquest mitjà, sinó dels valors
autoritaris i antidemocràtics que representa el setmanari “Època”, sobradament coneguts pel
públic general.
El que no havien aconseguit uns, després de dies insistint sobre la gent, sense obtenir cap
fruit, surt a la llum la clara voluntat d’aquelles persones a qui no els importen els fets
ocorreguts, sinó les persones a qui pot afectar aquest assumpte, i si son del ban contrari,
millor, encara que cometen la major de les injustícies. I el resultat de tot això es evident: un
poble ferit.
Un poble ferit com es el nostre no es mereix que se li transmeteixque una informació
malintencionadament falsejada quant el que es te es un dret a la informació amb el requisit
de la veracitat com a element ineludible per a mantenir la seva dignitat com a colectivitat.
Un poble ferit per tantes morts no es pot permetre entrar en una dinàmica de discussió en el
que una de les parts descansa sobre una variable que es falsa i per tant, sols es manté per
l’interés polític. No es bó. No ens ho acceptarien les víctimes i no aportaríem res positiu a la
nostra ciutadania. Les coses deuen ser resoltes per les seves vies i sense tractar de fer amb
això una via d’explotació mediàtica.
Correspon així que la via judicial i institucional es combinen per poder demostrar quina es la
essència del nostre sistema, en el que els mecanismes de la democràcia i l’autoritat que ens
atorga la nostra representativitat electiva ens permeten decidir que no tot es un espectacle.
Tenim l’obligació moral de marcar legítimament el límit a unes prerrogatives de manipulació i
calumnia assumides en nom de una falsa llibertat, sobretot quant afecten als drets dels altres
i ofenen sense contemplacions a la seva honorabilitat, dignitat i reconeixement com a
persones.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Morella adopta els següents
ACORDS:
1. En aquest acte Plenari rendeix homenatge a l’exemplaritat i actitud de la societat
morellana davant els informadors que no han mantingut una actitud responsable i sensible
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davant la tragèdia ocorreguda a la Todolella. Que ningú ofengue la llibertat dels nostres
ciutadans a expresar o no en públic el seu dolor.
2. Es manifesta la mes absoluta condemna i rebuig davant les informacions sortides tant a la
Revista “Època” com a la Tertúlia de la emissora de ràdio Intereconomía les darreres
setmanes. No es pot admetre en la nostra democràcia ni el contingut de les informacions
difamatòries i malintencionades contra les persones esmentades, ni les formes
mantingudes per aquests mitjans, els quals han asseverat fets basant-se en unes dades
que son manifestament falses i manipulades.
3. Els Regidors de l’Ajuntament reunits en aquest Ple manifesten de manera contundent la
total falsedat i malintencionalitat absoluta de totes les informacions contingudes i
manifestades en els dos mitjans de comunicació referits, tant del reportatge com de la
tertúlia.
4. Es dona el total recolzament del Plenari de l’ajuntament davant de qualsevol acció judicial
que s’exercite davant els dos mitjans esmentats. Es legítim que davant de l’infàmia i la
calumnia, l’Estat de Dret es pose en marxa per restaurar en la mesura de el possible
l’honorabilitat de totes les persones i col·lectivitats que s’han pogut veure atacades i
ofeses per eixos mitjans, molt especialment, a la figura de l’Alcalde de Morella, màxima
institució política de la nostra ciutat, directament atacada i objecte de les principals i mes
greus acusacions fetes per aquestos dos mitjans.”
Pren la paraula el Sr. Medina vol manifesta que el seu grup a sigut acusat des del mitjà de
comunicació local Notícies d'estar detràs d'aquestes informacions, cosa que es totalment
falsa.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifeste el seu agraïment a la corporació per el seu
recolzament davant aquesta infàmia, i remarcar i que quede clar que es tracta sols d'alguns
periodistes que en general han fet el seu treball com correspon.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la citada moció tal i com ve redactada.
13.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta sobre la reparació que s'han fet de les teulades
del col.legi, si la tela asfàltica que s'ha posat quedarà a l'exterior.
El Sr. Milián planteja dos precs:
– Després del fred i vist com s'ha realitzat la distribució de la sal, voldria saber si s'ha
considerat la possibilitat de comprar un salero per facilitar el treball.
– Al voltant de l'escombrera i degut al vent hi han molts de plàstics pel terra i pels arbres.
La Sr. Ripollés voldria saber com es troba el tema al voltant de la SAMU.
Pren la paraula el Sr. Puig qui respon a les qüestions plantejades:
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En lo que respecte a les reparacions fetes en les teulades del col.legi Verge de Vallivana,
es tracta d'una intervenció d'urgència realitzada amb col.laboració amb la Conselleria de
Cultura, s'està mirant quin tipus de pedra se col.locarien al damunt.
Degut al vent d'alçat en alguns llocs, i s'està mirant de reparar els desperfectes.
Es te coneixement de que s'ha encarregat el projecte de rehabilitació integral a l'arquitecte
PINOS.
– La possibilitat d'adquirir algun sistema per a distribuir la sal en les nevades ja s'està
estudiant.
– També s'està d'acord en procedir a la neteja dels voltants de l'escombrera així com altres
zones en les que n'hi han deixalles portades pel vent.
– En lo que respecte al tema de la SAMU en aquest moment s'està elaborant el
memoràndum que s'explicarà en comissió en quant estigue redactat.
–

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-i-una
hores i quaranta-cinc 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

