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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 12
DE MAIG 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
Na Rebeca Pérez Milián

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia dotze
de maig de dos mil cinc, a les vint-i-dos 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.- 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.
Pren la paraula el Sr. Medina qui fa constar que:
– en la pàgina 2 de l'acta del dia 10 de març de 2005 en el punt 2 referent al
pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'any 2005 on diu “amb els vots en
contra del Partit Popular” deu de dir “amb els vots en contra del Grup Parlamentari
Popular”
– en el despatx extraordinari on es va presentar la Moció sobre informacions
difamatòries, en la seva intervenció on diu “manifesta que el seu grup” deu de dir
“manifesta la indignació del seu grup”.
– Que en aquest mateix punt cal afegir “que les informacions provenien de fons
municipals” i “A lo que respon el Sr. Blanch que no te intenció de crear debat.
Després d'aquestes modificacions son aprovades per unanimitat les actes de les
sessions de data 10-03-05 i 15-04-05.
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:
§

Respecte al tema de la finalització dels tres trams pendents de la Carretera
Nacional N-232 comunicar que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat
Resolució de 29 de març de 2005, de la Secretaria General per a la Prevenció
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de la Contaminació i del Canvi Climàtic, per la que es formule declaració
d'impacte ambiental sobre “Estudio de alternativas del acondicionamiento de la
N-232, Tramo L.P. Castellón-Intersección con carretera provincial a Ráfales”
de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.
S'ha rebut comunicació de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià
de la Conselleria de Cultura i Educació en el qual es remet resolució sobre
incoació d'expedient de declaració de B.I.C. amb categoria de monument, a
favor de l'Aqüeducte de Morella.
Respecte al tema del Parador Nacional de Turisme, s'ha presentat en aquest
Ajuntament el projecte d'execució que s'ha remes a la Conselleria de Cultura
per a que l'informe, i s'està realitzant l'estudi geotécnic del túnel d'accés.

GOVERNACIÓ
§

§
§
§

§

El subdelegat del Govern va fer l'oportuna visita a la ciutat de Morella per
tractar de diversos temes i visitar diverses instal·lacions:
- Futura Caserna Guardia Civil
- Centre Viabilitat Hivernal
- Subestació elèctrica Mas de Fraiximeno
Dispositiu policials especials amb motiu de:
- Setmana Santa i Pasqua
- Volta ciclista Vila-Real-Morella
- Rogativa Vallivana, on es va sol.licitar la presència d'agents de la Guardia
Civil per controlar el trànsit dels assistents a la Rogativa i de la resta d'usuaris
de la N-232.
Es van fer les proves i oposició de l'agent de Policia Local, el qual ja està
prestant els seus serveis des del dia 1 de maig.
Creada la Borsa de Treball de la Policia Local, s'ha pogut fer us d ela mateixa
per cobrir una suplència per baixa i per reforçar la temporada estival amb un
altre agent, de tal manera que el servei queda cobert amb 3 persones.
El divendres 17 de març es va celebrar una conferència al voltant el sistema de
normalització dels estrangers, amb un gran èxit de participació, impartida per
Miguel Louzao i Francisco Bahamonde, de la Subdelegació del Govern de
Castelló.
S'han fet les gestions per donar de alta les bases de dades personals
informatitzades a l'Agència Estatal de Protecció de Dades.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
§

S'estan preparant la campanya d'informació per a posar en marxa la carta de
Participació Ciutadana i Registre d'Associacions de Morella.

OBRES
§
§
§
§

S'han començat les obres d'urbanització de l'IES 2ª fase, en la que es fa
l'accés.
S'ha cobert la sèquia de pluvials davant la terrassa del bar de Sant Miquel als
lavabos públics.
S'ha fet una nova fase de 44 nínxols nous al cementeri de Morella.
S'ha reconstruït la calçada del carrer Zaporta i s'ha fet una reparació de tots els
clots d'aquest carrer.
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S'han substituït les reixes de pluvials del polígon industrial i s'han canviat
algunes tapes de les arquetes de subministrament.
S'ha continuat amb la neteja de la cuneta de la carretera Castelló.
S'ha formigonat l'accés al magatzem municipal.
S'ha refet el mur de pedra de l'accés a la cuina del col.legi de primària.
Altres intervencions fetes per la brigada d'obres han consistit en:
§ Substitució de tapes d'alcantarillat i aigua potable i reparació vorera al carrer
Castell.
§ Reparació de murs de pedra a l'Alameda.
§ Reparació de bades fetes per la figuera de la Porta Forcall.
§ Reparar amb alquitrà els punts deteriorats a la Porta Sant Miquel i carrer
Muralla.
§ Canvi de l'arbre de la Costa Sant Joan i refer esglaons de la Costa.
§ Reparació de les pedres soltes al carrer Mare de Deu.

SERVEIS
§
§
§
§
§
§
§

Adequació de les intal.lacions de la piscina per a discapacitats i poder
legalitzar-la definitivament.
Visita dels tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per veure d'obtenir
aigua per Morella i les explotacions ramaderes.
S'ha instal.lat un nou contenidor compactador per a la recollida selectiva de
paper-cartó.
Per a la Rogativa 2005, s'han instal.lat waters químics i contenidos a la Torreta
i el Pont de la Bota, així com la senyalització de les zones més perilloses a la
carretera.
S'han reposat les creus i foses afectades per l'obra de construcció de nínxols al
cementeri.
S'ha reobert la Plaça de Bous per Pasqua amb les reparacions oportunes.
S'ha fet una intervenció de neteja de desaigües a Vallivana.

AGRICULTURA
§
§
§
§

§

Es va mantenir una reunió amb el Conseller d'agricultura per tractar diversos
temes:
La reversió dels terrenys ocupats pel “silo” del SENPA, a fi de poder construir
la nova caserna de la Guardia Civil.
La millora dels camins rurals que porten deu anys sense donar cap ajuda.
També se li va presentar el projecte del nou “matadero” que juntament amb la
Cooperativa, els ramaders i els carnissers es va a construir, per tal de contar
amb el seu recolzament.
La reunió va estar molt positiva i ara esperem que realment done fruits.
S'ha sol.licitat a la Confederació de l'Ebre permís per derivar aigua dels rius per
a que la puguen portar els ramaders a les seves explotacions davant la
sequera existent.

TURISME
§

El Patronat de Turisme de Morella va assistir amb estand propi a la I Fira
Internacional de València, que va tindre lloc del 7 al 10 d'abril. En dita Fira es
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va presentar el Comité d'Innovació Turística. Dos membres van explicar que és
el Comité i els nous projectes que portaran a terme.
El dia 5 de maig va tindre lloc una reunió del Patronat de Turisme on es van
realitzar els nous canvis de membres, ja que hi ha una nova junta de
Asetmyco. També es van tractar altres temes com el “Forum de Turisme
d'Interior” que tindrà lloc el 2 i 3 de juny, el Saló agroalimentari i el congrés
Internacional de Cortinaris (bolets) al mes d'octubre.
El Comité d'Innovació Turística va realitzar enquestes als visitants el pont de l'1
de maig. Continuant la campanya de millora de l'oferta turística. També estan
preparant la presentació del Comité a Morella i la participació al “Forum de
Turisme d'Interior”.

MEDI AMBIENT
§

§

§
§
§
§
§

§

S'ha fet una reunió amb els veïns afectats per la zona d'Actuació Urgent “ZAU”,
per l'incendi del 94 juntament amb la Conselleria, a l'antic Ajuntament d'Ortells,
i s'ha obert una oficina a la Fàbrica Giner per informar detalladament a
cadascun dels afectats.
La propera setmana es farà la subhasta de la fusta del pinar de Pereroles, ja
s'ha acabat de marcar a Carrascals, estem a l'espera de rebre el plec de
condicions tècniques per part de la Conselleria i ja s'ha començat a marcar el
pinar d'Herbeset.
També es va fer una reunió de la Comissió de Vigilància i Control
Mediambiental de la zona Els Ports-Maestrat, i la presentació del llibre
el.laborat pel CEAM sobre la qualitat de l'aire en esta zona.
S'ha augmentat el número de contenidors de recollida selectiva d'envasos
lleugers.
S'ha fet una neteja i crema de restes vegetals de la sèquia d'aigües pluvials al
parc d'Ortells.
S'han plantat arbres al parc d'Ortells i s'han canviat altres de morts a
l'Alameda, Sant Miquel, carrer Hospital.
Es va fer una neteja de caixes i plàstics al voltant de l'abocador d'inerts, però
altra vegada s'ha de fer ja que el vent a fet una nova escampada. Açò es
solucionarà amb l'entrada en funcionament de l'abocador controlat del Pla
Zonal de Residus.
S'ha fet la campanya anual de poda d'arbres i també de les sabines a
l'Alameda, Puritat i per la zona urbana, i ara ja s'han segat les herbes a les
rotondes de la nacional, a l'àrea de descans de la Caseta Vallés, Costa dels
Tancants i zones de l'Alameda.

CULTURA
§

§
§
§
§

Del 10 al 12 de març la regidora de cultura va formar part del jurat de la
“Primera Lliga de Debats Universitaria” de parla catalana que va tindre lloc a
l'Universitat Ramon Llull de Barcelona. Dins de les activitats de celebració del
Desé Aniversari de la Xarxa d'Universitats Joan Lluis Vives.
Es van realitzar activitats culturals a Setmana Santa:
Divendres 18 pregó i “Trenca de l'hora” del grup de tambors i bombos de
Morella
Dissabte 19, al teatre municipal es va representar l'obra de teatre “Alterades”.
Diumenge 20 es va inaugurar l'exposició de Cartells de l'Anunci.
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Es van projectar les pel.lícules: El Aviador i Descubriendo nunca Jamás.
El dissabte 26 a les Sales Gòtiques de l'Ajuntament va indre lloc el Fallo del
Cartell guanyador de l'Anunci.
L'Ajuntament va col.laborar amb la presentació del 28 Aplec dels Ports i en el
muntatge i desmuntatge d'escenaris per a l'orquestra de la Festa Pro-Aplec.
L'Ajuntament també va col.laborar amb el Consell de la Joventut en la “Primera
Setmana esportiva. Pasqua 2005”: campionats de futbol sala, bàsquet,
escalada....
Es va ampliar l'horari del Centre Jove durant les vacances de Setmana Santa.
Amb activitats i tallers per als xiquets i xiquetes de 3 a 7 anys.
El 24 d'abril es va commemorar el dia del llibre. A la Plaça de l'Ajuntament es
va col.locar una parada amb un 10% de descompte en totes les publicacions.
L'1 de maig al teatre municipal va actuar el Ballet Clàssic nacional de Moldavia,
van interpretar entre altres peces “El Cascanueces”, “El baile de los cisnes”,
“La Bella Durmiente”. I el 2 de maig es va projectar la pel.lícula “El
Hundimiento”
S'estan preparant totes les activitats culturals del mes d'agost. En breu es farà
una reunió de la comissió de Festes i es portarà al ple per a la seva aprovació.

BENESTAR SOCIAL
SOLIDARITAT
§
§
§
§
§
§

Durant els mesos de març i abril es va reunir el consell de solidaritat, per
organitzar les jornades de solidaritat. Es realitzaran entre els dies 13 i 23 de
maig. Activitats:
Exposició de Burkina Fasso cedida per CRUZ ROJA.
Conferència de la morellana missionera Manolita Centelles.
Grup musical africà.
Pel.lícula Hotel Rwanda.
També es recollirà roba.

TRADICIONS
§

Principis de maig preparació de la rogativa de Vallivana que es va celebrar els
dies 7 i 8 de maig.

ESPORTS
§
§
§
§

Cal destacar l'èxit històric assolit pel club de futbol Morella que ha guanyat el
campionat de 2ª Regional i per primera vegada en la històrica ascendeix de
categoria. Felicitació per part de la Corporació.
Un any més es va celebrar la clàssica ciclista Villarreal-Morella-Villarreal.
També s'han fet les marxes a peu de Castelló-Morella i Benicarló-Morella.
I dintre de les escoles esportives municipals, els xiquets i xiquetes de l'escola
d'atletisme s'han desplaçat a Benicarló i Castelló per participar en les seves
primeres competicions amb molt bons resultats. També les xiquetes del
bàsquet han fet partits amistosos i una competició amb un bon nivell de lloc.
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3.- MANCOMUNITAT “TAULA DEL SENIA”.- Es dona compte al Ple per part del
Regidor de Governació el Sr. Blanch que s'estan portan a terme els tràmits per a la
creació de la Mancomunitat “Taula del Senia” i que d'acord amb el procediment
establert per a a la creació de aquest tipus d'entitat local, correspon que l'Ajuntament
de Morella es pronuncie en la seva intenció de formar part d'aquesta Mancomunitat.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si estan clara la representació o sols es
manifeste la intenció d'adhesió a la taula.
A lo que li respon el Sr. Puig que en este moment s'aprove la incorporació, té de ser
una qüestió flexible i gens burocràtica, sense gastos corrents, però que evidencie que
la situació del sud d'Aragó, sud de Catalunya i nord de la Comunitat Valenciana té
molt de punts en comú i que seria important estar representats en aquesta plataforma.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Manifestar l'interès d'aquest Ajuntament en formar part de la futura Mancomunitat
“Taula del Senia” i nombrar com a representant d'aquesta corporació al Sr. Alcalde En
Joaquim Puig i Ferrer.
4.- INSCRIPCIÓ BASES DE DADES MUNICIPALS AGENCIA DE PROTECCIÓ DE
DADES.- Pren la paraula el Sr. Blanch qui exposa que s'ha creat una base de dades
de vehicles per a poder posar en funcionament el sistema de control d'accés al casc
urbà de Morella, per lo que s'entén que aquesta base de dades deu inscriu-se en
l'Agència de Protecció de Dades segons la legislació vigent.
Al mateix temps s'aprofitarà per inscriure altres bases de dades que s'utilitzen en
aquest Ajuntament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda sol.licitar a la Agència de Protecció de Dades
l'inscripció de les següents bases de dades:
–
–
–
–
–

padró municipal d'habitants
padró municipal de vehicles
base de datos registre asociaciones
base de dades carta participació ciutadana
base de dades vehicles i conductors per a control d'accessos.

5.- CAMPANYA TRAFIC 2005.- Pren la paraula el Sr. Blanch qui passa a exposar les
mesures a aplicar en matèria de trànsit en la nostra ciutat en els propers mesos.
Des de l'any 2003 fins al 2005 s'han estat mantenint reunions i es va crear la Comissió
de Mobilitat per a realitzar debats constructius en el model de trànsit a aplicar.
Es planteje la campanya de trànsit 2005 indicant uns eixos fonamentals com son
primar al peató com a element primordial de la ciutat, mantenir un ordre en els carrers
i incidir en l'educació viaria.
S'aplicaran una serie de mesures que son:
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Marcació zones estacionament respectant zones com Costa Sant Joan, Porta
Forcall, Placet Església
Distintius amb una pegatina individualitzada e identificativa.
Places d'estacionament amb zona blava d'estacionament limitat de caràcter gratuït,
creació de places especials (minusvàlids, policia, taxi)
Repartiment, restricció d'horaris
Sistema de control automàtic d'accessos per grups d'accés
Difusió de mesures.

Es compta amb mitjans humans i tècnics per posar en funcionament aquesta
campanya.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que no va poder consultar l'expedient al no
estar disponible, però que després se li va comunicar que estava en un altre lloc per
poder-lo revisar.
La proposta de l'any 2003 s'ha millorat gràcies a la col.laboració de tots. Hi ha un error
de base es tracta d'una modificació de l'ordenança de l'any 1992, que en el seu
moment s'haguera tingut que modificar, no se va publicar, no va donar temps a
al.legacions. Queden moltes coses en l'aire, son mesures d'aplicació diària i temes
com la grua segueix sense estar en funcionament
Es tracta de mesures molt importants que afecten a molta gent i que en un primer
moment s'hagere tingut de fer d'una manera consensuada.
A lo que respon el Sr. Blanch dient que no comparteix les apreciacions respecte de
l'aplicació de les mesures anteriors, però que tenen tot el dret d'anclar-se en les
posicions que consideren oportunes, però si que trobe positiu que ara veigen en uns
altres ulls la situació actual, i que amb això entengen una major adequació a la
normativa. Sempre s'ha trobat en falta una alternativa a estes mesures.
El Sr. Medina es reitere en que es tracta d'un canvi d'ordenança, que s'haguere tingut
de tractar com a tal, que el text s'ha millorat molt pero hi ha un error de base, però si
que s'han recollit propostes fetes pel Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Puig que manifeste que si l'únic problema de fons que hi ha es
el canvi en l'ordenança, no hi ha cap problema.
El problema real es que totes les ciutats històriques d'Europa tenen problemes
d'accesibilitat i tenen restriccions d'accés de vehicles i que cada vegada es prime més
al peató. Deurem d'acostumar-nos a una nova cultura de no poder anar en cotxe a tot
arreu.
Estem disposats a consensuar aquesta qüestió, encara que hi ha que assenyalar que
hi hagut mala fe e intent d'intoxicació pera a confrontar Morella en la Comarca.
En resum si el problema es l'ordenança que se proposen les modificacions oportunes i
s'estudiarà el canvi d'ordenança.
Després d'aquestes deliberacions s'aprove per sis vots a favor del Grup Socialista i
cinc vots en contra del Grup Popular la Campanya de Trànsit 2005.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2004.- Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Ordinari de l’any 2004, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se'ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
l'Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingresos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulgen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-04 .................................. 302.857,76 euros
Ingressos pendents a 31-12-04 ................................. 686.133,92 euros
Total ........................................................................... 988.991,68 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-04 ....................... 977.777,60euros
Romanent de Tresoreria total .................................... 11.214,08 euros
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-04 ……………….. 26.214,87 uros
Ingressos pendents a 31-12-04 …………....……
0,00 euros
Total ………………………………………........26.214,87 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-04 ……......... 26.044,50 euros
Romanent de Tresoreria total …………..…........
170,37 euros
FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-04................................... 4.900,69 euros
Ingressos pendents a 31-12-04 .................................
0,00 euros
Total ........................................................................... 4.900,69 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-04........................ 0,00 euros
Romanent de Tresoreria total .................................... 4.900,69 euros
PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-04 ..............................
9.078,40 euros
Ingressos pendents a 31-12-04 ................................. 14.231,78 euros
Total............................................................................ 23.310,18 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-04........................
466,54 euros
Romanent de Tresoreria total .................................... 22.843,64 euros
CISE, SPE,S.A.
Total accionista...........................................................
Total immobilitzat........................................................

0,00 euros
645.318,20 euros
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Total gastos distr. varis exercicis................................
0,00 euros
Total actiu circulant..................................................... 551.107,07 euros
TOTAL ACTIU .......................................................1.196.425,27 euros
Total fondos propios.................................................... 434.433,47 euros
Total ingresos a distr. Varios ejercicios...................... 287.123,67 euros
Total provisiones para riesgos y gastos......................
0,00 euros
Total acreedores a largo plazo.................................... 53.511,96 euros
Total acreedores a corto plazo.................................... 421.356,17 euros
TOTAL PASIU............................................................. 1.196.425,27 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
Total inmovilizado........................................................121.064,57 euros
Total actiu circulantes................................................. 122.768,76 euros
TOTAL ACTIU............................................................. 243.833,33 euros
Fondos propis..............................................................158.805,09 euros
Fondo de reversió (nota 8).......................................... 29.850,14 euros
Total acreedors a llarg plaç......................................... 1.496,90 euros
Total pasiu circulant.................................................... 53.681,20 euros
TOTAL PASIU............................................................. 243.833,33 euros
Assabentat el Ple es aprovada el Compte General del Pressupost Ordinari del 2004
per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup Popular.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA GENER, FEBRER I
MARÇ 2005.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria del
mes de gener, febrer i març de 2005, que son com segueixen:
MES GENER
Saldo a 31-12-04 ........................................................
Ingressos gener..........................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 31-01-05..................................................

302.857,76 €
339.685,67 €
642.543,43€
475.300,59 €
167.242,84 €

MES FEBRER
Saldo a 31-01-05 ........................................................
Ingressos febrer..........................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 28-02-05..................................................

167.242,84 €
685.366,98 €
852.609,82€
507.559,88 €
345.049,94 €

MES MARÇ
Saldo a 28-02-05 ........................................................
Ingressos març............................................................
Total............................................................................

345.049,94 €
335.718,73 €
680.768,67€
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Pagaments..................................................................
Existència a 31-03-05..................................................

265.478,57 €
415.290,10 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que es tracten dels vostres comptes i
que no tenen temps material per a estudiar-los.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de gener, febrer i març tal i com
venen redactats.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA.- S’exposa al Ple,
per part de la Sr. Secretaria del Ajuntament els comptes d’Administració de Vallivana,
presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2004 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2004
Més ingressos
SUMEN

55.255,64 €
51.501,97 €
106.757,61 €

Despeses

34.115,78 €

Saldo a 31 de desembre de 2004

72.641,83 €

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com ve exposada.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, TARIFES TAXI MUNICIPAL.-Coneguda per Ple la
proposició de tarifes per al taxi de l'empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta
està composada d' unes tarifes a aprovar que són com segueixen:
VIATGES

EUROS

Preu per vehicle/km

0,42

Preu per vehicle/km per serveis nocturs, 0,51
diumenges i festius d'àmbit nacional (1)
Preu per hora d'espera

11,25

Mínim de percepció

2,36

Xiva, €/per, anar i tornar

3

DESCOMPTES
Vinaròs hospital, €/per, anar i tornar (dimecres i
divendres)
11,5
Jubilats

20%

Estudiants

20%
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VIATGES
Carnet d'Or
acumulables)

EUROS
(Els

descomptes

no

son
30%

a) Durant el transcurs de la primera hora d'espera l'usuari tindrà dret a disposar
gratuïtament d'un temps d'espera de quinze minuts, transcorreguts els quals se
computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 2,81 € cada fracció.
b) Els serveis es contractaran en règim d'alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s'entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
En qualsevol cas l'usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l'Ordre de 22 de desembre de 2004.
Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutuo acuerdo, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d'obligatòria.
Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement dels serveis d'Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en el
llibre de reclamacions existent en el vehicle.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS I SUBHASTA APARCAMENT
SUBTERRANI TINT.- Aquest punt queda damunt de la taula.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE I COMPROMISOS PLANS PROVINCIALS
OBRES I SERVEIS (PPOYS) 2005 MORELLA.- Coneix el Ple l'expedient incoat per
aquest Ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i Serveis (PPOYS)
2005 “Urbanización C/ San Nicolas en Morella” i coneguda la subvenció concedida per
la Diputació Provincial de Castelló de SEIXANTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA
EUROS (61.750,00 €) euros. Coneix així mateix que el projecte inicial “Urbanización
C/ San Nicolas en Morella” que ascendia a la quantitat de 163.932,00 euros, comptava
inicialment amb un finançament per part de la Conselleria de Infraestructures
mitjançant els programes Area de Renovació Urbana (ARU), donat que a dia d'avuí
no s'ha signat el corresponent conveni, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l’obra “ Urbanización C/ San Nicolas 1ª fase en
Morella “ redactat per l’ Arquitecte En Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la
quantitat de SEIXANTA-CINC MIL EUROS (65.000,00 €).
SEGON.- Comprometre's a l'aportació municipal de TRES MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (3.250,00 €) euros durant l'execució de les obres amb càrrec a
la partida pressupostària 43-60004 del Pressupost General d'aquest Ajuntament
aprovat el 30-12-2004, segons el següent desglose:
–
–
–

Diputació Provincial
Ajuntament
Total del Projecte

61.500,00 euros
3.250,00 euros
65.000,00 euros
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12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMISOS PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (PPOYS) 2005 LA POBLETA.- Coneix el Ple l'expedient incoat per aquest
Ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i Serveis (PPOYS) 2005
“Mejora E.D.A.R. y accesibilidad en el casco urbano en la Puebla de Alcolea” i
coneguda la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló de SETZE
MIL CINC-CENTS EUROS (16.500,00 €) euros, i la subvenció concedida per el M.A.P.
de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €) euros, el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €)
euros durant l'execució de les obres amb càrrec a la partida pressupostària 43-60002
del Pressupost General d'aquest Ajuntament aprovat el 30-12-2004.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMISOS PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (PPOYS) 2005 XIVA.- Coneix el Ple l'expedient incoat per aquest
ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i Serveis (PPOYS) 2005
“Pavimentación C/ Mayor fase 1ª de Chiva de Morella” i coneguda la subvenció
concedida per la Diputació Provincial de Castelló de SETZE MIL CINC-CENTS
EUROS (16.500,00 €) euros, i la subvenció concedida per el M.A.P. de DOTZE MIL
EUROS (12.000,00 €) euros, el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €)
euros durant l'execució de les obres amb càrrec a la partida pressupostària 43-60001
del pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat el 30-12-2004.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMISOS PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (PPOYS) 2005 ORTELLS.- Coneix el Ple l'expedient incoat per aquest
ajuntament per l'obra inclosa en Plans Provincials Obres i Serveis (PPOYS) 2005
“Adecuación entorno acceso CV-14 fase 2ª en Ortells” i coneguda la subvenció
concedida per la Diputació Provincial de Castelló de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS (28.500,00 € ) euros, el Ple per unanimitat acorda:
Comprometre's a l'aportació municipal de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €)
euros durant l'execució de les obres amb càrrec a la partida pressupostària 43-60003
del pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat el 30-12-2004.
15.- ADHESIÓ, SI ESCAU, NOU CONVENI MARC ECOVIDRIO.- Vist el Conveni
Marc subscrit en data 20 de desembre de 2004 entre la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Territorio i Vivenda, i l'Entitat Ecovidrio (DOGV nº 4.952 de
23/02/2005), per el que es regula la gestió del contenidor verd – recollida selectiva
d'envasos i envasos gastats de vidre;
Considerant que el citat Conveni Marc ve a substituir l'anterior Conveni subscrit en
data 31 d'octubre de 2001 entre les mateixes parts, al que aquest Ajuntament està
adherit per mig del Protocol d'Adhesió signat en el seu dia a aquests efectes:
El Ple, en consideració al seu interès per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Acceptar la totalitat de les condicions reflexades en el Conveni Marc
subscrit entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territori i
Vivenda, i l'Entitat Ecovidrio en data 20 de desembre de 2004.
SEGON.- Renovar l'adhesió al referit Conveni Marc.
TERCER.- Remetre per triplicat exemplar certificació del present acord a la
Conselleria de Territori i Vivenda de la Generalitat Valenciana per al seu coneixement i
efectes oportuns.
DESPATX EXTRAORDINARI.-El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos punts que vol que
es tracten en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència dels referits punts, que són aquestos:
–
–

Moció Fons autonòmic de Cooperació Municipal
Moció Carretera Xiva

Per unanimitat es aprovada la urgència dels dos punts.
MOCIÓ FONS AUTONÒMIC DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.- Pren la paraula el Sr.
Blanch qui passa a exposar la següent moció:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La VII Assemblea General Extraordinària de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, celebrada a Castelló el dia 27 de febrer de 1999, va aprovar, per
unanimitat de totes les forces polítiques i del municipalisme valencià, la creació del
Fons Autonòmic de Cooperació Municipal per la Generalitat Valenciana.
Ni en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana de l'any 2000, ni els pressuposts
dels anys 2001, 2002, 2003 i 2004, s'establiren cap tipus d'aportació directa als
municipis valencians.
En el Pressupost de la Generalitat Valenciana de l'any 2005, apareix la quantitat de
6.000.000 € que corresponen als Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, sense
que fins ara s'haja publicat l'Ordre de la Conselleria escaient, que regule al seua
distribució.
Per tot açò, és perquè, en nom de l'equip de govern d'esta Corporació, el regidor que
subscriu esta moció formula al Ple la següent
PROPOSTA D'ACORD
Sol.licitar a la Generalitat Valenciana que publique l'Ordre reguladora per a la
distribució urgent del Fons Autonòmic de Cooperació Local consignat als Pressuposts
de la Generalitat per a 2005 tot i atenent criteris d'equitat, justícia i solidaritat per a tots
els Ajuntaments.
Donar trasllat del present acord al President de la Generalitat Valenciana, al
Vicepresident del Govern Valencià, al President i als Portaveus dels Grups
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Parlamentaris de les Corts Valencianes i al President i als Portaveus dels grups
polítics de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (F.V.M.P.).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la referida moció dels Fons
Autonòmic de Cooperació Municipal tal i com ve redactada.
MOCIÓ CARRETERA XIVA CV-117.- Es dona compte al Ple de la
Carretera Xiva CV-117 que es com segueix:

moció de la

“La carretera CV-117 es un vial fonamental per a la pervivència del terme municipal al
ser la que uneix les poblacions de Xiva i de Morella, i de la qual es responsable la
Diputació de Castelló.
Es una carretera abandonada històricament i el seu estat de conservació ha minvat
clarament les expectatives de progrés dels habitants de Xiva, els quals pràcticament
depenen de aquesta eixida per comunicar-se amb la resta de poblacions.
Quan s'està parlant de les grans infraestructures per al segle XXI, ací estem vivent la
realitat d'una carretera impròpia dels finals dels segle XIX i que presenta d'una gran
quantitat de problemes estructurals i conjunturals.
Les males condicions de l'actual asfalt, amb clots i pedres soltes, no sols fan malbé
els vehicles, sinó que posen en perill als conductors, ja que la conducció no és segura
i es pot perdre el control del vehicle fàcilment, sobretot si tenim en compte que alguns
dels usuaris són conductors veterans donada la població de Xiva, i els reflexos dels
quals no són tan ràpids com els dels joves.
Les accions de millora que s'hi realitzen anualment són puntuals i poc duradores, tal i
com hem vist en els darrers dies. I si bé aporten una millora ocasional a aquesta
situació, no solucionen definitivament el verdader problema:
La CARRETERA ÉS ESTRETA (els vehicles cada vegada són més voluminosos i
les barreres protectores que han posat recentment augmenten la seua estretor)
– La CARRETERA TE UN TRAÇAT PERILLÓS (corbes tancades i amb poca
visibilitat).
–

Tots dos factors units a l'arribada del turisme, que ha agafat molt d'auge en els darrers
anys i fa que aquest vial siga cada vegada més transitat per vehicles, ciclistes i
vianants, provocant situacions de gran risc per tots els usuaris.
Per tant, des de l'Ajuntament de Morella, fent ressò de les peticions que ens han fet
arribar els xivatans amb molta freqüència, pensem que hi ha possibles solucions per
resoldre els actuals problemes, que tinguen un caràcter mes permanent que les que
s'estan aplicant a dia d'avuí, i que tinguen un caràcter mes permanent que els que
s'estan aplicant a dia d'avuí, i que tinguen efectes beneficiosos per a tots els ciutadans
de Xiva, tals com el fer un nou asfaltat general de tota la carretera, ampliar l'amplària
de la mateixa, i millorar el traçat en alguns punts (sempre sense oblidar sospesar els
possibles impactes mediambientals i personals).
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Des de l'Ajuntament de Morella, entenem que aquesta situació no pot continuar ni un
di amés, ens ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les necessitats dels
ciutadans de Xiva, una zona que necessita de les millors condicions viàries per a
mantenir la seua qualitat de vida.
Per l'exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se a la Diputació Provincial de Castelló per a per a que assumisca el
compromís de resoldre els problemes de la CV-117 i realitzen totes les iniciatives
tècniques i polítiques necessàries per que es done sol.lució a l'arranjament definitiu
que des de fa tant de temps es necessita.
SEGON.- Exigir que en els propers Pressuposts de la Diputació de Castelló conste
una partida específica per a donar una solució definitiva al nou traçat i asfaltat de la
carretera.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de la Carretera de Xiva CV117 tal i com ve redactada.
16.- PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el Sr. Milian qui planteja dos precs:
– Respecte als contenidors de vidre i aprofitant l'obra a realitzar en el carrer San
Nicolas es prodria estudiar la possibilitat de soterrar els contenidors tant de
deixalles com de recollida selectiva.
– Respecte a la Rogativa es tindria d'estudiar la possibilitat de buscar un itinerari que
discorregera fora de la carretera, ja que cada dia es més perillós.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta:
– Com es troba la cessió de la caseta de la Creu Roja per a fer un Centre d'atenció a
malalts d'Alzehimer.
– Com va passar el robatori en el museu de Dinosaures, quines mesures s'han pres i
quines mesures de seguretat hi havien en eixe moment.
– Com es troba el tema de sol.licitud de la SAMU.
Pren la paraula el Sr. Puig qui respon a les qüestions plantejades:
– En lo que respecte al tema dels contenidors hi ha un compromís per part de
l'empresa encarregada de la recollida de basura de retirar, en alguns punt concrets
de la ciutat, els contenidors durant el dia i deixar-los a les hores en que es puge
deixar la basura. El tema de soterrar els contenidors durant la realització de les
obres del Carrer San Nicolás serà estudiat.
– En el tema de la Rogativa es una idea compartida i que s'ha de traslladar a la gent
que més coneix aquesta qüestió per a que pugen aportar idees. Un camí adequat
fora de la Carretera seria una bona oferta turística.
– En lo que respecte a la cessió de la caseta de la Creu Roja, encara no s'ha produït,
en aquest moment s'estan cumplimentant una sèrie de requisits que demane la
Creu Roja de Madrid.
– En el tema del robatori en el museu de Dinosaures, es va produir un dia de gran
afluència de gent i les mesures de seguretat que hi havien en eixe moment
(càmera de seguretat) no van ser suficient.
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Intervé la Regidora de Cultura qui afegeix que quan el nou museu s'obrirà contarà
amb més mesures de seguretat. En aquest moment s'ha canviat l'alarma.
– En lo que respecte al tema de la SAMU en aquest moment s'està elaborant el
memoràndum i s'estan verificant les dades ja que tenen d'estar sustentades en la
realitat.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les cero
hores i deu 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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