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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 14
DE JULIOL 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 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
catorze de juliol 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:
En Cristobal M. Milián Traver
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 12-05-05 i 08-07-05.
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:
Donar compte de l'aprovació inicial per part del Govern del Pla Infraestructures N-232,
inclou l'autovia de l'interior que passarà entre Xert i La Jana. Després està en fase
d'estudi el Corredor Zaragoza-Mediterràni, el més important i pel que s'ha mantes
varies reunions es per mantenir el mateix traçat, o per lo menos paralel, l'autovia
d'Alcanyís aniguere cap al Baix Maestrat.
Es va mantenir una reunió en la Secretaria d'Estat Infraestructures, i es va comunicar
que el pròxim any es realitzarà l'obra de la Pobleta i s'intentarà desbloquejar la zona
de Querol, ja s'ha aprovat la declaració d'impacte ambiental de la zona de Rafels-Limit
de província.
GOVERNACIÓ
§

S'han mantingut dues reunions amb els responsables de la Guardia Civil de
Vinaròs per tractar de diversos assumptes:
§ Cuartel Guàrdia Civil.
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§ Dispositiu de seguretat i trànsit per a l'Aplec de Morella.
§ Dispositiu Guàrdia Civil dia de l'Anunci.
S'han mantingut diverses reunions junt a la Regidoria d'Obres amb la Comissió
de l'Aplec per concertar les necessitats i dispositius relatius a l'actuació de Lluis
Llach del dissabte 16 de juliol i els 4 dies de l'Aplec, el darrer cap de setmana
de juliol.
S'han tornat a posar a l'abast del públic les instruccions que sobre els cadafals
de Sant Roc s'estan fent per part de l'enginyer certificador de la Plaça als Bous
de Sant Roc.

POLICIA LOCAL
§

§

§

§

S'han efectuat diversos dispositius policials:
§ Per motiu de la desmuntada de les bastides i grua del Centre de Salut.
§ Per motiu de les diverses obres començades en els darrers temps.
§ Dispositiu de seguretat per caiguda de ràfel en el carrer Sant Nicolau.
§ Volta Ciclista Vila Real Morella.
§ Sabors de Muntanya.
La incorporació dels nous agents i la incorporació de la persona que estave de
baixa ha suposat una clara millora del servei de policia, per la clara preparació
tècnica i experiència que aporten al nostre Cos de Seguretat. Per part dels
agents de la Policia s'ha mantes una reunió de coordinació amb el Decanat
dels Justjats de Vinaròs en matèria de violència doméstica.
En ares de la renovació del Cos de Policia Local s'ha procedit:
§ Renovació uniformes Policia, modernitzant varis dels seus aspectes.
§ Adquisició de noves defenses en matèria de seguretat.
§ Adquisició d'un ordinador nou per poder agilitzar la gestió de les seves
funcions.
§ Introducció de una impressora, escaner i fotocopiadora, que pot ser
utilitzada també per la resta de l'administració municipal.
§ L'adquisició de càmeres de fotografiar per donar major efectivitat a
l'obtenció de probes i control en les seves funcions.
§ Ampliació i renovació del parc de telèfons mòbils dels agents.
§ S'han iniciat les gestions per l'adquisició d'un nou vehicle de Policia Local
que esperem que aquest mateix estiu pugue estar en funcionament per els
nostres carres.
Per part de l'Ajuntament s'està tractant de que en un termini raonablement breu
es pugue disposar d'un servei de grua a la nostra ciutat, per tractar de resoldre
els problemes que es generen en matèria d'estacionament.

CAMPANYA DE TRANSIT
§

§
§

S'ha posat en marxa la Campanya de Trànsit 2005, la qual te per objecte la
aplicació d'una sèrie de mesures de caràcter pràctic destinades a posar en
valor la figura del vianant i donar unes millors possibilitats d'accés i circulació
als conductors i usuaris de Morella i Comarca.
El sistema de pilones està ja en marxa i acabant el període de proves, encara
que es retrasarà alguns dies la restricció de matrícules donada la gran
afluència de noves altes a la base de dades.
Una marcació vial amb colors reglamentaris, assenyala les zones concretes
d'estacionament a la nostra ciutat, per facilitar la labor als conductors.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Una nova senyalització, més elaborada, amb la reducció genèrica dels tamanys
per a que no afecte tant al nostre patrimoni, s'està instal.lant aquests mateixos
dies a Morella. Entre altr es, també s'han col.locat elements com espills i pivots
per garantitzar la seguretat dels conductors i dels vianants als nostres carrers.
La creació de zones blaves gratuïtes, tenen com a objecte facilitar l'us mes
racional de les escasses places d'estacionament dins el casc urbà.
S'està procedint a la distribució dels nous distintius, que apart de fer la funció
de parquimetre, poden ser utilitzats per a llevar el gel i rosà dels vehicles en els
pitjors moments metereologics de la nostra ciutat.
S'ha reforçat el personal municipal de manera eventual per poder procedir a
l'actuació de les bases de dades informàtiques, l'emissió d'etiquetes i
repartiment de distintius.
S'ha posat a l'abast del públic les dades de que es disposaven dels vehicles
autoritzats per a que procediren a les correccions i noves altes que procediren.
La campanya de trànsit ha segut acompanyada d'una profusa campanya
publicitaria i informativa per tal d'arrivar a tota la gent de les mesures aplicades:
§ Distribució massiva de fullets.
§ Cartes informatives amb els distintius.
§ Anuncis de Ràdio.
§ Anuncis de Televisió.
§ Xerrades informatives, la darrera de les quals es va fer el dia d'ahir, 13 de
juliol a la Casa Ciurana.
Igualment hi ha que indicar que aparellat al sistema de control de vehicles,
s'han instal.lat amb els consegüents permisos per part del Ministeri de l'Interior,
de les càmares de vigilància dels punts de control d'accesos, que permeteixen
actuacions probatories en matèria de seguretat, element aquest que des de
l'equip de Govern s'enten molt possitiu per a la ciutadania i per la seguretat en
general.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
§
§
§

S'ha procedit a la publicació i edició del primer volum dels Texts Municipals, en
matèria de Participació Ciutadana.
Així el Registre d'Associacions està ja en marxa, havent-se produït ja les
primeres incripcions.
S'han començat a fer les primeres gestions per tal de posar en marxa el
Consell de la Ciutat, tal i com preveu la Carta de Participació Ciutadana.

§

OBRES

§

S'ha iniciat l'enderrocament dels edificis de l'antiga Cooperativa Sant Antoni
Abat.
Continua l'obra d'urbanització de l'IES 2ª fase, en la que es fa l'accés a l'IES.
Han acabat les obres de pavimentació del carrer Placeta de Xiva, reparació de
paviment al carrer major i mur del camí del Roser.
També a La Pobleta han acabat les obres dels POYS 2004 consistents en
millores al cementeri, condicionament del camí d'accés, reparació d'uns trams
del mur de tancament, consolidació de la coronació del mur de tancament,
millora de la rasa de drenatge de les aigües perimetrals del cementeri i
reconstrucció d'un mur caigut dins la població.
Muntatge del museu de la Capella de Sant Miquel i instal·lacions.

§
§
§

§
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Han començat els treballs per elaborar l'estudi geotècnic del mur de la
carretera Castelló. Així mateix s'ha tingut una reunió amb el Director General
d'Obres Públiques per buscar finançament i s'ha quedat que farà una visita el
proper mes d'agost.
Construcció d'un jardí al carrer Juan Giner i dos illes de pedra al portal de Sant
Miquel per estalviar problemes al trànsit d'accés restringit.
Aigües de Morella, després d'un estudi amb càmeres i camió d'aigua a pressió,
ha substituït un tram de la xarxa de clavegueram al carrer Zaporta per estalviar
filtracions a la font del Fielato i Costa Presó amb resultat desigual. Encara
apareix aigua a la font però s'ha solucionat el de la costa. Ara tenen prevista
una nova intervenció per eliminar la filtració vora la font.
Als carrers Costa Trinquet, carrer Castell, Hort del Baró i els trams de
l'Alameda des de la guarderia a l'escola llar i l'eixida del pàrking per Sant
Miquel, s'ha fet un tractament antilliscant per estalviar caigudes de vianants i
accidents de vehicles.
S'han fet modificacions i reparacions a la sèquia de Santa Llúcia, ampliant la
recollida d'aigües al mur de dalt a la corba, neteja de la sèquia obertura d'un
nou tram de sèquia i reparació d'algun tram que s'havia enfonsat.
Badem d'encreuament del riu de Xiva davant l'ermita del Roser.
Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
§ Reparació de la cera als carrers Blasc d'Alagon i Segura Barreda.
§ Reparació de murs de pedra a la zona de l'Alameda.
§ Reconstrucció de diversos esglaons a la Costa Sant Joan.
§ Prolongació del mur de pedra del carrer Castell a l'entrada del carrer Talega.
§ Noves reparacions al mur del pati de la guarderia per eliminar filtracions
d'aigua al pàrking subterrani de l'Alameda.

SERVEIS
§
§
§

§
§
§
§
§

Posada en funcionament d'una nova campanya de la piscina municipal amb
totes les instal·lacions renovades per adaptar-la a la nova normativa.
S'han mantingut reunions amb la Diputació i la Direcció General
d'Infraestructures per veure quan es farà la reforma de la depuradora.
Així mateix, també es va mantenir una reunió amb el Cap de Recursos
Hidràulics de la mateixa Conselleria per els temes del Pou del Noto i la
reparació dels dipòsits que va fer la Conselleria. Es va quedar que la
Conselleria s'encarregarà de la reparació del dipòsit de Morella en passar
l'estiu i l'Ajuntament repararà els de Cap de Riu i Colomer. En quant al pou del
Noto enguany es procedirà a treure el concurs per adjudicar l'obra.
Es va fer una Junta de Govern del Pla Zonal de Residus de la zona 1, per tal
d'avançar el procés de tractament dels residus.
S'han fet varies intervencions al poliesportiu per diversos actes.
La campanya anual de neteja d'herbes als carrers, costes, murs i espais
públics urbans s'està portant a terme durant els mesos de primavera i estiu.
S'han fet neteges de les reixes de pluvials, sistema d'evacuació d'aigües per
les sèquies a Morella, Hostal Nou i per la carretera Castelló.
Condicionament de la plaça de bous per a diferents actes, s'han canviat portes
de fusta i wàters, s'han soldat i reparat les portes de ferro, s'han reconstruït
barreres d'obra dels corrals i s'ha netejat l'herba de tot el recinte.
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AGRICULTURA
§

§

§
§

S'ha arribat a un acord amb les ajuntaments de Sorita, Villores, Palanques i
Forcall per tal de poder subministrar aigua procedent del pou de Sorita per als
ramaders de la comarca. Per fer possible aquest subministrament s'ha creat un
punt de recollida a Ortells així com les normes per poder accedir a l'aigua.
També s'ha sol·licitat permís a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per poder
recollir aigua del riu en diferents punts, encara que no hi ha resposta per escrit,
en diverses converses telefòniques ens han comunicat que es pot carregar
aigua del riu perquè els informes que ells tenen són tots favorables.
L'empresa Carns de Morella participada per l'empresa municipal CISE va
celebrar un Consell d'Administració, en el que es va presentar l'estudi de
viabilitat del nou escorxador.
Malgrat el suport que el Conseller d'Agricultura va dir que ens donaria per
poder millorar els camins rurals, una vegada més Morella es torna a quedar
fora de les ajudes de camins rurals.

MEDI AMBIENT
§
§
§

§

§
§
§

La subhasta de pins de Pereroles ha estat adjudicada, possiblement es faça la
tala i posterior cubicació a la propera tardor.
També s'ha acabat de marcar el pinar d'Herbeset, i estem a l'espera de rebre
el plec de condicions tècniques de la Conselleria de Territori per tal de
subhastar la fusta tant de Carrascals com d'Herbeset.
La Directora General de gestió del Medi Natural esta elaborant un conveni amb
l'Ajuntament per a la gestió dels refugis de Pereroles i Vallivana. Dintre
d'aquest conveni l'Ajuntament es compromet a fer inversions als refugis, i per
començar es va a portar la llum a Pereroles amb el suport del PLAVER,
projecte que ja s'ha encarregat a l'empresa subministradora.
Com altres anys s'està fent la neteja d'herbes dels diferents espais verds com
són el prat de l'Alameda i tots els espais entre el pinar i el pàrking, la zona de
la Torre Rodona a Sant Miquel, la Porta Sant Mateu, la Porta Forcall, la Costa
Tancats o els voltants de Santa Llúcia.
A Ortells també s'ha fet la neteja de l'àrea recreativa dels gronxadors.
A Xiva s'ha fet una neteja dels voltants del roser per part dels bombers
forestals, i s'està netejant el accés al Roser des de la carretera i l'arribada a
Xiva des del pont nou.
S'ha celebrat una conferència al voltant de l'Agenda 21 com primer pas per
encetar aquest procés de participació. Juntament amb altres pobles de la
comarca ens vam reunir amb el vice-president de la Diputació per crear una
Agenda 21 comarcal amb finançament i col·laboració tècnica per part de la
Diputació.

PERSONAL
S'ha fet la contractació de dos persones per organitzar i portar a terme tot el
repartimen de material i informació del Pla de Trànsit.
§ Dintre del Pla d'Ocupació per a joves s'han posat en funcionament 6
programes diferents:
- Promoció turística.
- Catalogació bibliogràfica.
§
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- Revalorització d'espais urbans.
- Informadors turístics.
- Suport activitats culturals i tradicionals.
- Escola infantil d'estiu
amb un total de 20 persones contractades durant els mesos de juliol, agost, setembre
i octubre.
CULTURA
§
§
§
§
§

§
§
§

21 de maig a les Sales gòtiques de l'Ajuntament es va inaugurar una exposició
sobre “Els Pelegrins de Portell” i Jesús Huguet secretari del Consell Valencià
de Cultura va fer una conferència.
21 de maig al teatre municipal, va tindre lloc un concert de Jazz organitzat per
la Seu dels Ports de la UJI. En la que van participar alumnes i professors del
“espai de jazz i noves tendències” de la UJI.
El 20 de maig es va fer l'ultima reunió de la Comissió de Festes on es va
aprovar el programa de les Festes d'Agost de 2005.
El 4 de juny l'Ajuntament va col.laborar amb la Comissió de l'aplec i els
Gaiteros de Morella, en l'Aplec de Dolçainers en el que van participar més de
15 grups (250 persones) de la Comunitat Valenciana, Aragó i Catalunya.
17 i 18 de juny van tindre lloc “En record a Manuel Vàzquez Montalbán”, es van
realitzar diferents activitats: conferència de Sergio Beser “la narrativa de
Manuel Vázquez Montalbán...”, el pase de la pel.lícula “El Misterio Galíndez”
basada en la novela “Galíndez” de Montalbán.
Una taula rodona en la que van participar: Enric Fuster, Joaquim Marco,
Joseph Martí Gómez, Ingasi Riera.
El Patronat Municipal de Turisme va lliurar el premi Patronat de Turisme a
Manuel Vázquez Montalban a títol póstum.
Al Mesón El Pastor es va fer una degustació gastronòmica basada en la cuina
de Carvalho.
L'Ajuntament va col.laborar amb el grup de Bolilleres de Morella amb l'aplec de
Puntaries que va tindre lloc el 26 de juny i en el que van participar 500
puntaires.
L'Ajuntament també a col.laborat amb les Festes de Sant Joan, de Sant
Cristofol, Festa Pro-Aplec del 14 de maig i en la Resta del final de curs que va
organitzar el AMPA de primària el 24 de juny.
El divendres 15 de juliol a 7 de setembre s'obri L'Escola d'Estiu al Centre Jove
per als xiquets de 3 a 8 anys. S'ha contractat a dos monitors amb la subvenció
dels EMCORPS.

TURISME
§

El 2 i 3 de juny va tindre lloc el “Foro de Innovació en Turisme d'Interior”,
organitzat per el Patronat Municipal de Turisme, l'Universitat Politécnica de
València i el Comité d'Innovació Turística. En aquestes jornades van participar
Amparo Fernández (Directora de Turespaña), Javier Gallego (Director tècnic
del Màster Universitat Internacional de turisme i Hosteleria, Baldomero Segura
(Catedràtic i Director Acadèmic del Máster en Turisme de la UPV), Estefania
Osorio (profesora de la UPV), Comité d'Innovació turística.
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2 i 3 de juliol va tindre lloc al Poliesportiu el “II Saló Agroalimentari i Artesà,
Sabors de Muntanya”, organitzat per el Patronat Municipal de Turisme,
Cooperativa Comarcal San Antoni Abad i Asetmico.
§ S'ha contractat una persona de reforç per a l'oficina de Turisme i quatre per a
reforç de informadors turístics i per a Museus amb la subvenció dels
EMCORPS.
§ 6 de juliol es va fer una reunió del Patronat Municipal de Turisme per a valorar
les activitats realitzades i per a organitzar les properes activitats.
EDUCACIÓ
§

§
§
§

Escola infantil. S'ha fet la preinscripció d'alumnes per al proper curs.
Estem portant a terme la segona fase del pla d'ajuda per als llibres de texts. La
selecció es realitzarà al mes de setembre, hem donat pròrroga als de Primària.
S'ha elaborat el reglament del Consell dels xiquets per a posar-lo a la pràctica
el mes de setembre.

GENT GRAN
§

§

§

Del 6 al 21 de juny es va portar a terme la segona setmana de la Gent Gran.
Es va fer una oferta variada d'activitats, conferències, cinema, competició de
ginyot, comèdies, taller d'internet, en l'activitat menuts i grans les persones
majors ensenyaren als menuts com es feien les parets.
Cal felicitar a la gent gran per la seua participació, molt superior a l'any passat.
Es va consolidant entre la gent gran la setmana cultural. Ens queda pendent
un sainet titulat “Cavallers visca la vida” que es ferà el dia 23. Una primera
sessió serà a la Residència de S. Joan de la nostra ciutat i una segona sessió
al teatre Municipal per als ciutadans. Sessions gratuïtes.
Cal remarcar com a actes importants el dia en que es van lliurar els diplomes
als universitaris majors de Morella, per la subdirectora de la UJI, ens van
acompanyar els de S. Mateu, Vinarós i Segorb, que també van rebre els
diplomes universitaris.
La visita institucional a les Corts Valencianes i a Sta. Maria del Puig. Va ser un
dia ple de sentit històric. Ens vam trobar amb el cor de la democràcia. Molt
emotiva fou la jornada de germanor d ela gent gran de la residència i la gent
gran del poble a la Fàbrica Giner.
Hem tingut una participació activa per part de la Gent Gran als cursets
d'internet, de la memòria i d ela universitat per a majors. La participació de
l'Ajuntament a través del Carnet d'Or ha estat decisiva i molt ben valorada per
la direcció del departament de la Universitat per a Majors, ens consta que ens
presenten com a referent en les seues activitats acadèmiques.

BENESTAR SOCIAL
TRADICIONS
§
§

El dia 29 de maig organització de la festivitat del Corpus Christi.
Degut a l'exit que van tenir les haches elèctriques i de metxa en la processó
del Corpus, es va fer una campanya per a sensibilitzar a la gent per a que en el
pròximes processons (entre aquestes el rosari de Sant Cristòfol) que no
s'utilitzen haches de cera per a evitar accidents.
SANITAT
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El dia 15 de juny al passeig de l'Albereda va vindre l'Autobús de Prevenció
contra el consum de droges.
SOCIAL
§ S'estan elaborant les bases per crear el servei “Dinar a casa”. Aquest servei es
pot posar a funcionar a principis del mes de setembre.
§ El dia 14 de juliol es va crear amb caràcter temporal una plaça de treballadora
social per al temps de baixa per maternitat de la titular.
ESPORTS
§

§
§
§
§
§
§

Es va celebrar el primer torneig de bàsquet femení a Morella amb la
participació dels equips locals i tres dels millors equips de la província.
Ja ha finalitzat el curs de les escoles esportives i es va a preparar l'oferta per al
curs proper.
S'ha iniciat una nova edició del campionat de futbol sala d'estiu a Morella.
S'ha col·laborat amb les jornades de final de temporada organitzades pels
clubs de bàsquet femení de Morella i el club de futbol dels Ports. Així com a les
rutes ciclistes organitzades a Morella.
S'està preparant juntament amb el Motor Club Morella la celebració d'un trial
indoor a la Plaça de Bous.
Un any més s'han fet les jornades de handbol per a xiquets al poliesportiu
organitzades pel club Balonmano Castelló.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2 AL PRESSUPOST
GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l'expedient de Modificació de Crèdit nº 2/05 al
vigent pressupost General Ordinari, en el que es proposa la concessió de suplements de
Crèdit al pressupost del vigent exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 12 de
juliol de 2005, que s'incoa com a conseqüència del Decret de l'Alcaldia, i vistos els
informes d'Intervenció i de la Comissió d'Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits
legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es demore
a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l'Estat de despeses del Pressupost crèdits destinats
a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no compromesos en
les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen amb
els mitjos previstos en els articles 158.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 36, apartats 1 i 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Pren la paraula el Sr, Medina qui pregunta si no hi ha una altra possibilitat que no fora
vendre.
A lo que li respon el Sr. Puig que si es tingueren recursos seria la millor possibilitat seria
tenir un altre aparcament públic, pero el pressupostos no es pot pagar la part que li
correspon, no es viable.
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Després d'aquestes deliberacions la Corporació per sis vots a favor del Partit Socialista i
quatre abstencions del Partit Popular acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de Crèdits en els termes i pels
imports en que aparega redactat en la proposta de l'Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdits en les partides que es detallen, el qual resum es el següent:
Crèdits extraordinaris
Partida
43/60011

Denominació

Import

Construcció aparcament Tint

615.348,61

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
43/60008
306.090,39

Consignació
Inicial
Total

Millora urbana e infraestructures

SUMA

155.591,39

150.499,00

770.940,00

2on. Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
b) amb càrrec a majors ingresos
Partida
Denominació
Total
61901
Enajenación aparcament
Tint
950.940,00
Total finançació modificacions de crèdits

Import
770.940,00

Consignació
Inicial
180.000,00

770.940,00

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la
seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació, durant
aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant
el nomenat període no s'hagueren presentat reclamacions.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS, SUBHASTA PLANTA
APARCAMENT SUBTERRANI TINT.- Vist l'informe de Secretaria, en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per a l'alienació del bé immoble Aparcament
Subterrani Tint.
Vist que eixe informe de Secretaria va ser emés en data 04 d'abril de 2005, i que a
l'expedient es va adjuntar certificat d'inscripció del bé immoble en l'Inventari de béns i
en el Registre de la Propietat.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Vist que l'informe dels Servicis Tècnics Municipals en el que es va descriure
detalladament el bé immoble i es va procedir a la seua taxació, segons la qual el valor
del bé és de NOU CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS
(950.940,00.-) euros. sense IVA.
Vist l'informe d'Intervenció en què s'establia que el valor del bé immoble supera el
25% dels recursos ordinaris del Pressupost municipal per a l'exercici 2005.
Vist el projecte de Plec de Condicions que s'ha presentat amb data 15 d'abril de 2005,
l'informe de la Comissió de Administració i Hisenda, el Ple a proposta de la Comissió
informativa de 14 de juliol de 2005.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste altre cop la necessitat de buscar una altra
sol.lució.
A lo que li respon el Sr. Puig que s'estudiaria qualsevol altra sol.lució, però que en
aquest cas no es veu altra possibilitat, però en el pressupost actual no es te la
capacitat econòmica per a poder realitzar la compra del bé i la posterior explotació a
llarg termini. No es tracta de una venda de patrimoni existent sinò que es patrimoni
que s'ha aconseguit posant en valor un solar i ara te de hi haver una part de benefici
que torne al poble, pot ser econòmicament o en bens, en aquest cas una part entre en
recursos econòmics, en definitiva es tracta d'una bona gestió.
Assabentat el Ple amb sis vots a favor del Partit Socialista i quatre abstencions del
Partit Popular que supose la majoria absoluta del número legal de membres adopta el
següent
ACORD
PRIMER.- Iniciar l'expedient d'alienació del bé immoble Aparcament Subterrani Tint,
propietat de l'Ajuntament, per subhasta pública.
SEGON.- Aprovar El Plec de Clàusules Administratives que regiran l'alienació per
subhasta del bé immoble Aparcament Subterrani Tint descrit en el present Acord.
El tipus de licitació serà a l'alça de 950.940,00 euros sense IVA.
TERCER.- Remitir l'expedient a la Comunitat Autònoma per a l'autorització de la
venda de l'immoble.
QUART.- En cas de que la venda fora autoritzada per la Comunitat Autònoma publicar
la licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament
perquè en el termini de quinze dies es presenten les proposicions que s'estimen
pertinents
QUINT.- Destinar el producte del bé immoble a les següents inversions:
43/60011
Construcción Apartamiento Tint
713.805,00 euros.
43/60008
Mejora Urbana e infraestructuras
207.634,00 euros.
43/60010
Plan Caminos Rurales
84.300,00 euros.
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5.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS
OBRES I SERVICIS 2006 PER A MORELLA.-Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Serveis de
competència municipal i de carreteres per a l'any 2006, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 43 de 9 d' abril del 2005.
Coneix així mateix el projecte d'obra denominat “2a fase urbanització carrer Sant
Nicolau” redactat per l'Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la
quantitat de “NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (99.651,20 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l'obra “2a fase urbanització carrer Sant Nicolau”
redactat per l'Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de
“NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(99.651,20 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2006 amb l'obra “2a fase urbanització carrer Sant Nicolau”, amb el
finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
94.668,64 euros
Aportació Municipal
4.983,56 euros
TOTAL PROJECTE
99.651,20 euros
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2006 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes prevists per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra”2a Fase
urbanització carrer Sant Nicolau”
6.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS
OBRES I SERVICIS 2006 PER A CHIVA DE MORELLA.-Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Servicis
de competència municipal i de carreteres per a l'any 2006, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 43 de 9 d'abril del 2005.
Coneix així mateix el projecte d'obra denominat “Pavimentació carrer Major fase 2a de
Chiva de Morella” redactat per l'Enginyer de Camins D. Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de “TRENTA MIL EUROS (30.000 euros)
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l'obra “Pavimentació carrer Major fase 2a de Chiva
de Morella” redactat per l'Enginyer de Camins D. Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix
a la quantitat de “TRENTA MIL EUROS (30.000 euros)
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2006 amb l'obra “Pavimentació carrer Major fase 2a de Chiva de Morella”,
amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
28.500,00 euros
Aportació Municipal
1.500,00 euros
TOTAL PROJECTE
30.000,00 euros
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TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2006 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes prevists per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
”Pavimentació carrer Major fase 2a de Chiva de Morella”
7.-APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS
OBRES I SERVICIS 2006 PER A ORTELLS.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Servicis
de competència municipal i de carreteres per a l'any 2006, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 43 de 9 d'abril del 2005.
Coneix així mateix el projecte d'obra denominat “Adequació entorn accés CV-14 fase
3a en Ortells” redactat per l'Enginyer de Camins D. Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de “TRENTA MIL EUROS (30.000 euros)
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l'obra “Adequació entorn accés CV-14 fase 3a en
Ortells” redactat per l'Enginyer de Camins D. Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la
quantitat de “TRENTA MIL EUROS (30.000 euros)
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2006 amb l'obra “Adequació entorn accés CV-14 fase 3a en Ortells”, amb el
finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
28.500,00 euros
Aportació Municipal
1.500,00 euros
TOTAL PROJECTE
30.000,00 euros
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2006 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes prevists per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra ”Adequació
entorn accés CV-14 fase 3a en Ortells .8.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS
OBRES I SERVICIS 2006 PER A LA POBLA D'ALCOLEA-Coneix el Ple les bases de
la convocatòria realitzada per l'Excma Diputació Provincial per al Pla d'Obres i Servicis
de competència municipal i de carreteres per a l'any 2006, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 43 de 9 d'abril del 2005.
Coneix així mateix el projecte d'obra denominat “Condicionament cementeri fase 2a de
la Pobla d'Alcolea” redactat per l'Enginyer de Camins D. Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de “TRENTA MIL EUROS (30.000 euros)
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l'obra “Condicionament cementeri fase 2a de la
Pobla d'Alcolea” redactat per l'Enginyer de Camins D. Carlos Rubio Rubio, i que
ascendix a la quantitat de “TRENTA MIL EUROS (30.000 euros)
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Servicis
per a l'any 2006 amb l'obra “Condicionament cementeri fase 2a de la Pobla d'Alcolea”,
amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
28.500,00 euros
Aportació Municipal
1.500,00 euros
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TOTAL PROJECTE
30.000,00 euros
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2006 la
quantitat suficient per a fer front a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l'excés d'obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes prevists per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l'obra
”Condicionament cementeri fase 2a de la Pobla d'Alcolea .
9.- ENCOMIENDA DE GESTIÓ DE TREBALLS DELS DOCUMENTS DEL CONCERT
DEL PLA GENERAL I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L'AQÜEDUCTE I
ENTORN DE LA CIUTAT.- Coneix el Ple la necessitat de redactar un Pla Especial de
Protecció de l'Aqüeducte i l'Entorn de la Ciutat, donades les característiques
patrimonials del nucli de Morella i la necessitat d'ordernar correctament l'expansió
urbanística.
Conegut així mateix que s''ha incoat Expedient de Declaració de BIC de l'Aqüeducte.
Conegut que el nostre Pla General va ser aprovat l'any 1994 i no està adaptat a la
nova legislació urbanística, sent necessari la seva homologació.
El Ple per unanimitat acorda encomendar la gestió de treballs dels documents del
concert del Pla General i Pla Especial de protecció de l'Aqüeducte i entorn de la ciutat
a l'empresa de capital cent per cent municipal CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS
ECONÒMICS. SOCIETAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA S.A. (C.I.S.E. S.P.E. S.A.).
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA DE FESTES.- Coneix el Ple mitjançant
lectura i explicació feta per la regidora de cultura Na Rebeca Pérez Milián el programa
de festes d'agost de l'any 2005, així com les festes extraordinàries de l'Anunci del 52
Sexenni.
Pren la paraula el Sr. Puig qui exposa que per a evitar qualsevol problema de caràcter
protocolari, es convocarà una reunió de junta de portaveus per tal de unificar criteris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar tant el programa de festes com el
programa d'actes de l'Anunci.
11.- ACORD REGULARITZACIÓ GUARDERIA MUNICIPAL.- Conegut que la
Guarderia Municipal de Morella ve funcionant des de l'any 1989 donant amb normalitat
els serveis a la població de Morella.
Coneix que per diversos motius fins la data d'avui no s'ha pogut iniciar el procediment
d'autorització com a Centre Docent Públic.
Coneix que en l'actualitat es reuneixen tots els requisits necessaris per a la referida
autorització,
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta que perque no s'havia legalitzat abans.
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A lo que li responen que no estave legalitzat per que no es reunien els requisits
demanats en lo que respecte al local, i el professorat tampoc tenie la titulació exigida,
en aquest moment ja es reuneixen els requisits demants.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Realitzar els tràmits necessaris per iniciar el procediment d'autorització de
la Guarderia Municipal com a Centre Docent Públic depenent d'aquest Ajuntament.
SEGON.- Facultar al Sr,. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents que siguen necessaris en el referit procediment de regularització.
DESPATX EXTRAORDINARI.-El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que es
tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote la
urgència del referit punt, que es aquest:
–

Donar nom als carrers del Tint.

Per unanimitat es aprovada la urgència d'aquet punt.
NOMS DELS CARRERS DEL TINT.- Coneix el Ple la necessitat de posar noms als
nous carrers de la urbanització del Tint. Vista la proposta de noms feta pel Centre
d'Estudis que es com segueix:
– El carrer principal que creue pel centre de l'urbanització, Carrer del Tint
– La plaça, Plaça de la Xumenera.
– El carrer que no te eixida, Carrer dels Teixidors.
Coneguda la proposta es aprovada per unanimitat.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula la Sr. Ripollés qui manifeste la satisfacció del seu Grup i ella com a
morellana per les actuacions que se estant realitzant en el Santuari de Vallivana i
recorde que es va presentar una moció de rehabilitació del Santuari i voldrie saber
com es trobe.
A lo que li respon el Sr. Puig qui manifeste que l'equip de govern està fent el que el
Ple li demane, s'ha presentat un projecte general d'uns 100 milions de pessetes, a la
Conselleria d'Economia i Hisenda (Incentius Regionals) per a aconseguir finançació,
que si no ho cobreix tot, si una gran part.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que te coneixement d'una subvenció
demanda i concedida pel Leader per adaptació com a saló polivalent del Poliesportiu i
voldrie saber en quin punt es trobe.
A lo que li respon el Sr. Puig que el pabelló poliesportiu en aquest moment no es
reuneix les condicions per a saló polivalent, ni com a poliesportiu, per lo que el objectiu
es construir un nou poliesportiu. Per altre costat no serà possible per aquest mes
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d'agost, però espere que pel pròxim any el poliesportiu gracies a les ajudes del Leader
estige acondicionat per a celebrar les festes del Sexenni.
Pren la paraula el Sr. Ibáñez qui dintre del tema de l'abastiment aigua als masos,
voldrie saber quant es fera aquest abastiment a la zona de la Fàbrica Giner.
A lo que li respon el Sr. Bordàs que s'ha encarregat a l'empresa d'aigües un estudi
amb un pressupost de quant costaríe portar l'aigua. Es tindrie de saber quantes
persones estarien interessades per fer un estudi de costos tenint en compte el número
de persones interessades.
Pren la paraula la Sr. Ripollés qui pregunta per l'estat de la depuradora.
A lo que li respon el Sr. Puig que es trove en un estat lamentable, i manifeste que en
el pròxim ple es presentarà una moció per veure si es pot millorar la depuració
d'aigües.
Seguidament el Sr. Medina demane disculpes per no haver assistir al ple anterior, ja
que en aquell moment estaven tots o fora o amb obligacions que els van impedir
assistir.
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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