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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 08
DE SETEMBRE 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 Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia vuit de
setembre 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
En Diego Ibáñez Grau
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 14-07-05 i 22-08-05.
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:
GOVERNACIÓ
APLEC
§
§
§
§
§
§
§

Infraestructura trànsit.
Servei autobusos.
Ubicació de la Creu Roja a la Guarderia per atendre les urgències.
Ubicació del Centre de Coordinació al Col·legi i entrega de material per a poder
desenvolupar la seva funció amb normalitat.
Senyalització i coordinació aparcaments.
Servei de 24 hores de Policia durant els 3 dies de l’Aplec amb reforç de personal.
Coordinació junt a la Guardia Civil del dispositiu de trànsit i accés a la ciutat.
BOUS DE SANT ROC
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§

Es van donar instruccions que sobre els cadafals de Sant Roc es van fer per part
de l’enginyer certificador de la Plaça als Bous de Sant Roc. Hi ha que dir que la
Plaça enguany ja presentava clares mostres d’adaptació a la normativa i que
pareix que s’ha fet una presa de consciència al respecte de la seguretat als bous.

§

Control del carrer Blasc d’Alagó els dies dels bous de Sant Roc per evitar incidents
als encierros i vesprades de bous.
ANUNCI

§
§

§

§
§

En coordinació amb la Capitania de la Guardia Civil de Vinaròs es va fer el
dispositiu especial per als dies de l’Anunci.
Es va disposar de grans espais per a condicionar els estacionaments per una
banda de la gent de Morella i Comarca, així com dels visitants que van vindre a
gaudir de la nostra festa. Hi ha que fer agraïment exprés de totes aquelles
persones morellanes que van cedir amablement el seu terreny per poder donar
cabuda a tota la gent que va venir a visitar-nos, permitint que Morella donarà
aquells dies una bona imatge d’organització i d’ordre
Es van habilitar llocs com els aparcaments del Tint per a que gent acreditada dels
mitjans puguere tenir lloc d’estacionament, i la Plaça de Bous va ser oberta per a
permetre que la gent dels Masos puguere arribar a temps a la desfilada de
carrosses.
Es va contractar un sistema d’autobusos per tal de poder traslladar a la gent des
dels estacionaments habilitats de l’Hostal nou fins al casc urbà.
Es va elaborar un full informatiu per als visitants per tal de que foren informats en
tot moment del sistema de transport, de les zones d’estacionament, dels horaris
dels bars i restaurants, de l’agenda d’actes prevista i del recorregut de les
carrosses, dels quals es va fer un repartiment aproximat de 20.000 exemplars.
CAMPANYA DE TRÀNSIT

§
§
§
§
§
§
§

Ha acabat el període de proves, i durant l’estiu, encara que es continue
perfeccionant les seues possibilitats tècniques, del sistema de pilones amb lector
de matricules.
El sistema de seguretat afegit al sistema de control d’accesos ha permès
determinades actuacions en matèria de seguretat ciutadana per part de la Policia
Local.
Està completa la base de dades dels ordinadors dels vehicles.
També ha acabat el repartiment de tots els distintius de la gent de Morella i
comarca. Hi ha que agrair la col·laboració feta pels ajuntaments comarcals als
efectes de fer arrivar als usuaris els distintius.
S’han ubicat per tal de peatonalitzar de manera efectiva zones tan emblemàtiques
com l’Alameda amb pilones desmuntables.
La utilització de les zones blaves gratuïtes, estan facilitant l’us mes racional de les
escasses places d’estacionament dins el casc urbà, així com la marcació de les
places al terra està facilitant els estacionaments dels conductors.
La campanya de conscienciació viaria iniciada per l’Ajuntament continua per tal de
aconseguir major implicació de la ciutadania en els problemes del trànsit a Morella,
tenint un molt bon resultats en mesures com la peatonalització en caps de
setmana i festius del Placet de l’Esglesia.
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POLICIA LOCAL
§
§

La incorporació dels nous agents i del seu reforç ha suposat una clara millora del
servei de Policia, per la clara preparació tècnica i experiència que aporten al nostre
Cos de Seguretat.
En la renovació de l’equipament del Cos de Policia Local s’ha procedit:
1.

Adquisició del vehicle nou de la Policia Local, un tot terreny Nissan
Pathfinder, que des de fa unes setmanes patrulle per la ciutat.
2. En les properes setmanes es posarà en marxa d’una grua a la nostra ciutat
gestionat per l’Ajuntament per a poder donar el servei corresponent, ultimantse a dia d’avui els detalls de la seva posada en funcionament.
AREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
§
§
§

Per motiu de l’Aplec es va coordinar amb la Comissió de l’Aplec el Passeig del
Mon Associatiu, on diverses entitats van poder fer la seva oferta associativa a la
gent que venia eixe cap de setmana.
Igualment es va preparar la infraestructura necessària per a la instal·lació a les
Sales Municipals de les diferents exposicions que es van fer els dies de l’Aplec.
També s'ha difundit durant aquest temps el fullet carta participació ciutadana.
OBRES

§
§
§

§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

El Director General d'Infraestructures de la Conselleria va visitar la zona del mur
de Carretera Castelló i va quedar en enviar als tècnics per analitzar la situació.
Els edificis de l'antiga Cooperativa Sant Antoni Abad s'han enderrocat.
A l'àrea de descans de la carretera pròxima a la Caseta Vallés s'ha habilitat una
àrea de pàrking per autocaravanes, amb un punt de descàrrega d'aigües brutes i
càrrega d'aigua, es la primera zona d'aquestes característiques en tot el nord de la
Comunitat Valenciana.
Continua l'obra d'urbanització de l'IES 2ª fase, en la que es fa l'accés a l'IES.
Han començat les obres per l'adequació de l'entorn de l'antiga carretera d'Ortells.
S'ha fet la instal·lació del nou enllumenat ornamental del campanar de Xiva.
A la zona de Santa Llúcia s'han fet varies intervencions als bancals ocupats per a
zona d'acampada i pàrking per a l'aplec, l'Anunci i per a la propera Fira. S'han
netejat de pedres bancals i camins, s'han reparat alguns murs de pedra per
permetre el pas, s'han netejat sèquies per desaiguar, s'ha senyalitzat les diferents
zones, s'ha segat tota la zona i després s'ha fet la neteja per deixar-ho altra
vegada en condicions als propietaris. També s'ha fet una actuació similar a l'Hostal
Nou encara que més senzilla per la facilitat del terreny.
Muntatge del museu de la Capella de Sant Miquel i instal·lacions.
Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
Reparacions al paviment per clots apareguts a l'avinguda Vilafranca, carrers Blasc
d'Alagon i Sant Julià.
Reparació de murs de pedra a la zona del pàrking de l'Alameda.
Substitució de tapes del clavegueram a la zona del portal de Sant Miquel i a
l'Hostal Nou.
Reparació de paviment empedrat al placet de l'església i al Pla dels Estudis
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SERVEIS
§ Com tots els anys a l'estiu la brigada de serveis ha fet varies intervencions al
poliesportiu per als diversos actes festius que allí tenen lloc.
§ També com cada any les tasques de muntatge i desmuntatge de les barreres
dels bous han ocupat gran part del treball de la brigada.
§ La neteja especial per el dia de l'Anunci ha sigut costosa en quant a temps i
personal donat que l'empresa contractada va actuar sols la primera nit amb els
seus mitjans tècnics i humans i la resta s'ha fet per part de la brigada. Cal
agrair molt als veïns de Morella que han fet una tasca fonamental de neteja,
així com l'esforç dels treballadors de l'Ajuntament.
§ Als cementeris de Morella i Ortells s'ha fet una neteja completa de les herbes.
§ A la plaça de bous al igual que al poliesportiu s'han fet muntatges i neteja per a
tots els actes festius.
EDUCACIÓ
§ Aquest curs es fa efectiva la gratuïtat de l'Escola Infantil Municipal. S'ha iniciat
el curs amb 17 xiquets de 2 a 3 anys i 6 de 1 a dos anys en total 23 alumnes.
Esperem que acabarem el curs amb uns 30 alumnes, segons les previsions.
§ Hem iniciat els tràmits corresponents per a la regularització de l'Escola Infantil,
remetent la documentació necessària als Organismes corresponents.
§ Aquest mes es portarà a terme la selecció de llibres reutilitzables.
§ Aquest curs, om a l'anterior, es portarà a terme la campanya: Pla d'ajuda per
als llibres de text. L'objectiu és col.laborar en la despesa de anual de les
famílies i aconseguir una cultura favorable a l'intercanvi, la solidaritat i
l'aprofitament adequat dels recursos per part dels alumnes i dels pares.
BENESTAR SOCIAL
TRADICIONS
§ S'ha estat col.laborant en tot lo referent a l'aspecte festiu, retaule, anunci,
oferta, ninots...
§ Agrair i reconèixer el treball realitzat per tots el morellans que han participat en
totes les activitats festives.
SALUT
§ Contacte amb la Unidad de Prevención de Cáncer de Mama, les revisions es
realitzaran previsiblement a la tardor.
§ Es van repartir entre els comerços les Huchas per a la captació de l'associació
de lluita contra el càncer. Estaran en els comerços fins que pase la fira.
AGRICULTURA
§ Es va convocar un Consell Agrari per definir els llocs on seria interessant
construir basses d'aigua per a la ramaderia extensiva donat que el Ministeri
d'Agricultura ha habilitat una partida per a la construcció allà on els
ajuntaments cedisquen terrenys. Es va contactar amb els propietaris dels
terrenys per a obtenir la cessió dels mateixos i es va tramitar davant la
Subdelegació del Govern.
§ Aquest dies s'està col·laborant amb l'Associació Firal per tal d'organitzar la Fira
2005, poliesportiu, carpa, llocs d'aparcament, llocs per a les parades de Fira,
etc. L'Ajuntament en esta fira ha col.laborat econòmicament d'una manera
prou superior ja que les parades que estaven pels voltants han estat incloses
dins de la fira i serà recaudat per l'associació firal.
§ Es va fer una reunió a la seu de la Confederació de l'Ebre per veure l'estat
d'execució del Pla d'actuació del riu Bergantes, i les possibilitats de participació
de l'ajuntament en el mateix.
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Es va acabar la neteja de l'accés i voltants del Roser de Xiva de cara a la
celebració de les festes del Quinquenni.
Es va fer una nova recollida de pneumàtics usats als tallers i empreses de
Morella.

CULTURA
§ L'Ajuntament va col.laborar amb la Festa de Sant Cristofol amb el muntatge i
desmuntatge de l'escenari. Es van deixar també taules i cadires.
§ De l'1 al 7 d'agost es va celebrar el 23 Festival de Música baix la direcció de
Ricardo Miravet. Amb concerts durant tota la setmana, com el concertconferència que va fer Ricardo Miravet de l'Orgue de la Basìlica Arxiprestal, la
Posta en esena de l'Ofici dels bojos o el concert final de Händel.
§ Durant tota la setmana també es van dur a terme Curs Internacional de
Música, amb el curs de Música, amb el curs de música espanyola amb l'orgue
barroc de la Basílica, estudi de cant gregorià...
§ L'Ajuntament va col.laborar amb les Festes Quinquenals de Xiva. Felicitar als
Majorals pel gran èxit de les Festes.
§ L'Anunci s'ha valorat d'una manera molt positiva, agraint el treball i la
participació de la gent, augurant un bon inici del Sexenni.
§ Es va mantenir una reunió prèvia amb la Comissió organitzadora del
Bicentenari de Cabrera, on es va nomenar a Concha Rodríguez com a
presidenta del Comité organitzador.
JOVENTUT
§ Col.laboració amb el Consell de la Joventut amb la setmana de la joventut.
Muntage i desmuntatge d'escenaris, material per a les diferents activitats. I una
subvenció de 3.000 € per a les activitats que realitzen durant tot l'any.
§ L'Ajuntament també va col.laborar amb la Comissió de l'Aplec amb el muntatge
de les infraestructures de les diferents activitats i des de l'àrea de governació
es van llogar autobusos per al transport dels participants de l'Aplec. Felicitar a
la Comissió de l'Aplec pel gran èxit i bona organització.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA ABRIL, MAIG, JUNY I
JULIOL 2005.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria
dels mesos de abril, maig, juny i juliol de 2005, que son com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-05 ........................................................
Ingressos abril.............................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 30-04-05..................................................

415.290,10 €
227.063,65 €
642.353,75 €
371.721,46 €
270.632,29 €

MES MAIG
Saldo a 30-04-05 ........................................................
Ingressos maig............................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 31-05-05..................................................

270.632,29 €
395.884,20 €
666.516,49 €
304.102,61 €
362.413,88 €
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MES JUNY
Saldo a 31-05-05 ........................................................
Ingressos juny.............................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 30-06-05..................................................

362.413,88 €
254.950,91 €
617.364,79 €
350.162,05 €
267.202,74 €

MES JULIOL
Saldo a 30-06-05.........................................................
Ingressos juliol............................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 31-07-05..................................................

267.202,74 €
844.404,11 €
1.111.606,85 €
526.439,27 €
585.167,58 €

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de abril, maig, juny i juliol 2005 tal i
com venen redactats.
4.- SOL.LICITUD, SI ESCAU, PRÒRROGA OBRES PLANS PROVINCIALS 2005 I
PROGRAMA OPERATIU LOCAL 2005 .- Pren la paraula el Sr. Bordàs qui manifesta
que per a l'obra del Programa Operatiu Local de l'any 2005, no era necessari demanar
pròrroga.
Coneix el Ple l'acord de la Junta de Govern Local del dia 25 d'agost de 2005, per el
que s'acorde sol.licitar una pròrroga per a la contractació i execució de l'obra inclosa
en Plans Provincials de l'any 2005 denominada “Urbanización calle San Nicolás, fase
1ª” de Morella.
Pren la paraula el Sr. Medina qui expose que ja han manifestat en la Comissió que els
semblae raonable i coherent la proposta feta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 25 d'agost de 2005, per
el que s'acorda sol.licitar a l'Ecma. Diputació Provincial una pròrroga per a la
contractació i execució de l'obra inclosa en Plans Provincials de l'any 2005
denominada “Urbanización calle San Nicolás, fase 1ª” .
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura dels
documents necessaris.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS OBRES POL 2005
“RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO C/
TRINQUETE. MORELLA”.- Coneix el Ple l'expediente incoat per a la contractació
mitjançant concurs en procediment obert i urgent de l'obra "Renovación Redes
Abastecimiento Agua y Alcantarillado C/ Trinquete. Morella".
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Renovación Redes Abastecimiento Agua y Alcantarillado C/ Trinquete. Morella
”inclosa dins del Plan Operatiu Local 2005 (POL), disposant la exposició al públic
durant el plaç de 8 dies en el Butlletí Oficial de la Província.
SEGON.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Renovación Redes
Abastecimiento Agua y Alcantarillado C/ Trinquete. Morella ”inclosa dins del Plan
Operatiu Local 2005 (POL), en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec
a la partida 43/60005 del Pressupost General Ordinari de l'any 2005.
6.- SOL.LICITUD, SI ESCAU, INCLUSIÓ ACTUACIONS EN PRESSUPOSTS
GENERALS DE L'ESTAT, DE LA GENERALITAT VALENCIANA I DIPUTACIÓ
PROVINCIAL.-Pren la paraula el Sr. Bordàs qui dona lectura a la següent moció:
“ MOCIÓ DE L'ALCADIA PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA,
PRESSUPOSTS ESTAT I DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER AL 2006
Davant la pròxima presentació del projecte de llei de pressuposts de la Generalitat
Valenciana i de l'Estat per a 2006, i dels pressuposts de la Diputació Provincial de
Castelló, el Ple l'Ajuntament de Morella aprova demanar als grups parlamentaris de
les Corts Valencianes, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i
al Ple de la Diputació Provincial que en el transcurs del debat per la configuració
definitiva dels pressuposts per a 2006, s'incloguen les següents qüestions bàsiques
per a la nostra ciutat i comarca:
PRESSUPOSTS GENERALS GENERALITAT VALENCIANA 2006
SANITAT I BENESTAR SOCIAL
1. Dotació d'una SAMU per garantir la igualtat d'oportunitats i d'accés a la salut.
2. Construcció d'un Centre de Dia per a malalts d'Alzehimer.
INFRAESTRUCTURES
3. Conducció Pou Sorita. Abastiment aigua masos.
4. Reforma i ampliació de la Depuradora. Nou col·lector i millora del sanejament.
5. Posada en funcionament del Pou del Noto.
6. Reforma accessos Portal del Sant Mateu.
7. Determinació econòmica per a un nou programa de renovació urbana del casc
històric i ajuda per a la construcció dels nous apartaments.
DESENVOLUPAMENT RURAL
8. Condicionament camins rurals i pistes als masos.
9. Construcció basses per a l'abastiment al ramat.
10.Construcció del camí rural Xiva-Ortells.
11.Supressió del cànon de sanejament per a les granges
CULTURA I ESPORTS
12.Nou Poliesportiu. Dotació per a una primera fase.
13.Restauració Església Ortells.
TURISME
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14.Construcció d'un Camping.”
PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT 2006
Davant la pròxima presentació del projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat
per a 2006, el Ple de l'Ajuntament de Morella aprova demanar als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats i del Senat que en el transcurs del debat per la configuració
definitiva dels pressuposts per a 2006, s'incloguen les següents qüestions bàsiques
per a la nostra ciutat i comarca.
1. Finalització dels trams pendents d'arranjament de la N-232 (Està ja pressupostat
però cal instar a la ràpida adjudicació de tots els trams)
2. Inici obres Parador de Turisme (Ja pressupostat).
3. Cuartel de la Guardia Civil.
4. Embassament del riu Bergantes.
5. Nou pou Hostal Nou.
6. Acció de consolidació i restauració Castell i Torre del Forcall.”
PRESSUPOSTS DIPUTACIÓ PROVINCIAL 2006
1. Carretera de Xiva.
2. Camino de la Cana.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que es troben d'acord en tots els punts, i
consideren que en lo que respecte a l'estat de les muralles també hi ha que tenir en
compte des del portal dels Estudis fins la Torre de la Pardala, ja que també es trobe
en molt mal estat; per lo que s'han dirigit al Ministeri orientant-lo cap a exie punt.
Pren la paraula el Sr. Puig qui considere que hi haurie d'afegir com a petició a la
Diputació Provincial la Sol.licitud de la Carretera de Castell de Cabres.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la citada moció amb l'inclusió dels
següents punts:
En la sol.licitud a la Diputació Provincial:
– Carretera Castell de Cabres
En la sol.licitud d'inclusió en els pressuposts de l'Estat:
– Tram de Muralla des del portal dels Estudis fins la Torre de la Pardala.
7.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA IMMOBLE DE LA LLACOA.- Coneix el
Ple l'expedient de subhasta per procediment obert per a l'alienació d'un immoble situat
en les antigues escoles de la Llacoa, propietat d'aquest Ajuntament; examinada la
proposició i els documents aportats pels licitadors, així com l'acta de subhasta, i sent
adjudicat en aquest acte licitador, el remate provisional a favor de CENTRE
INTEGRAT DE SERVEIS ECONOMICS SPE S.A. (CISE), per ser l'única oferta
presentada i complir amb el plec de condicions pel preu de CENT VUIT MIL CINCCENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (108.532,71.-) euros.
Pren la paraula la Sra. Ripollés manifestant que sempre han estat per buscar altres
sol.lucions o alternatives, en aquest cas es millor per que es quede a CISE, si l'equip
de govern considere que es absolutament necessari es un criteri que tenim que
acceptar.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda:
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PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de alienació d'un immoble situat en les
antigues escoles de la Llacoa i adjudicar definitivament el remate a favor de CENTRE
INTEGRAT DE SERVEIS ECONOMICS S.P.E. S.A. (CISE), pel preu de CENT VUIT
MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS
(108.532,71.-) euros
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interesat, requerint-li com adjudicatari per a que
ingrese l'import anteriorment citat i signe després l'escritura.
8.- SOL.LICITUD, SI ESCAU, DECLARACIÓ DE RESERVA DE FAUNA SILVESTRE
BASSA DE VALLIVANA.- Conegut informe presentat pels Agents Mediambientals de
la Conselleria de Territori i Habitatge, al voltant de l'existència d'una població important
de Ofegabous (Pleurodelles walt), espècie que es troba en seria regressió, en la
Bassa de Vallivana; presente al Ple la proposta de declaració de Reserva de Fauna
Silvestre la Bassa de Vallivana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol.licitar a la Conselleria de Territori i Habitatge la declaració de reserva de
Fauna Silvestre la Bassa de Vallivana.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer per a la signatura dels
documents necessaris per a tramitar aquesta declaració.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI GESTIÓ REFUGI I CASA FORESTAL
PEREROLES.- Es dona compte per part del Sr. Bordàs del Conveni entre la
Conselleria de Territori i Vivenda i aquest Ajuntament per a la cessió del Refugi
Forestal de Pereroles i les seves instal.lacions anexes.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si està pactat amb la Conselleria.
A lo que li respon el Sr. Bordàs que si que es va fer una esborrany, es va revisar i per
les dos parts s'espere sols la signatura.
El Sr. Puig afegeix que està pendent de portar a una reunió del Consell, i l'acord es
total i molt positiu per la gent de Morella i els visitants augmentant les places
d'allotjament. Per part d'aquest Ajuntament tindrà que fer una sèrie d'inversions en
temes d'aigua i llum, així com el tema de legalització.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de Gestió del Refugi i Casa Forestal de Pereroles tal i
com ve redactat.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer per a la signatura del citat
conveni.
DESPATX EXTRAORDINARI.-El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos punts que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència dels referits punts, que son aquests:
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Modificació Ordenança Fiscal Reguladora Imposts Activitats Econòmiques
Aprovació, Plec Condicions per al concurs per a l'adjudicació de l'obra “Mejora
Salon Polivalente”

Per unanimitat es aprovada la urgència d'aquets punts.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.- Coneix el Ple l'expedient tramitat per a la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques, el Dictamen
favorable de la Comissió d'Hisenda, i els informes de la Sra. Secretaria-Interventora.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, l'inclusió de l'article nº 9 Coeficient de
Situació establint 2 categories segons l'expedient de referencia.
SEGON.- L'aprovació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost d'Activitats
Econòmiques en el termes que consta en els textos annexes, de conformitat amb el
que s'estableix en els articles 15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 28 de desembre.
TERCER.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà definitivament
aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l'article 17.3 de
la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
APROVACIÓ, PLEC DE CONDICIONS DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE
L'OBRA “MEJORA SALON POLIVALENTE”.- Coneix el Ple l'expedient incoat per a
la contractació mitjançant concurs en procediment obert i urgent de l'obra "Mejora
Salón Polivalente".
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Mejora Salón Polivalente ”, disposant la exposició al públic durant el plaç de 8 dies
en el Butlletí Oficial de la Província.
SEGON.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Mejora Salón Polivalente”,
en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60008 del
Pressupost General Ordinari de l'any 2005.
10.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta sobre els següents temes:
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Neteja de confeti el dia desprès de l'anunci.
Funcionament lector de matrícules en el control d'accesos.
Pèrdua d'aigua dipòsit.

A lo que li respon el Sr. Puig:
Respecte al tema de l'aigua es va mantenir unes reunions en el Director General
d'Obres Públiques, la Conselleria te el tema clarament assumit. La previsió es que
abans de fins d'any es pugue sol.lucionar el problema al no poder-se fer durant
l'estiu.
– Neteja de l'anunci, en primer lloc la voluntat era que el contracte fet en l'empresa
(concurs que es van presentar 2 empreses) però es edivent no es lo mateix netejar
el residus urbans normals que 100 tonelades de confeti. Lamentem que no es
puguera llevar tot el confeti al dia seguent, encara així es va fer més prompte que
altres anuncis. N'hi ha que buscar sol.lucions de futur per a millorar.
– Pla de trànsit del 2005, en termes generals ha funcionat prou millor, complint un
dels objectius prevists que ere que els visitants tingueren lloc fora per a estacionar i
pogueren realitzar la visita a Morella amb tranquilitat. En lo que respecta a la
lectura de les matrícules eixe sistema comporte un procés molt més complex que
altres sistemes, però es veritat que hi ha una sèrie de problemes que hi ha que
ajustar. Hi ha que agrair a la gent de Morella en termes generals el respecte i
paciència que tenen. El sistema té altres aspectes col.laterals en temes de
seguretat molt positius. Hi ha que optimitzar el sistema, superant els defectes.
Agrair als funcionaris d'aquest Ajuntament pel treball fet durant aquest estiu. Les
zones blaves estan funcionant i poden ser utilitzades per la gent que necessite fer
us d'aquests zones.
Encara queden alguns problemes per a solucionar.
Abans de fi d'any s'obrirà un debat en la Comissió de Governació.
–

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les onze
hores i trenta minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i aprovada, serà
transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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