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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 28 D'OCTUBRE DE 2005=================================================================
ASSISTENTS
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Ernesto Blanch Marin
En Francisco Medina Candel
En Ramon Vives Mestre
Na Rebeca Pérez Milián
En Cristobal M. Milián Traver
En Josep Manel Bordás Antolí
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia vint-ivuit d'octubre de dos mil cinc, a les vint hores,
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
extraordinària
corresponent a aquest dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
Na Mª Luz Blasco Querol
1.-. MOCIÓ PROCEDIMENT ORDINARI Nº 1 2005 0347. JUTJAT DEL
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU.- Pren la paraula el Regidor de Governació Sr.
Blanch qui passa a llegir la Moció d'Alcaldia sobre el procediment ordinari nº1 2005
0347. Jutjat del Contenciós-Administratiu que es com segueix:
“L'Ajuntament de Morella davant la comunicació de l'Audiència provincial de Castello
de l'assumpte Ordinari 1 2005 1347 en la que s'informa a este Ajuntament de la
presentació d'una demanda per part de la Diputació Provincial de Castelló en la que
es persegueix expulsar la institució municipal del museus creat per l'Ajuntament en
diverses torres de la ciutat.
Considerant:
que les relacions entre les institucions han d'estar basades en la cooperació i en la
lleialtat institucional segons la Constitució Espanyola.
que la Diputació està clarament definida com una institució d'elecció indirecta al servei
i suport dels Ajuntaments i que segons l'ordenament jurídic i la coherència institucional
ha de defensar l'autonomia municipal.
que l'Ajuntament de Morella ha demostrat reiteradament la seua voluntat de gestionar
el conjunto monumental de la ciutat i ha demostrat amb inversions concretes com ara
la restauració de les torres de Sant Miquel, Torre de la Nevera, Torre Beneito, Torre
de Fredes entre moltes altres, l'esforç dels morellans per promoure el seu patrimoni
cultural.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2005-10-28 PLE EXTRAORDINARI

2

que seguint les directrius que tan a nivell nacional com al si de les institucions
europees s'assenyala el principi de subsidiaretat com un element clau del
desenvolupament socio-econòmic de les ciutats, exigim la gestió del nostre patrimoni.
que l'actitut de la Diputació resulta incomperensible i contrària a la necessària voluntat
de cooperació amb l'Ajuntament, una acció arbitrària i continuada en els darrers
mandats de confrontació i discriminació en relació a la nostra ciutat.
ACORDA
PRIMER.- L'Ajuntament de Morella mostra el seu rebuig a l'atac sistemàtic de la
Diputació que posa al servei partidari la institució en contra dels interessos generals
de Morella.
SEGON.- Ateses les actuacions arbitràries de la Diputació, l'Ajuntament de Morella
avaluarà el resultat econòmic de la discriminació i exigirà el deute acumulat amb
Morella.
TERCER.- La ciutat de Morella té la legitimitat democràtica i tot el dret d'avalar per la
legislació i pels principis constitucionals per gestionar el patrimoni del poble morellà.
QUART.- L'Ajuntament de Morella saluda la resposta positiva del Ministeri de Cultura
per tal d'invertir en els propers pressuposts generals de l'estat en la recuperació del
Castell al temps que reitera la voluntat del poble morellà de gestionar el seu patrimoni.
CINQUÈ.- L'Ajuntament de Morella convoca les institucions al consens per damunt de
les diferents idees polítiques en la defensa dels interessos generals i es compromet a
treballar per la convivència sense contribuir a la crispació que es pretén des d'aquells
que actuen de manera sectària contra Morella.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que aquest tema ja s'ha discutit varies
vegades, es va celebrar un ple informatiu extraordinari del que el Partit Popular no té
l'acta, encara que la va demanar per escrit i no crec que sigue el moment de crear
polèmiques, ja que fa més de tres anys que s'està tractan aquest tema. No crec que la
Diputació tingue cap intenció de crispar, sinó que ha seguit un tràmit administratiu
normal, s'ha obert un plaç de negociació fa dos anys i mig, s'ha intentat crear un marc
de col.laboració per a coordinar una sèrie d'accions amb l'Ajuntament, la resposta del
qual no ha sigut positiva i per això es reclamen les claus. Aquest tema s'ha portat
massa lluny ja que s'haguere tingut que arribar abans a un acord dialogat, sense que
l'Ajuntament renunciare al seu de gestionar el monument. En aquest moment la gestió
del castell i de les muralles es de la Diputació mentre el Ministeri no digue lo contrari.
El Sr. Blanch pren la paraula dient que com be a manifestat la nostra voluntat i la de
tots els Morellans es que puguen gestionar el seu propi patrimoni. Aquest acte no es
tracta d'un tràmit administratiu sinó d'una actuació estrictament partidista, la intenció
de retirar als morellans una legimitat que tenen de gestionar el seu patrimoni. El mero
fet de que ací governe un determinat partit polític es el que genere part dels
responsables de Diputació una altra actuació. Vosté creu Sr. Medina que la Diputació
té dret a les claus de lo que es dels Morellans, creu que Diputació pot negar eixos
drets dels Morellans. Els Morellans son els que han mantingut les Muralles i el Castell i
lo que es il.lògic que una entitat que ens els aliena i que no ha demostrat cap tipus de
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col.laboració en aquest Ajuntament, sinò boicotejar continuadament les accions
polítiques del govern municipal vingue a reclamar les claus.
A lo que li respon el Sr. Medina que es te tot el dret perquè hi ha una concessió
administrativa. En lo que respecte a la confrontació i discriminació, la Diputació està
portant a terme una sèrie d'inversions mitjançant subvencions. També s'han estat
realitzant inversions com per exemple la Plaça d'armes o el Palau del Governador. La
Diputació no es una entitat aliena a aquest Ajuntament ja que es tracta d'un ens
provincial que represente a tots els ajuntaments.
Pren la paraula el Sr. Puig qui considere que a voltes si que aquest Ajuntament pareix
alié com per exemple quant l'Ajuntament de Castelló es deutor de la Diputació pot
entrar en els Plans Provincials, cosa que no ocorreix quan es tracta de l'Ajuntament de
Morella. La persecució política e institucional de l'Ajuntament de Morella en els últims
anys es clara, sols cal fer balanç i el farem, Morella no se resignarà a perdre els diners
d'aquest últims 10 anys per una actuació política discriminatòria. Qui obri esta
polèmica no es l'Ajuntament de Morella, de fet porte molt de temps sense dir res del
Castell, perquè per a nosaltres es més important la convivència en aquest poble que
la gestió del Castell i per tant em mantingut silenci, sols s'ha contestat algunes
vegades quan gent del Partit Popular o el propi Director del Castell ha fet alguna
intervenció. S'ha intentat que les coses vaigen a on correspongue. La Diputació de
Castelló està per a recolzar als Ajuntaments i no per anar en contra. Es va fer una
proposta al President de la Diputació de cogestió i no s'ha volgut acceptar mai. Es
evident que quant es lleve la gestió del Castell a l'Ajuntament de Morella se li ataque a
la línea econòmica per que molta de la política cultural en els últims anys estave
basada en el sistema de finançament que venie del Castell. Eixos diners que abans
servien per a pagar cine i altres actuacions culturals, ara van a un altre lloc. En
aquesta etapa del últims anys del mandat del Partit Popular en la Diputació de
Castelló no s'han dedicat a gestionar d'altre Castell sols este quan l'Ajuntament de
Morella volia gestionar.
No volem estar permanentment en un punt de confrontació, per això es totalment
extemporànea esta actitud de portar als tribunals aquesta qüestió per part de la
Diputació, quan a més a més la Diputació fa casi un any que sap per escrit per part
del Ministeri, que va a rescindir el conveni. Per lo tant la Diputació sap com estan les
coses, i que en estos moments sols es pretén crispar innecesàriament, que es preten
que es tanquen els museus, s'ha dit que estan tancats, si n'hi ha museus que estan
tancats, que son deficitàris, es justament per que quan es tenia la gestió del Castell
conjuntament era soportable ara no ho es, es evident que n'hi ha museus d'aquestes
torres que ha restaurat aquest Ajuntament, que no es possible gestionar-los
adequadament com es voldrie. Estem convençuts que quan es torne a gestionar el
Castell els museus estaran oberts i en condicions.
I altra una altra qüestió, hi ha moltes coses que es fan amb fons de la Diputació i de la
Generalitat, faltarie més, es que nosaltres ja no tenim dret a tindre les subvencions
que venen dels imposts de tots, el que ens queixem es que venen menys aportacions
de les que ens corresponen. En la Generalitat no hi ha la mateixa actitud hostil
permanent com es el cas de la Diputació.
En definitiva els demano que es posen a favor de Morella i els interessos d'este poble.
Després d'aquestes deliberacions, per cinc vots a favor del Grup Socialista i cinc vots
en contra del Grup Popular amb el vot de qualitat de l'Alcalde s'aprove la Moció tal i
com be redactada.
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2.-. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRA PLANS PROVINCIALS 2005
“URBANIZACIÓN CALLE SAN NICOLÁS, 1ª FASE”.- Coneix el Ple l'acta d'apertura
de proposicions del concurs per a l'adjudicació de l'obra “Urbanización Calle San
Nicolás, 1ª fase”, presentant-se dos proposicions:
Nº 1.- ROMAR EMPRESA CONSTRUCTORA DEL LEVANTE S.L. qui ofereix la
quantitat de SEIXANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (60.326,62 euros) IVA inclòs per a realitzar l'obra mencionada, oferint a
més a més unes millores econòmiques de CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS (5.255 euros) per a millores i obres complementaries on l'Ajuntament dispose,
i un menor plaç d'execució que seria de QUATRE setmanes.
Nº 2.- JUSOSA OBRA CIVIL, qui ofereix la quantitat de SEIXANTA MIL TRES-CENTS
VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (60.326,62 euros) IVA inclòs per
a realitzar l'obra mencionada, oferint unes millores econòmiques de TRES MIL VUITCENTS EUROS (3.800 euros) per a realitzar unitats d'obra nova o ampliació de les del
projecte i un menor plaç d'execució de l'obra que seria de TRES mesos.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert en la modalitat
de concurs de l'obra “Urbanización Calle San Nicolás, 1ª fase en Morella” s'examina la
proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de ROMAR EMPRESA
CONSTRUCTORA DE LEVANTE S.L., conforme a l'acta redactada a tal efecte i als
informes emesos pels Tècnics, i en armonia amb la proposta.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra “Urbanización
Calle San Nicolás, 1ª fase en Morella” a ROMAR EMPRESA CONSTRUCTORA DE
LEVANTE S.L., per la quantitat de SEIXANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS
AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (60.326,62 euros) IVA inclòs, oferint a més a més
unes millores econòmiques de CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
(5.255 euros) per a millores i obres complementaries on el Ajuntament dispose, i un
menor plaç d'execució que seria de QUATRE setmanes.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies la present
resolució d'adjudicació del contracte i se li requerixca per a que dins dels quinze dies
comptats des del següent al que se li notifique l'adjudicació, presente la documentació
acreditativa d'haver constituit la fiança definitiva i se li cita per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació d'adjudicació.
QUART.- Que es publique l'adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies comptats des de la data d'adjudicació del contracte.
3.-. CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE
MORELLA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ DE
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SIGNATURA ELECTRÒNICA.- Coneix el Ple el Conveni entre la Generalitat
Valenciana i l'Ajuntament de Morella per a la prestació de serveis de certificació de
signatura electrònica, per a que els ciutadans pugen fer els seus tràmits des de
internet des de casa. Es un servei que ofereix la Generalitat Valenciana a tots els
Ajuntaments.
Es considere que aquest tipus de convenis es bo per a que els ciutadans pugen
registrar la seva signatura electrònica al nostre Ajuntament per a poder realitzar
qualsevol tipus de tràmit que es permeten per mig de la signatura electrònica.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el conveni entre la Generalitat
Valenciana i l'Ajuntament de Morella per a la prestació del serveis de certificació de
signatura electrònica.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint
hores i trenta-tres 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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