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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 10
DE NOVEMBRE 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
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia deu de
novembre de dos mil cinc, a les vint hores 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 ordinària corresponent a
aquest dia.

Secretària Accidental:
Na Pili Corbaton Puig
Excusa l’assistència:
En Cristobal M. Milián Traver
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- No es done
lectura i no s'aproven les actes dels plens anteriors ja que no s'han pogut repartir
degut a que la Secretària-Interventora estave de baixa.
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:
OBRES
§

§
§
§
§
§

La urbanització del Tint una vegada acabada la urbanització i dotada de tots
els serveis està ja sent utilitzada pels primers veïns, encara que com totes les
obres de gran envergadura cal rematar alguns detalls que no impediran l'ús
dels veïns.
Ha finalitzat l'obra d'urbanització de l'IES per part de l'Ajuntament, ara és ja
l'empresa que construeix l'institut la que ha d'acabar l'obra fins on ha arribat
l'ajuntament.
També ha finalitzat l'obra d'adequació de l'entorn d'Ortells 1ª fase.
S'ha fet l'entrega de l'obra d'emergència feta a l'església d'Ortells per aguantar
l'estructura.
S'ha iniciat l'obra per arreglar el carrer Trinquet i l'eixida a l'Alameda per la
Porta de la Nevera.
S'ha eliminat l'antiga caseta de restes animals del “matadero” que
representava un perill pel seu estat de conservació, i a més per tot el que es va
poder comprovar que quedava. Va generar uns dies amb molèsties per les
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males olors i el líquid grassos a la via que va ser netejat per la brigada i els
bombers voluntaris.
S'ha iniciat la instal·lació de l'enllumenat nou fent la rasa per soterrar els cables
i fent els ancoratges dels peus dels nous focus al carrer Hospital.
S'ha fet una obra al carrer Blasco d'Alagón per connectar una arqueta de
pluvials, que anava directa al clavegueram, a l'altra part de carrer per evacuar
a la costa, com s'havia de tallar el trànsit durant uns dies s'ha aprofitat per
reparar també una sèrie de clots que havien aparegut al mateix tram del carrer
Blasco de Alagón, s'ha eliminat el cep del carrer Verge del Pilar i s'han rejuntat
uns trams del mateix carrer per estalviar humitats a les cases de baix.

§
§

Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:

§

S'ha substituït el cep del carrer Zaporta per una pilona hidràulica, també la
pilona de pedra de la Porta del Rei s'ha recol·locat després de xocar un
vehicle i s'han col·locat noves pilones al carrer Mestre Carbó per a facilitar
l'accés a cases i cotxeres que no podien entrar si algú estacionava
malament.
S'ha reparat amb adoquí de manera definitiva el clot que s'havia generat al
carrer Blasc Alagó davant l'oficina d'Electra.
S'ha reconstruït un dels bancs de pedra del Pla d'Estudis.
Reparacions al paviment al carrer Mare de Déu, Plaça Colón i carrer del Sol.
Reparació de murs de pedra a la zona del pàrking de l'Alameda, a la
guarderia i davant del col·legi de primària.
Reparació d'arquetes al polígon industrial i tapes a la vorera del col·legi de
primària.

§

§
§
§
§
§
SERVEIS
§

§

§
§
§
§
§
§

L'empresa Aigües de Morella ha portat a terme un sondeig d'uns 180 metres
de fondària a l'Hostal Nou prop de la Caseta Manero, malauradament no ha
tingut èxit i la quantitat d'aigua trobada no ha estat important per tant no es va
a posar en explotació i s'abandona el sondeig.
Relacionat amb el tema de l'aigua es van reunir el regidor de l'àrea amb
tècnics de la Conselleria d'Infraestructures i tècnics de l'empresa Aigües de
Morella amb una visita als dipòsits del Tossal de la Querola, Cap de Riu i
Colomer, per tancar el tema de la reparació de les fugues dels mateixos. Des
de la Conselleria van assegurar que emprendrien amb urgència el de Morella
ja que la seua fuga és greu.
S'ha posat en marxa el sistema de retirada durant el dia dels contenidors de la
plaça Sant Miquel, carrer Colomer, Costa Borràs, Casa Ciurana i Cofradia –
Sant Julià.
Com cada any per tots sants, s'han endreçat els cementeris de Morella, Xiva,
Ortells, La Pobleta, Herbeset i La Llacua, a més dels camins per arribar als
mateixos.
S'han incrementat el número de papereres en alguns llocs com l'Alameda.
Es va fer un servei de neteja d'emergència pel líquid vesat amb la demolició de
l'antiga caseta del matadero.
S'ha fet una reparació de fontaneria, electricitat i fusteria a l'Escola Llar.
S'han reparat avaries elèctriques a la Costa Arrapat, polígon industrial i Ortells.
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Es van buidar els llavadors tancats deguts a la sequera i es va aprofitar per
reparar els desaigües dels mateixos.
La brigada de serveis ha fet varies intervencions al poliesportiu per als diversos
actes festius que allí tenen lloc.

AGRICULTURA
§
§
§

§

S'ha iniciat el Pla de Camins Rurals asfaltat un tram del camí rural dels Tous
que estava en pèssim estat, i s'han tapat els clots del camí rural dels Llivis
encara que no està acabat del tot.
Ens han comunicat per part de l'empresa estatal Tragsa que el ministeri
d'Agricultura va a construir dos dipòsits d'aigua per al ramat als llocs que
l'Ajuntament li propose dintre de les mesures contra la sequera.
El procés per a que els ramaders contracten una assegurança per a
l'eliminació dels cadàvers d'animals està pràcticament acabat a Morella, i
prompte estarà tancada aquesta situació que s'arrastra des de fa ja molts
anys.
Com tots els anys s'ha 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.

MEDI AMBIENT
§
§
§
§

§
§

S'ha signat definitivament el conveni entre la Conselleria de Territori i Habitatge
i l'Ajuntament de Morella per a que la gestió del refugi de Pereroles, la casa
forestal i edificacions annexes siguen gestionades per l'Ajuntament.
Dintre d'aquest conveni l'Ajuntament es compromet a fer una sèrie d'inversions
a raó de 10.000 € per any, per començar ja enguany s'invertiran més de
30.000 € amb l'obra d'electrificació dels edificis que ja s'està executant.
També al Monte de Pereroles s'ha començat a tallar la fusta que es va
subhastar per part de l'Ajuntament.
A l'abocador d'inerts de la partida la bruixa s'han tancat diferents llocs a fi de
fer una selecció d'alguns dels materials que es porten allà, i que de forma
incorrecta són mesclats amb les runes. Falta els cartells indicatius que s'han
encarregat per separar les següents fraccions:
1. electrodomèstics de línia blanca
2. electrodomèstics de línia marró
3. mobles, joguines i altres estris
4. fustes
5. altres elements no constructius
A l'àrea recreativa d'Ortells s'ha eliminat un gran tobogan i escales d'accés del
bancal de baix al de dalt pel perill que representava, i s'ha reparant la
canalització de la sèquia.
S'ha iniciat la temporada de recollida de fulles dels arbres de fulla caduca a la
plaça Colon, costa de Sant Joan, muralla davant del Tint i altres llocs.

GOVERNACIÓ
§

Infraestructura trànsit Fira de Morella i pont de Tots Sants.
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Signa del Conveni amb Direcció General de Trànsit per tal d'identificar les
matrícules dels vehicles sense necessitat de fer desembossament econòmics
al servei de Diputació Provincial.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
§
§

Una vegada acabades les obres s'han començat a fer les preceptives
entregues de claus als propietaris de les vivendes del Tint.
Ha segut inaugurada la zona d'Autocaravanes de la N-232 per tal de que
aquests vehicles puguen estacionar en la nostra ciutat en condicions i per un
temps transitori, amb la repercussió econòmica que s'espera del tipus de
turisme que adopta l'autocaravana com a mitja de transport.

CULTURA
§

§
§

§
§
§

§
§
§
§

§

10 de setembre es va inaugurar “Cita a Morella”, que és una sèrie de
conferències de caire cultural que se duran a terme cada dos mesos
aproximadament. La primera conferència “reptes de l´economia espanyola” va
ser a càrrec de Aurelio Martínez president de l´ICO.
24 al 25 es va celebrar la “II Mostra de Curtsmetratges”, a la qual va assistir
Achero Mañas que va presentar el seu documental “ Blackwihite”, que tracta
sobre la problemàtica de la societat norirlandesa.
Del 29 al 1 d´octubre va tindre lloc a l´Ajuntament l´Escola d´Estiu de l Arc
Mediterrani organitzat per l´Institut d´Economia i empresa Ignasi Villalonga on
es van tractar temes tan importants com el nou finançament de l´arc
mediterrani i el seu teixit empresarial.
El 10 d´octubre va començar la nova temporada de cinema al teatre municipal.
El 23 d´octubre es van reunir els nous membres del Comité organitzador del
Sexenni per a començar a preparar i organitzar els comités de treball de cara
al 52 Sexenni.
Del 23 al 29 d´octubre es va celebrar a Morella el “XXIII Jornades europees de
cortinaris” que van ser tot un èxit amb la assistència de més de 150
congressistes de tota Europa, amb la possibilitat de descobriment d´una nova
espècie de cortinari al terme de Morella.
El 23 d´octubre va tindre lloc la reunió anual de secretaris de la província de
Castelló. Se´ls va rebre a l´Ajuntament on van fer la seua reunió anual.
El 29 d´octubre el consell de la joventut fer una orquestra al poliesportiu, l
´ajuntament va col.laborar amb el muntatge de l´escenari.
El 31 de novembre és va celebrar el Concert-homantge als difunts que va ser a
càrrec de Ricardo Miravet
El 4 de novembre la regidora de cultura va assistir a una reunió a Olite on es
va tractar de fer un consorci de “ Ciudades con encanto”, per a intentar
potenciar les mitjanes i petites ciutats turístiques Van assistir entre altre
poblacions Burgo de Osma, Montblanc, Olite... Segurament este consorci rebrà
el suport de la direcció general de turisme de l´estat, ja que l'Alcaldesa ja s
´havia reunit amb el director general de turisme i li havia trasmitit el seu suport.
El 6 i 13 de novembre ha tingut lloc la “Mostra de teatre Reclam”. Aquesta
iniciativa és gràcies a un conveni signat entre diferents ajuntaments i la UJI per
a apropar el teatre als ciutadans.
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TURISME
§
§

§
§

El 15 de setembre es va reunir el Patronat Municipal de Turisme per ha
analitzar la campanya turística de l´estiu i per ha organitzar les properes
activitats.
Com van ser la assistència el 13 i 14 d´octubre a la Fira de Picassent, del 29 d
´octubre al 1 de novembre la Fira de Cocentaina. Les diferents promocions
turístiques del 52 Sexenni a Barcelona, Saragossa o Fitur. I la presentació de
Morella al parlament de Brusseles al mes de maig.
El 3 de novembre és va reunir el Comité d´innovació turística per a començar
a realitzar les propostes d´activitats al Patronat Municipal de turisme.
Es va assistir a unes Jornades de Sabors del Maestrazgo celebrades a Monte
Picayo en les que participe el gastrònom morella Roque Gutierrez al que volem
felicitar per l'exit que va tenir la presentació.

GENT GRAN
§

El dia 8 de novembre es va portar a terme la constitució del Consell Municipal
de la Gent Gran, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del dia 29 de setembre. En la
constitució no va faltar cap dels membres designats per les Institucions i
tampoc va faltar cap dels membres designats per l'alcaldia. Esperem que
aquesta etapa corresponent a la gent gran sigui profitosa per a la ciutat i per a
la mateixa gent gran.

EDUCACIÓ
§

Per a facilitar la sol.licitud del Pla d'ajuda per als llibres de text, s'ha remés a
tots els pares un fullet explicatiu i a més un full de sol.licitud. El termini de
presentació dels llistats és del 2 de novembre al 12 de desembre d'aquest any.
Es van fent les sol.licituds en fluidesa.

BENESTAR SOCIAL
AREA DE SOLIDARITAT
§
§

Del dia 23 de setembre reunió del Consell de Solidaritat i Benestar Social.
Es van presentar els projectes del 0,7% de l'any 2005. Com en anys anteriors
es va crear la comissió per a valorar els projectes. Formen part de aquesta
comissió: Carlos Rubio (Ampa), Carmina Manero (Asociación Alzheimer),
Carmen Centelles (Asociación Jubilados), Celeste Jovaní (Designación
Alcaldia), Jesús Sangüesa (Delegado de la Concejalia), Rebeca Torada
(Secretaria). Es van presentar 7 projectes, la comissió valorarà aquests
projectes segons les bases del Consell.

AREA SOCIAL
§
§

El dia 15 d'octubre reunió en l'Ajuntament amb la Federació de Sordos de la
Comunitat Valenciana. Trobada “Generacional de sordos” jóvenes y mayores.
El dia 2 de novembre La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la
casa Ciurana es va realitzar un taller per a professionals i públic en general
sobre el tema d'actualitat “Davant dels maltractaments tolerància zero”.
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El dia 18 de novembre vindrà el Autobús contra la droga. Com va venir un
període vacacional els escolars no van poder assistir, per lo que contarà amb
l'assistència de les Ampes, Col.legi e Institut. Estarà ubicat en el paseo de la
Alameda.

AREA DE LA DONA
§

El dia 17 d'octubre en la plaça del Ajuntament es va celebrar amb motiu
mundial “La Marcha Mundial de la Dona”. El grup de dones dels ports va llegir
la carta reinvidicativa de les “Dones a la Humanitat”.

AREA DE SALUD
§

Del 2 al 11 de novembre “Campaña de Prevenció del Cáncer de
Mama”.L'Ajuntament es va posar en contacte en el centre de Salud Pública de
Benicarló sol.licitant el servei de l'unitat mòbil en Morella per així evitar el
desplaçament de les dones a l'Hospital de Vinaròs. Sent un èxit d'assistència
gràcies a la proximitat del servei.

ESPORTS
§

S'han iniciat les escoles esportives municipals, amb dificultats per trobar
monitors però amb la novetat que compta amb la col·laboració de tres clubs
com el Morella Futbol Club, el Club de Bàsquet Femení de Morella i el Club de
Futbol Els Ports, que compten amb el suport econòmic de l'Ajuntament.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA AGOST I SETEMBRE
2005.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels mesos
de agost i setembre de 2005, que son com segueixen:
MES AGOST
Saldo a 31-07-05 ........................................................
Ingressos agost...........................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 31-08-05..................................................

585.167,58 €
332.730,54 €
917.898,12 €
544.910,63 €
372.987,49 €

MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-05 ........................................................
Ingressos setembre.....................................................
Total............................................................................
Pagaments..................................................................
Existència a 30-09-05..................................................

372.987,49 €
260.636,56 €
633.624,05 €
222.315,26 €
411.308,79 €

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de agost i setembre de 2005 tal i
com venen redactats.
4.- SOL.LICITUD, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 04/05 AL
PRESSUPOST GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l'expedient de Modificació de
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Crèdit nº 04/05 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 04 de novembre 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.
Assabentada la Corporació per unanimitat 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
Aplicació Pressupostaria

Denominació

44/13019
44/16013

Salario ADEL 3ª prorroga
S.Social ADEL 3ª prorroga

Total modificació de crèdit

Euros
14.995,36
5.014,00
20.009,36

Suplement de crèdits
Partida
12/12001
450,00
12/12003
11/11001
12/13001
6.200,00
42/13003
44/13005
45/13007

Denominació

Import

R. BASICAS FUNC. SERV. GRLES
R. COMPLEMENTARIAS FUN. SERV. GRALES
PERSONAL EVENTURAL GABINETES
R. LABORAL SERV. GRLES
PROFESORES GUARDERIA INFANTIL
BRIGADA SERVICIOS
PERSONAL MUSEOS Y MTO. INSTALACIONES
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75/13012
11/16000
12/16001
42/16004
75/16012

OFICINA DE TURISMO
S. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GABINETES
S. SOCIAL SERVICIOS GENERALES
S. SOCIAL PERSONAL GUARDERIA
S. SOCIAL OFICINA DE TURISMO
SUMA CAPÍTULO 1

1.600,00
200,00
1.200,00
850,00
300,00
15.285,00

51/21001
44/21003

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO APARCAMIENTO

20.000,00
2.000,00

12/22003
12/22004
12/22006
22/22007
22/22009
22/22010
41/22012
42/22014
42/22005
42/22016
3.000,00
43/22017
42/22018
2.600,00
43/22019
1.500,00
45/22025
45/22027
45/22029
500,00
45/22030
1.000,00
45/22035
51/22036
45/22037
45/22039
61/22041
1.000,00
44/22046
45/22048
44/22051
12/22204
41/22401

ASESORIA Y SERVICIOS JURIDICOS
MATERIAL OFICINA
TELEFONOS AYTO.
VESTUARIO POLICIA
MTO. Y CONV. VEHICULO POLICIA
ALQUILER VEHICULO POLICIA
SERVICIOS SANITARIOS Y CRUZ ROJA
CONSUMO ELECTRICO GUARDERIA
CONSUMO ELECTRICO ESCUELA HOGAR
LIMPIEZA, MTO. CALEFACC. OTROS GUARDERIA

3.500,00
5.000,00
4.200,00
1.500,00
2.100,00
4.800,00
2.300,00
200,00
4.000,00

12/40001
91/46100

TRANSFERENCIAS ORGANOS SUPRAMUNICIPALES 7.000,00
IMPUESTOS Y CUOTAS A CARGO CORPORACION
1.000,00
SUMA CAPÍTULO 4
8.000,00

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS
15.000,00
LIMPIEZA MAT. CALEF. Y OTROS ESCUELA HOGAR
ESTUDIOS, TRABAJOS TEC. Y VALORACIONES
ACTOS TRADICIONALES
FESTEJOS
CONSUMO ELECTRICO POLIDEPORTIVO

7.000,00
44.000,00

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO MUSEOS
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MUSEOS
PUBLICACIONES
SERVICIOS RECAUDACION
MTO. COMBUSTIBLE SERVICIOS
CONGRESOS Y REUNIONES
OFICINA MEDIO AMBIENTE
PLAN MODERNIZACION ADMINISTRACION Y TI
SEGURIDAD LABORAL
SUMA CAPÍTULO 2

SUMA

1.400,00
4.000,00
2.000,00
11.079,08
3.500,00
1.500,00
7.600,00
6.750,00
1.000,00
164.029,08

187.314,08
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207.323,44

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al remanent de líquid de tresoreria

11.214,08

b) Amb nous o majors ingressos

196.109,36

11300 VEHÍCULOS
28200 IMPTO. CONSTRUCCIONES
31001 VADOS
31003 CEMENTERIO
31005 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
45507 IMPEVISTOS GENERALITAT Y DIPUTACION
45514 SUBVENCION ADEL 3º PRORROGA

Total financiació modificacions de crèdits

4.800,00
139.000,00
1.300,00
12.600,00
4.300,00
14.100,00
20.009,36

207.323,44

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.
5.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, TARIFES ORDENANCES FISCALS 2006.- Coneix el
Ple l'expedient tramitat per a l'adequació de les tarifes de les ordenances fiscals per a
l'any 2006, 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, la modificació de les tarifes de les
següents Ordenances tal i com venen expressades en l'expedient:
Taxa pel Servei de Cementeri
Taxa pel servei de matadero
Taxa pel servei de recollida de basures
Taxa pel servei de mercat
Taxa pel servei de vados
Taxa terrassa en via pública
Preu públic subministrament d'aigua
Taxa pel servei de clavegueram
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Preu públic aparcament cobert Alameda
Preu públic aparcament descobert Alameda
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SEGON.- L'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en el
termes que consta en els textos anexes, 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 Provincia, 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.
6.-APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC CONDICIONS CONCURS VIGILANT-JARDINER
ESCOLA LLAR.- Coneix el Ple el Plec de Condicions per a la contractació d'un
vigilant-jardiner per a l'Escola Llar per un període d'un any prorrogable.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Condicions per a la contractació d'un vigilant-jardiner per
a l'Escola Llar per un període d'un any prorrogable
SEGON.- Convocar concurs local per a l'adjudicació d'un contracte de prestació de
serveis mitjantçant anunci en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en els mitjos de
comunicació locals.
7.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRA “MEJORA SALÓN POLIVALENTE”.- Coneix
el Ple l'acta d'apertura de proposicions del concurs per a l'adjudicació de l'obra “Mejora
Salón Polivalente”, presentant-se una proposició:
Nº 1.- CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS (CISE SPE S.A.). qui ofereix
la quantitat de CENT SETZE MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS (116.713,17 euros) IVA inclòs per a realitzar l'obra mencionada i oferint
unes millores econòmiques de VINT-I-UN MIL EUROS (21.000,00 euros) per a
reforma i millora dels vestuaris així com un plaç d'execució de quatre mesos a partir
de l'acta de replanteo.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert en la modalitat
de concurs de l'obra “Mejora Salón Polivalente” s'examina la proposta d'adjudicació
que fa la Mesa a favor de CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS (CISE
SPE S.A.), conforme a l'acta redactada a tal efecte i als informes emesos pels
Tècnics, i en armonia amb la proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra “Mejora Salón
Polivalente” a CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS (CISE SPE S.A.), per
la quantitat de CENT SETZE MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS (116.713,17 euros) IVA inclòs.
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SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60008 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.
8.- CALENDARI DE DIES DE FESTA LOCAL ANY 2006.- Coneix el Ple els dies de
festa que la Conselleria de Treball i Serveis Socials aprova per al pròxim any 2006 es
proposa al Ple els següents dies de festa local per a l’any 2006.
Dia 08 de setembre, dia de la Mare de Deu.
Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local els dies 8 de setembre, dia de la
Mare de Deu i 26 de desembre, dia després de Nadal.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Treball per al seu
coneixement i efectes oportuns.
9.- MOCIÓ GRUP POPULAR AL VOLTANT DEL REBUIG A LA PROPOSICIÓ DE
LLEI QUE APROVA EL NOU ESTATUT DE CATALUNYA.- Coneix el Ple la “Moció
del Grup Popular al voltant del rebuig a la Proposició de Llei que aprova el nou Estatut
de Catalunya” que es com segueix:
“El día 30 de septiembre de 2005, el Parlamento de Cataluña ha aprobado un
proyecto para un nuevo Estatuto en Cataluña. La aprobación de esta propuesta de
reforma representa en realidad una reforma constitucional encubierta y supone un
desafío al pacto constitucional de 1978 sobre el que se ha sustentado nuestra
convivencia democrática durante más de veinticinco años.
El texto de este Estatuto, abiertamente contrario a la Norma Fundamental de todos los
españoles, define a Catalunya como una Nación, establece una relación de igual a
igual entre Cataluña y España como si fueran dos realidades diferentes y dota a esta
Comunidad de un modelo de financiación de carácter bilateral ajeno al principio de
solidaridad.
Es evidente que con la aprobación de este Estatuto, nuestro país está viviendo uno de
los momentos más graves de su historia democrática. Todas las instituciones que
conforman España y especialmente todos los Entes Locales que la integran y
vertebran, han de colaborar para mantener el espíritu de consenso de 1978 y el
respeto a la Constitución que todos nos dimos, a fin de que España siga siendo una
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realidad unida, plural y solidaria, que garantice la igualdad entre los españoles y una
financiación suficiente que permita el acceso de todos los ciudadanos a los mismos
servicios públicos de calidad.
Por ello, desde Morella rechazamos esta reforma estatutaria que, de consumarse,
supondría una reforma en toda regla de nuestro modelo de Estado, a través de un
procedimiento que no es el constitucionalmente previsto, sin contar con la necesaria
consulta a todo el pueblo español.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la
aprobación de los siguientes acuerdos:
1.- El Ayuntamiento de Morella manifiesta su rechazo a la Proposición de Ley por la
que se aprueba un nuevo Estatuto para Cataluña, por ser contraria a la Constitución
española de 1978, vulnerar la igualdad de todos los españoles y romper el equilibrio y
la solidaridad entre las regiones y nacionalidades que integran el Estado español.
2.- El Ayuntamiento de Morella afirma que la única Nación, de acuerdo con la
Constitución de 1978, es la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y considera incompatible con esta proclamación el reconocimiento como
nación de cualquier Comunidad Autónoma, así como la idea de España como un
Estado plurinacional.
3.- El Ayuntamiento de Morella manifiesta su rechazo rotundo a que mediante
pretendidas reformas estatutarias se proceda a una reforma constitucional encubierta,
sin respetar los procedimientos constitucionalmente establecidos, sin obtener el
respaldo parlamentario exigido y sin contar con la opinión del pueblo soberano.
4.- El Ayuntamiento de Morella rechaza cualquier pacto bilateral sobre financiación
autonómica por considerarlo injusto, insolidario, gravemente perjudicial para los
intereses de nuestra Comunidad Autónoma y del resto de España. Y por perjudicar el
acceso de todos los ciudadanos a unos servicios públicos de calidad y en condiciones
de igualdad.
5.- El Ayuntamiento de Morella pide a los Diputados y Senadores elegidos en las
circunscripciones electores comprendidas en esta Comunidad Autónoma que
rechacen con su votos la aprobación en las Cortes del nuevo Estatuto de Autonomía
de Cataluña.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui considere que es sorprenent que es planteje a
aquesta Corporació Municipal aquesta qüestió que a hora d'avuí s'està debatent en el
Parlament. No sabem quina es l'intenció de portar aquesta Moció com aquesta a
aquest Ajuntament, lo que si demostre es la desconfiança del Partit Popular en les
Institucions. Nosaltres si confiem en el Parlament, en les Institucions, per lo que
entenem que no es molt adient plantejar aquesta qüestió en aquest lloc.
Ens agrade que el Partit Popular entre a un consens constitucional. Deixem que el
procediment vaige en davant, que sigue el Tribunal Constitucional, qui determine, si
s'arribe a aprovar un text definitiu, si es o no constitucional.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que el Grup Popular presente aquesta
Moció per que si s'arribe a portar a terme aquesta reforma estatutària ens afecte a
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tots. No s'està en contra de Catalunya ni de les seves reivindicacions. En quant a la
desconfiança no sols està ací, sinó que ha arribat a tota España.
En quant a la Moció extemporànea, en altres casos també s'han tractat temes que no
tenien a veure en el municipi.
Es un tema d'interès general i que no està demés manifestar el nostre punt de vista.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui insisteix en que presentar aquesta moció es troba
dins d'una estratègia política destinada a produir un ambient de tensió. No es planteje
per a donar sol.lucions a un problema territorial en España. S'està entrant en greus
contradiccions, ja que el Partit Popular està plantejant qüestions relatives a l'Estatut de
Catalunya ací, quant a dia d'avuí s'està en tràmit parlamentari d'un estatut com es el
Valencià, i a la Comunitat Autònoma Catalana no se han plantejat mocions en els
Ajuntaments sobre el model que està adoptant els valencians.
Es te que treballar en la política del pacte, del consens, i del respecte a les
institucions.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifeste que es pot plantejar qualsevol tipus de
qüestió, no es un problema de llibertat de plantejar qüestions, sinó de utilitat. Estem
en una zona en que fer anti-catalinisme es absurd. Hi ha un argument fonamental, el
problema està ahi, hi ha que veure com Catalunya, Euskadi i altres realitats que hi ha
en el nostre pais, pugen tenir un encaix que ens beneficie a tots i que pugue haver
una convivència constitucional.
El plantejament es que tant per a l'Estatut de Catalunya com el de Valencia hi han uns
mecanismes que s'estan seguint. Per a arribar a un pacte tots hem de cedir. Serie bo
que deixarem que funcionaren les institucions, que tant el Partit Popular com el Partit
Socialiste com els altres grups vaigen realitzant les seves esmenes, i que hi hage un
procés de debat.
En lo que si es pot contribuir des dels pobles es a la convivència i a no crispar
l'ambient. Es fonamental que hi hage estabilitat.
Assabentat el Ple per quatre vots a favor del Partit Popular i sis vots en contra del
Grup Socialista es desestime la Moció presentada al voltant del rebuig a la proposició
de Llei que aprova el nou Estatut de Catalunya.
10.- MOCIÓ ESGLÈSIA ORTELLS.- Es done compte al Ple per part de la Regidora de
Cultura Na Rebeca Pérez la Moció sobre l'Esglèsia d'Ortells” que es com segueix:
“ L'Església Parroquial d'Ortells, data del segle XVIII amb decoració barroca i portada
del mateix estil, construïda al 1735. Va ser tancada al públic fa més de cinc anys
degut a l'estat que presentava i aconsellat pels tècnics, que no garantien la seguretat
de les persones que pogueren entrar. Presenta greus problemes estructurals amb
grans bades a la façana principal, al sostre, parets i sol.
CONSIDERANT
PRIMER.- El gran valor sentimental d'aquesta església tant per als seus habitants
com per a la gent que va emigrar i els seus descendents.
SEGON.- El valor patrimonial que té esta església per als habitants d'Ortells i per a
tots els valencians.
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TERCER.- A Ortells el lloc per als diferents actes religiosos ha hagut de traslladar-se a
la petita Ermita de la Mare de Déu dels Dolors. Aquesta Ermita no pot acollir a totes
les persones que volen acudir a la celebració dels diferents actes de culte donades les
seues dimensions, cosa que encara s'agreuja quan s'han de fer celebracions com són
els enterraments o les festes de Sant Blai i l'estiu.
QUART.- S'ha fet una primera intervenció d'emergència de consolidació de l'estructura
per evitar la caiguda de tot el temple. Açò no permet ni de lluny la utilització de la
mateixa amb normalitat, sent sense cap dubte la major reivindicació dels habitants
d'Ortells i famílies originàries d'aquesta població.
Per totes aquestes raons, PROPOSO al Ple :
SOL·LICITAR a la Conselleria de Cultura i al Bisbat de Tortosa que d'acord amb el
Conveni subscrit per ambdues institucions per a la recuperació del Patrimoni cultural de
la Diòcesi de Tortosa, prioritzen la rehabilitació de l'Església d'Ortells.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que estan d'acord en la Moció, aportant unes
dades de les que te coneixement, com que s'han invertit 10 milions de pessetes en un
estudi preliminar i els danys no eren tant greus com es pensaven i que des de la Direcció
General de Patrimoni s'està per la tasca de rehabilitar aquesta església.
A lo que li respon el Sr. Puig que aquesta Moció es presente en aquest moment a
l'haver-se signat un conveni entre la Generalitat, la Diputació i el Bisbat i perquè hi han
molts de criteris per a prioritzar les obres.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
11.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, FUSTES DEL MONTE DE CARRASCALS.- Coneix el
Ple l'acta d'apertura de proposicions de la subhasta per a l'adjudicació de les fustes del
Monte de Carrascals, presentant-se dos proposicions:
Nº 1.- HIJOS DE RAFAEL HERRERO S.L. qui ofereix la quantitat de VUITANTA-VUIT
MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (88.560,00 .-) euros IVA inclòs.
Nº 2.- ENVASES DAUDEN S.L. qui ofereix la quantitat de VUITANTA-SET MIL VUITCENTS DINOU EN SEIXANTA-SET EUROS (87.819,67.-) euros IVA inclòs.
Celebrada la licitació per a la subhasta de fustes del Monte de Carrascals s'examina la
proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de HIJOS DE RAFAEL HERRERO S.L.,
per ser l'oferta més avantatjosa econòmicament pel preu de VUITANTA VUIT MIL CINCCENTS SEIXANTA EUROS (88.560,00 .-) euros IVA inclòs.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de l'aprofitament de les fustes del Monte
de Carrascals i adjudicar definitivament el remate a HIJOS DE REAFAEL HERRERO
S.L., amb NIF B12006045, per la quantitat de VUITANTA VUIT MIL CINC-CENTS
SEIXANTA EUROS (88.560,00 .-) euros IVA inclòs
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en
el plaç de deu dies acredite haver constituit garantia definitiva en l'Unitat Forestal i les
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altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l'Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
12.- MOCIÓ GRUP POPULAR AL VOLTANT DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRE LES DONES.- Coneix el Ple la Moció del Grup Popular al voltant de l'eliminació
de la violència contra les dones. Assabentat el Ple per unanimitat acorda deixar aquest
punt sobre la taula acordant fer una Comissió Conjunta per a redactar un text entre els
dos grups.
13.- DESPATX EXTRAORDINARI.-El Sr. Alcalde exposa que hi ha tres punts 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:
– Ampliació Capital CISE
– Subvenció “Mejora equipamiento socio-cultural Plaza de Toros”
– Moció “Menjar a Casa”
Per unanimitat es aprovada la urgència d'aquets punts.
AMPLIACIÓ CAPITAL CISE.- Coneix el Ple expedient incoat per a l'ampliació de
capital de l'empresa municipal CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS SPE
S.A.
Coneix així mateix l'ampliació de capital amb l'inclusió de l'edifici Escoles Ortells,
situada en C/ Herreria, nº 1 d'Ortells.
Coneix valoració realitzada per Delfin Ferrer Julian tècnic independent per un import
de CENT VUITANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (188.850,00)
euros.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Partit Popular acorda:
PRIMER.- Aportar l'immoble de Escoles d'Ortells per a realitzar l'ampliació de capital
de l'empresa municipal CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS SPE S.A.
(CISE) per 188.850,00 euros, corresponent a 31.475 accions per valor de 6,00 euros
cada una.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura de
l'escritura de cessió i ampliació de capital.
SUBVENCIÓ “MEJORA EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLAZA DE TOROS”.Coneix el Ple la convocatòria publicada en el B.O.P. nº 124 del departament de cultura
en la qual es publiquen les bases per les quals es regeixen les concessions de
subvencions a Ajuntaments per a la realització d'inversions del Plan de
Infraestructures Socioculturals 2005-2008.
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Coneix així mateix la memòria valorada de l'obra “Mejora Equipamiento Sociocultural
Plaza de Toros” redactada per l'arquitecte En Vicente Dualde Viñeta que ascendeix a
la quantitat de CENT TRENTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (131.265,78 euros) amb un total de pressupost de DOSCENTS DEU MIL EUROS (210.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada de l'obra “Mejora Equipamiento Sociocultural
Plaza de Toros” redactada per l'arquitecte En Vicente Dualde Viñeta que ascendeix a
la quantitat de CENT TRENTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (131.265,78 euros) amb un total de pressupost de DOSCENTS DEU MIL EUROS (210.000,00 euros)
SEGON.- Dirigir-se a la Excma. Diputació Provincial sol.licitant una subvenció del 80%
del pressupost.
TERCER.- L'Ajuntament de Morella es compromet a habilitar els crèdits necessaris
per a la realització de la citada obra segons el segon detall:
Cost de l'obra:
210.000,00
Aportació Municipal
Aportació Generalitat Valenciana
Aportació Diputació Provincial
TOTAL

42.000,00
84.000,00
84.000,00
210.000,00

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris.
MOCIÓ “MENJAR A CASA”.- Coneix el Ple la Moció del Grup Popular sobre la
iniciativa que s'està implantant en tota la Comunitat Valenciana “Menjar a Casa”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda deixar aquest punt sobre la taula i estudiar la
proposta que presente el Grup Socialista i la convocatòria que fa la Conselleria de
Benestar Social, per veure quina de les opcions es la més avantatjosa.
10.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents qüestions:
Preguntar sobre l'accés Porta Sant Mateu, si hi ha alguna novetat.
Plantejar aplicar l'horari d'hivern per a la celebració dels Plens.
Preguntar si s'ha mantés alguna conversa amb l'empresa de transport
d'aerogeneradors.
– Manifestar el nostre malestar per l'ús de l'Ajuntament de Morella per actes del Partit
Socialista.
–
–
–

Pren la paraula el Sr. Ibánez qui pregunta sobre el tema de la col.laboració dels veïns
que no tenen carrer en els altres per a realitzar els treballs de les flors.
A lo que respon el Sr. Puig:
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Respecte al tema de l'accés per la Porta Sant Mateu, s'està preparant un projecte, i
ha eixit la convocatòria d'ajudes d'infraestructures i es demarà. La realització de les
obres començarà el pròxim any.
– L'horari d'hivern per a celebrar els plens no hi ha cap problema per aplicar-lo.
– En allò que respecte al transport dels aerogeneadors, hi ha una actuació conjunta
plantejada per la Mancomunitat Comarcal dels Ports, estan totalment d'acord en
totes les mesures que prenga la Mancomunitat.
– Respecte al tema de l'us de l'Ajuntament, l'Ajuntament no ha estat mai usat
partidariament, ens agradarie que qualsevol partit polític utilitzara les Sales
Gòtiques per a la celebració de qualsevol acte. Es molt positiu fer congressos a
Morella per a la promoció d'aquesta ciutat. Els locals estan al servei del projecte de
futur de Morella, no hi ha cap tipus d'actuació que es veige limitada, serie molt
possitiu que tots els caps de setmana hi hageren actes. Qualsevol partit que ho
demane tindrà l'autorització per poder utilitzar les Sales Gòtiques e invito molt
especialment al Partit Popular per a que ho fase.
– El tema del Sexenni, a l'Ajuntament han vingut tres carrers:
–
Un carrer ha demanat que se'ls facilitara el tema del NIF a través de la
Fundació, i s'està estudiant i si legalment es possible així serà.
– Un altre carrer no te veins i s'estan buscant sol.lucions.
– Un altre ha demanat un local, en col.laboració en l'associació de la Gent Gran
se'ls ha cedit un local.
Tot lo que sigue ajudar es positiu, però trobar una sol.lució satisfactòria per a tots es
difícil
–

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les cero
hores, 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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