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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 26 DE GENER DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Ernesto Blanch Marín
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts, del dia vint-i-sis de gener de
dos mil deu, es van reunir les persones
que se relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària i urgent corresponent a
aquest dia. L’Alcalde obri la sessió
corresponent al dia d’avui i procedeix
seguidament a analitzar els distints punts
de l’ordre del dia.

Abans de començar el Ple i tal com es preceptiu el Sr. Alcalde posa a votació la
ratificació de la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és aprovada per unanimitat.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 0511-09, 19-11-09, 10-12-09 i 14-12-09.
2.- ACORD SOBRE ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL N-232 TRAM LA TORRETA –
MORELLA SUR.- Pren la paraula el regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig
per donar compte que el Ministeri de Medi Ambient, aquest mes de gener, ha fet
arribar a aquest ajuntament una consulta sobre la necessitat o no de fer un nou estudi
d’impacte ambiental del tram La Torreta-Morella Sur de la N-232, degut a la declaració
de zona ZEPA en l’any 2009 per part de la Generalitat.
Com indique l’informe tècnic el projecte ja preveu les mesures ambientals necessàries
i suficients així com també en un informe de la pròpia Conselleria de Mediambient es
diu, que no existeixen afeccions negatives apreciables sobre els espais de la “Red
Natura 2000” que afecten en 120 m2 a la carretera.
Cal recordar que el projecte de la N-232 La Torreta-Morella ha estat exposat al públic i
a més el nou traçat aprofite pràcticament la totalitat del traçat actual i per lo tant no se
creen greus impactes medioambientals.
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La declaració de zona ZEPA es fa d’esquenes als municipis i ja ha comportat prou
retràs per aquest projecte, fonamental per al futur de la nostra ciutat, ja que el
Ministeri ja tenia preparat la licitació d’aquesta obra.
Per tant des d’aquest ajuntament s’entén que els estudis mediambientals que s’han fet
fins a este moment són suficients i també s’exigeix a la Conselleria de Mediambient
per a que agilitze els tràmits, a l’igual que ha fet aquest ajuntament i que l’informe
consultiu vage en la mateixa direcció que el municipal per a que es puga iniciar les
obres d’execució de la N-232 lo antes possible.
Per tot açò és propose al Ple, segons els informes tècnics, l’acord de la no necessitat
d’un nou estudi d’impacte ambiental del tram de la N-232 La Torreta – Morella Sur.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que el tema de la N232 és de vital importància i
per fi pareix que es puga realitzar, per lo tant s’està d’acord en tot allò que supose
l’agilització d’aquest projecte com és el cas d’aquest punt.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per manifestar la seva satisfacció davant les paraules
del portaveu del Grup Municipal Popular entenent-les com una rectificació del que se
va dir en el seu moment de que la zona ZEPA era una excusa per no tirar endavant el
projecte. També s’aprofite per demanar que aquest recolzament puga ser donat
també pels seus companys senadors i diputats i així treballar tots junts esperant que la
Generalitat no pose més obstacles.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que des del Grup Municipal Popular s’intente
que tot allò que afecte a Morella s’agilitze al màxim i sempre se col·laborarà per a que
el tema de la N-232 siga una realitat. També val a dir que per a l’any 2010 sols hi
havia 100.000 euros pressupostats en els Pressupost Generals de l’Estat i que açò no
hauria de ser un obstacle per a que començaren les obres.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que la N-232 és la nostra prioritat i s’ha de fer tot el
possible per a que els dos trams que falten puguen eixir a concurs. En les reunions
amb el Ministeri s’ha intentar desbloquejar el tema després de la declaració zona
ZEPA, però no vol dir que el problema estigue resolt sinó que en aquest punt el que
queda clar és que l’Ajuntament de Morella considera que no és necessari la declaració
d’impacte ambiental i ara hi ha que esperar que les altres administracions responguen,
i desprès segons les respostes rebudes el Ministeri decidirà si es té de fer o no l’estudi
d’impacte ambiental.
Per lo que respecte al tema de la partida dels pressuposts del 2010 hi ha menys
partida que en l’any 2009 per que el projecte no estave en disposició de ser licitat en
el moment de redacció dels pressupostos d’aquest any.
Qüestió a part és la ZEPA que val a adir que per una vegada que s’ha volgut participar
en una posició jurídica al costat de la Diputació enfront de la declaració, la Diputació
no ens ha deixat però li donem suport moral ja que creem que tal com s’ha elaborat
per part de Generalitat la declaració ZEPA no correspon amb la realitat social ni en la
realitat medioambiental dels nostres municipis.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Dirigir-se al Ministeri de Medi Ambient expressant, d’acord amb els informes
tècnics redactats al respecte, el parer d’aquesta corporació de la no necessitat de
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realitzar un nou Estudi d’Impacte Ambiental del tram de la N-232 “La Torreta – Morella
Sur”.
SEGON.- Dirigir-se a la Conselleria de Medi Ambient per a que realitze l’informe que
té de realitzar vage en la mateixa direcció que el d’aquest ajuntament i que se realitze
en la mateixa celeritat demostrada per aquest Ajuntament a l’objecte de no paralitzar
les obres d’adequació de la N-232.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES DEL “FONDO ESTATAL PARA
EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010”.Sent les 21:00 hores s’incorpora al Ple el regidor En Ernesto Blanch Marín.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per fer una exposició detallada de cada projecte que es
presentarà dintre de la convocatòria d’ajudes del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local per a l’any 2010.
Per una part es propose presentar dintre de l’apartat de despeses corrents d’educació
i benestar social, que suposaran el 20% de la inversió (61.831 euros), dos projectes,
un del personal de l’escola infantil i un altre despeses del col·legi.
I per altra part 246.707 euros en obres i equipaments, presentant els projectes
següents: Millora energètica Col·legi Públic Virgen de Vallivana (19.763,08 euros),
Noves tecnologies, augment cobertura wifi i millora equipament tecnològic (35.000
euros), Nou centre cultural en l’edifici Bancaixa ubicant Formació Pemanent d’Adults,
Biblioteca, Centre Jove (76.943 euros) i Nova entrada al Castell per la Plaça de Bous
(115.000 euros).
Pel que respecta a les pedanies degut a la població les partides econòmiques són
més baixes i per ser més eficaços es realitzaran directament per l’Ajuntament.
Un dels objectius clar d’aquest pla és la creació de llocs de treball, en l’any 2009 es va
complir en un nivell molt alt i en l’any 2010 la previsió és de crear o mantenir 19 llocs
de treball en el conjunt d’aquestes accions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que es tracta d’un pla que ajudarà a l’economia
dels municipis amb una aportació extra d’ingressos i les obres proposades ens
pareixen totes necessàries i positives. Pel que respecte a les pedanies s’està d’acord
en que siga amb càrrec al pressupost municipal però sí que es tindria que s’establir un
mínim d’inversió.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que el Pla de l’any 2009 va suposar una inversió de
8.000 milions d’euros i el de l’any 2010 suposarà 5.000 milions però es considera que
no se li ha dotat tota la transcendència que caldria, ja que és la primera vegada que el
govern d’Espanya ha cregut en els ajuntaments com un instrument eficaç per fer
política econòmica.
Aquest Pla s’ha fet eficaçment, ha segut un pla que ha donat treball a moltes
persones, que ha complit els seus objectius, que ha demostrat que a través dels
ajuntaments es pot millorar molt l’acció de govern i que posa en evidència el que
tindria que ser el camí de futur de la relació entre els administracions.
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“Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local; que en l’article 1 regula l’objecte i en els
articles 2 i 18 els gastos corrents de programes d’actuació de naturalesa social
finançables, junt amb els seus articles correlatius de la Resolució de 2 de novembre
del 2009.
Vist l’article 3 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre que estableix els criteris
de repartiment del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació
amb la taula feta pública pel Ministeri de Política Territorial a través de la pàgina
www.mpt.es, en relació amb l'Apartat Desé 2n de la Resolució de 2 de novembre del
2009, al municipi de Morella li correspon un finançament màxim por import de
308.538 euros, corresponent a programes d'actuació de naturalesa social un màxim
de 61.831 euros.
Vista la Resolució de 2 de novembre del 2009, de la Secretària d’Estat de Cooperació
Territorial, per la qual s’aprova el model per a la presentació de sol·licituds i les
condicions per a la tramitació dels recursos alliberats a càrrec del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Vist tot l’anterior el Ple, adopta per unanimitat el següent,
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar, amb els requisits establerts en el Reial Decret Llei 13/2009, de 26
d’octubre i la Resolució de 2 de novembre del 2009, la inclusió en el Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, dels següents programes d’actuació de
naturalesa social:
“ESCOLA DE PREESCOLAR”. Aquest projecte tracta de subvencionar els costos de
salari i seguretat social dels professors de l’Escola Infantil, dedicada a xiquets i
xiquetes de fins a 3 anys d’edat. Tal servei és gratuït per als usuaris. El projecte
comprèn un període de nou mesos. L’import del projecte ascendeix a 45.038,97 euros
[quantitat inclosa impostos].
“PERSONAL DE NETEJA ESCOLA DE PRIMÀRIA”. Aquest projecte tracte de
subvencionar els costos de salari i seguretat social del personal de neteja del Col·legi
d’Educació Primària. El projecte comprèn un període de nou mesos. L’import del
projecte ascendeix a 13.065,16 euros [quantitat inclosa impostos].
“CALEFACCIÓ ESCOLA DE PRIMÀRIA”. Aquest projecte tracte de subvencionar els
costos de calefacció del Col·legi d’Educació Primària. El projecto comprèn un període
de tres mesos. L’import del projecte ascendeix a 3.212,82 euros [quantitat sense
impostos] i a 3.726,87 euros [quantitat inclosa impostos].
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde i al Sr. Secretari perquè presenten les corresponents
sol·licituds en els termes i amb les condicions establides en l’article 19 del Reial Decret
Llei 13/2009, de 26 d’octubre, en relació amb els Apartats Onzè i Dotzè de la
Resolució de 2 de novembre del 2009.”
“Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local; que en l’article 1 regula l’objecte i en els articles 2
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i 18 els gastos corrents de programes d’actuació de naturalesa social finançables, junt
amb els seus articles correlatius de la Resolució de 2 de novembre del 2009.
Vist l’article 3 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre que estableix els criteris
de repartiment del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació
amb la taula feta pública pel Ministeri de Política Territorial a través de la pàgina
www.mpt.es, al municipi de Morella li correspon un finançament màxim por import de
308.538 euros.
Vista la Resolució de 2 de novembre del 2009, de la Secretària d’Estat de Cooperació
Territorial, per la qual s’aprova el model per a la presentació de sol·licituds i les
condicions per a la tramitació dels recursos alliberats a càrrec del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Vist tot l’anterior el Ple, adopta per unanimitat el següent,
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar, amb els requisits establerts en el Reial Decret Llei 13/2009, de 26
d’octubre i la Resolució de 2 de novembre del 2009, la inclusió en el Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, de les següents obres:
“Nuevo acceso al Castillo” l’import de la qual ascendeix a VUITANTA-VUIT MIL CINCCENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÉNTIMS (88.569,17€) i a CENT
DOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÉNTIMS
(102.740,24€) IVA INCLÒS, honoraris inclosos ascendeix a CENT QUINZE MIL
EUROS (115.000€)
“Proyecto de adecuación y accesibilidad de edificio Bancaja para actividades
culturales. Escuela de Adultos, Biblioteca y Ludoteca” l’import de la qual ascendeix a
SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS (62.645,32€) i a SETANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (72.668,58€) IVA INCLÒS, honoraris inclosos
ascendeix a SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (76.943,20€).
“Mejoras energéticas Colegio Público Virgen de Vallivana en Morella” l’import de la
qual ascendeix a DISSET MIL TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS (17.037,75€) i a DINOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (19.763,80€) IVA INCLÒS.
“Infraestructura y equipamiento para videoconferencias, retransmisión de actos
institucionales y acceso de la Ciudadanía a nuevas tecnologías” l’import de la qual
ascendeix a TRENTA MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN
CÈNTIMS (30.172,41€) i a TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000 €) IVA INCLÒS.
El total de la inversió ascendeix a DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL SET-CENTS
SET EUROS (246.707 €).
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde i al Sr. Secretari perquè presenten les corresponents
sol·licituds en els termes i amb les condicions establides en l’article 12.2 del Reial
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Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, en relació amb l’Apartat Segon de la Resolució
de 2 de novembre del 2009.”
4.- RATIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ PROJECTE I ESTUDI IMPACTE
AMBIENTAL “LÍNEA AREA DE MEDIA TENSIÓN CENTRAL SOLAR
FOTOVOLTAICA MORELLA (CASTELLÓN)”.- Coneix el Ple l’acord de la Junta de
Govern del dia 15 de gener de 2010 pel qual s’aprova tant el projecte com l’estudi
d’impacte ambiental de l’obra “Línea Area de Media Tensión Central Solar Fotovoltaica
Morella (Castellón)” tal i com es presentaven.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar l’acord pres per la Junta de Govern
del dia 15 de gener de 2010 pel qual s’aprovava tant el projecte com l’estudi d’impacte
ambiental de l’obra “Línea Area de Media Tensión Central Solar Fotovoltaica Morella
(Castellón)”.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i cinc 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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