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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 11 DE FEBRER 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
En Ernesto Blanch Marín
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia onze de febrer 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
ordinària 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.

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 401-2010, 14-01-2010 i 26-01-2010.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc donar compte de la visita realitzada per part de la Subsecretària del
Ministeri de Cultura al Castell per tal de veure les línees de treball del Pla Director i així
també el Ministeri tinga constància de la realitat d’un monument que és de titularitat
estatal.
Avui mateix s’ha rebut una cridada de la mateixa Subsecretària comunicant que en
tota probabilitat l’obra demandada per aquest ajuntament entrarà dintre de l’1%
cultural.
Per tant és important que el Ministeri tinga clar que aquesta no es tracte d’una qüestió
puntual sinó permanent i dosificada en el temps en la mesura que els pressupostos ho
puguen permetre.
Per altra banda també donar compte de que ja s’han mantingut reunions amb
l’empresa SACIR (adjudicatària de l’obra del Parador) per parlar del desenvolupament
de l’obra.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
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El 14 de gener es va intervenir a la reunió del Consorci Provincial de Bombers,
on vam manifestar la mostrar posició sobre les nevades darreres i vam demanar
una major dotació de recursos materials per a tot tipus de nevades, no només per a
les grans nevades que hem patit darrerament, sinó també per les actuacions més
menudes donat que els problemes de descoordinació i de falta de recursos solen
ser molt similars.
Assistència el 8 de febrer a la reunió de la Mancomunitat dels Ports a Cinctorres
per parlar dels projectes de projectes de programa d’actuacions per a la propera
aplicació de la Llei Estatal de Desenvolupament Rural.
El 26 de gener es va acudir a una reunió sobre la reserva Biosfera a Vilafranca
impulsada pel Director General del Ministeri de Medi Ambient Jesús Casas.
Les diverses reunions a l’associació Portmader del 21 de desembre i de la
setmana següent, on vam manifestar la nostra oposició a la discriminació que
pateix Morella permanentment en l’atribució de les ajudes, no només el propi
ajuntament sinó també les empreses locals que han confiat any enrere any l’ajuda
dels fons Leader i de forma arbitrària han segut rebutjades.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’estan fent diverses gestions per garantir la cobertura de TDT a tot el terme
municipal, així com de completar la gama de canals de TV que poden arribar a
veure els morellans, confiant en que en breu tinguem el màxim de canals possibles
en els nostres cases. Igualment s’han fet consultes sobre les possibles caigudes de
la TV, confiant en que els problemes que s’han pogut produir siguen només
transitoris en el període inicial que estem passant d’implantació de la Tecnologia
Digital.
En coordinació amb el síndic d’obres, la regiduria de noves tecnologies va tractar
d’averiguar el motiu de les caigudes de Telefonia i Internet patides aquesta mateixa
setmana com a conseqüència de un sabotatge, demanant sempre de la companyia
telefònica el màxim de celeritat en el restabliment del servei, que es va interrompre
en dues ocasions i per varies hores.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Es va realitzar amb els veïns d’Ortells el 21 de gener la reunió oberta per tal de
donar comptes de les darreres gestions realitzades, ubicar el dia i programa de
festes i sentir les diverses propostes en quant a les properes actuacions a realitzar
en la localitat.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’han sol·licitat uns cursos per a persones desocupades a la Diputació de
Castelló que s’impartiran a primers de març.

ÀREA DE TURISME
-

El 20 de gener va tindre lloc a Madrid, coincidint amb la fira internacional de
Turisme FITUR, la presentació de la promoció turística conjunta de Morella –
Benicàssim “Fusión de Sensaciones” amb una valoració molt positiva i amb una
gran repercussió mediàtica.
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Segons el rànking del buscador de referència “Top Rural”, Morella ha segut l’únic
municipi de la Comunitat Valenciana situat entre els 10 destins més buscats en
turisme rural de tota Espanya.
S’han presentat les jornades de la trufa, en les que participen 10 restaurants del
municipi i tindran lloc durant els mesos de febrer i març.
ÀREA DE COMERÇ
-

S’ha assistit per part de la persona responsable de la Xarxa AFIC a una reunió
de coordinació de la mateixa xarxa a Castelló.
També s’ha assistit a una diverses reunions en la Conselleria de Comerç sobre
subvencions destinades al sector per a empresaris i associacions.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Les obres del C/ Blasco d’Alagó han finalitzat les fases de l’interior dels portxes i
s’està executant l’obra de urbanització del carrer.
En la Porta Forcall s’estan realitzant treballs per a millorar les instal·lacions
elèctriques de l’enllumenament públic i el servei de wifi.
S’han reparat diversos desperfectes ocasionats per la nevada del mes de gener:
bandó en Sant Miquel (provisional), altres zones i distint reposicions de mobiliari
urbà com bancs, pilons, papereres i paviment.
El regidor d’urbanisme i l’ADEL van estar presents en la presentació a Benicarló
de la Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 2010-2030 que va ser
presentada pel Vicepresident 3er. del Consell de la Generalitat.
ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
S’ha retirat l’enllumenament de Nadal.
Es va continuar durant el mes de gener amb el servei especial de neteja en motiu
de les nevades.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’han col·locat diversos contenidors exteriors de recollida d’oli usat ubicats en la
zona del Tint i en l’Albereda –Porta del Rei.
S’han visitat diverses zones amb tècnics de la Confederació hidrogràfica del Ebre
per estudiar actuacions mediambientals de reforestació i millora paisatgística en tot
el terme de Morella.
El regidor d’Urbanisme va estar present en la reunió del Govern d’Aragó en Vall
de Roures sobre el projecte que portaran a terme en el riu Tastavins.
S’ha realitzat un servei especial de podada d’arbres en diversos punts de la
ciutat.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE JOVENTUT
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Per als mesos de març i abril, juntament amb el Consell de la Joventut, s’està
programant una nova edició del curs de cuina per a joves.

ÀREA DE FESTES
-

Han tingut lloc les festes de Sant Antoni i Sant Blai d’Ortells.
S’han programat els actes de Carnestoltes 2010 que tindrà lloc del 19 al 21 de
febrer.

ÀREA DE CULTURA
-

Continuació de la programació de cinema.
Reunió de la comissió formada per determinar els actes a celebrar en el
Centenari de la coronació de la mare de Déu de Vallivana.
Ampliació del fons bibliogràfic de la biblioteca amb material audiovisual.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació dels diferents consells escolars.
Coordinació amb els responsables de la Seu dels Ports de la UJI, per a plantejar
futures activitats en la nostra ciutat.
Atenció a un grup de l’àrea interuniversitària de la Jaume I.
ÀREA D’ESPORTS
-

Reunió amb membres del Els Ports CF, per organitzar el segon torneig de futbol
3 Ciutat de Morella.
Converses amb persones vinculades al món de l’esport de la nostra ciutat, per
organitzar la primera cursa de muntanya (diumenge 18 de juliol).
Coordinació amb la professora de Taekwondo per a realitzar una exhibició d’arts
marcials i tècniques de defensa personal.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Aquests dies s’ha fet el repartiment dels aliments del banc d’aliments.
El dia 3 de febrer reunió amb la directora del Centre de Dia per a tractar el tema
del menjador social del Centre.

ÀREA DE LA DONA
-

El dia 4 de febrer reunió amb el Grup de Dones per a tractar l’acte del 8 de març,
Dia Internacional de la Dona.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 21 de gener reunió amb la junta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats
de Morella, per buscar una data per a una obra de teatre i parlar sobre el
carnestoltes que es farà el dia 14 de febrer.

Es dóna compte al ple dels següents punts:
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- Expedient de Modificació de Crèdit nº 11/09 de generació de crèdits per ingressos al
vigent pressupost General Ordinari segons els següent detall:
Altes en Partides d’Ingressos / Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
Partida Econòmica
Cap. Art. Concepte
75517
Total ingressos

Descripció

Euros

Subv. A.V.T. Señalización Turística

50.000,00
50.000,00

Altes en partides de Gastos
Partida
Cap. Art. Concepte
75/60036
Total Gastos

Descripció

Euros

Señalización Turística

50.000,00
50.000,00

Donar constància pública del pesar de la corporació municipal per la mort de Sergio
Beser, que va ser una persona estimada pels morellans i manifestar el nostre
agraïment per ser un gran ambaixador de la nostra ciutat.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
DESEMBRE DE 2009.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del
mes de desembre de 2009, que són com segueixen:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-09...........................................................
Ingressos desembre...............................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-12-09...................................................

102.025,30 €
644.963,99 €
746.989,29 €
586.225,60 €
160.763,69 €

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2009 tal i com vénen
redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE RECAPTACIÓ 2009.- Assabentat pel
Ple dels comptes de recaptació de l’any 2009 que han segut remeses a aquest
Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum el
següent:
Voluntària

Executiva

Total
Pendent any
85.425,13

anterior

5.615,61

79.809,52
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Pendent any següent
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1.259.893,27

940,92

949.039,20

32.444,98

7.435,75

4.164,05

14.003,63

337.383,84

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació de l’any
2009 tal i com vénen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA 2009.- S’exposa al
Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana, presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2009 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2009
Més ingressos

57.728,00 €
44.865,99 €
SUMEN

102.593,99 €

Despeses

75.516,54 €

Saldo a 31 de desembre de 2009

27.077,45 €

Pren la paraula el Sr. Puig per felicitar a l’administrador de Vallivana per la voluntat
d’aconseguir aportacions externes per poder realitzar millores permanents en el
Santuari.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com vénen exposats.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS RUÏNES
D’ORTELLS.- Coneix el Ple el projecte “Demolición diversas edificaciones en ruina en
Calles Sol de Vila y Cap de Vila en Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins En
Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS VINT-IVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (48.728,30 euros) i que inclou els següents
edificis: Plaça Major, 4, Soldevila 1, 3, 5, 7, 11, 15-17 i 19 i Capdevila 31 i 49 d’Ortells.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que la situació que presenten les vivendes a les
que es fan referència és lamentable sobre tot en lo que respecte a la seguretat, per lo
tant l’Ajuntament com a administració responsable no té d’altra eixida que actuar.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Demolición diversas edificaciones en ruina en Calles
Sol de Vila y Cap de Vila en Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos
Rubio Rubio i que ascendeix a QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (48.728,30 euros).
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SEGON.- Encomanar, d’acord amb l’article 4.1.n. i l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, l’execució de l’obra “Demolición
diversas edificaciones en ruina en Calles Sol de Vila y Cap de Vila en Ortells” a
l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE
SPE S.A.) per la quantitat de QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (48.728,30 euros), ja que aquesta empresa té
atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PLA D’ACCESSIBILITAT.Coneix el Ple l’orde de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social,
per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajudes i subvencions per a atenció
a persones amb discapacitat o amb malaltia mental i per a la promoció de
l’accessibilitat i es fa pública la seua convocatòria per a l’any 2010.
Coneix el Ple la proposta de redacció del “Plan específico de actuación en materia de
accesibilidad para el municipio de Morella” redactat per Adaptamos Group amb un
pressupost total de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
(36.250,00.-) IVA inclòs.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost de redacció del “Plan específico de actuación en
materia de accesibilidad para el municipio de Morella” redactat per Adaptamos Group
per un import total de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
(36.250,00.-) IVA inclòs, tal i com ve redactat.
SEGON.- Sol·licitar una ajuda econòmica a la Conselleria de Benestar Social d’acord
a l’odre de 30 de desembre de 2009 sobre atenció a persones amb discapacitat o amb
malaltia mental i per a la promoció de l’accessibilitat per a la realització del referit
projecte.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a signar la
corresponent sol·licitud.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 24 AL PGOU.- Es dóna
compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient
incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 24 redactada
per l’Enginyer Agrònom En Sergi Marín i Monfort.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar l’exposició al públic del Pla de
Participació Pública prèvia a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana
nº 24 redactada per l’Enginyer Agrònom En Sergi Marín i Monfort.
9.- SITUACIÓ TDT POBLA D’ALCOLEA.- Es dóna compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la situació de la recepció de TDT en la Pobla
d’Alcolea.
Tal i com ja sabem aquesta població, tradicionalment rebia la senyal de televisió dels
repetidors analògics de la part aragonesa, tals com el de Montroig, a la província de
Terol.
Segons l’informe redactat pel tècnic encarregat hi ha que destacar que al comprovar
l’accés a la Televisió Digital Terrestre, es constata que no es reb cap tipus de senyal
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en el casc urbà de la Pobla d’Alcolea, i que, per tant els seus ciutadans no tenen
accés a aquest tipus de Televisió.
No obstant això, tenim que posar en coneixement del municipi, que fora del casc urbà,
a uns 200 metres del dipòsit de l’aigua d’abastiment al poble, es va detectar senyal de
cobertura digital terrestre provinent del terme municipal d’Olocau del Rei.
Posat en contacte telefònic amb el 901201004 (www.televisiondigital.es), es va
comprovar amb el Ministeri de Indústria la falta de cobertura i ells ens van remetre als
serveis de la Generalitat Valenciana i Diputació Provincial per resoldre aquesta
situació. No obstant, les gestions telefòniques fetes al telèfon PROP de la Generalitat
no han donat cap tipus de fruit.
És per això que es propose posar oficialment en coneixement tant del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, a la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana i a la Diputació de Castelló la situació de carència de senyal descrita per
tal de que arbriten els mecanismes necessaris per a que la localitat de la Pobla
d’Alcolea tingue cobertura de TDT, i la població pugue veure els diversos canals de
Televisió amb aquesta Tecnologia podent complir així les previsions marcades per les
autoritats de Telecomunicacions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar la seva preocupació davant la
possible descoordinació entre les administracions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda demanar al Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Diputació
de Castelló que prenguen les mesures necessàries per a que la Pobla d’Alcolea
tingue cobertura de TDT .
10.- PARTICIPACIÓ DE MORELLA EN EL PROJECTE “RESERVA DE LA
BIOSFERA DE ELS PORTS Y EL MAESTRAZGO”.- Es dóna compte per part del
regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael
Pallarés Traver de la proposta per a que Morella entre a formar part del projecte
“Reserva de la Biosfera de Els Ports y el Maestrazgo” comptant amb que la funció
principal de una reserva de la biosfera és la conservació i protecció de la biodiversitat
d’una zona suposant també el seu desenvolupament sostenible permetent i potenciant
vies de desenvolupament econòmic de la seva població.
Pren la paraula el Sr. Ortí dient que tot el que siga entrar a formar part d’una reserva
amb possibilitat de rebre ajudes, sempre que no limiten les activitats a desenvolupar
en la zona, és interessant.
Pren la paraula el Sr. Puig qui valora positivament aquesta proposta de protecció en la
que es revaloritza el nostre patrimoni natural, tenint sempre en compte els usos
tradicionals dels nostres boscos, bancals, cultius, ramaderia ... que són prioritaris per
que formen part del nostre ecosistema.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la participació de l’Ajuntament de Morella en
el projecte “Reserva de la Biosfera de Els Ports y el Maestrazgo”.
11.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PASTOS DEL MONTE DE VALLIVANA.- Vist
l’expedient tramitat per a la licitació per procediment obert amb el preu com únic criteri
d’adjudicació l’aprofitament de pastos del Monte de Vallivana.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Atès que la Mesa de Contractació, en data 20 de gener de 2010, va celebrar l’acte
d’obertura presentant-se tres proposicions:
PLICA Nº 1.- PC. ORGANICCOOP. COOP. V., amb DNI F-12746889 i IVAN
PITARCH CARCELLER amb DNI.73.391.653-X, que ofereix la quantitat de DIVUIT
MIL SET-CENTS EUROS (18.700,00.-) euros.
PLICA Nº 2.- MAS DEL BARRANC AGROPECUARIA S.L.U. amb DNI B-12802849,
que ofereix la quantitat de VINT-I-UN MIL CENT CINC EUROS (21.105,00.-) euros.
PLICA Nº 3.- DIEGO PITARCH CARCELLER., amb 73.388.611-G, que ofereix la
quantitat de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS (25.256,00.-)
euros.
Atès el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic,
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adjudicar provisionalment l’aprofitament de pastos del Monte de Vallivana a
DIEGO PITARCH CARCELLER, per la quantitat de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS (25.256,00.-) euros i d’acord amb les propostes i
alternatives plantejades pel mateix en la seva proposició.
SEGON.- El present acord d’adjudicació provisional es publicarà en el perfil del
contractant i en el Butlletí Oficial de la Província i se notificarà a tots els licitadors, als
que, si ho sol·liciten, se’ls facilitarà informació dels motius del rebuig de la seva oferta i
de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor, en un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la
seva petició en eixe sentit.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ESCOLA 2.0.- Es dóna compte per part de la
regidora d’Educació Na Palmira Mestre Tena de la moció Escola 2.0 que és com
segueix:
“El Ministeri d’Educació dins del marc del Pla Estatal per a l’estímul de l’economia i

l’ocupació, promou el programa l’Escola 2.0.
Aquest programa té com a finalitat, dotar als escolars dels coneixements i les
ferramentes necessàries per a potenciar el seu desenvolupament tant en la vesant
personal com professional, a més de promoure la cohesió social, i eliminar l’escletxa
digital que se està produint degut a l’ús de les noves tecnologies.
Mitjançant aquest programa, Escola 2.0, pretén dotar les aules de tots els centres
educatius de material tecnològic, com ara; pissarres digitals, connexió inalambrica a
Internet, a més de facilitar a cada alumne un ordinador personal, que es convertirà en
la seva eina de treball, tant al centre com a casa.
L’esmenta’t pla, va dirigit als alumnes de 5è d’Educació Primària i els de 2n de
l’Educació Secundària Obligatòria, a més de fer-se extensiu als professors tutors dels
citats grups.
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El consistori juntament amb els pares i mares dels alumnes dels dos centres
educatius, afectats que hi ha a la nostra ciutat, comparteixen els motius per els quals
el Ministeri d’Educació ha decidit promoure i impulsar el programa Escola 2.0, i pal·liar
en certa mesura l’escletxa digital existent.
Tots volem expressar el nostre mal estar per la decisió del Conseller d’Educació,
Alejandro Font de Mora, de no sumar-se al citat programa. A més de considerar una
discriminació per part de la Generalitat Valenciana, cap als nostres escolars, limitantlos els recursos formatius en el món de les TIC, Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, suposant un greuge front a altres escolars que sí podran utilitzar
aquestes eines i rebre formació en aquest àmbit.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a la Conselleria d’Educació, a replantejar la seva decisió de NO
participar en el programa estatal de l’Escola 2.0. La qual, suposa un perjudici per als
escolar valencians.
SEGON.- L’Ajuntament de Morella juntament amb els pares i mares dels alumnes del
CEIP Mare de Déu de Vallivana i L’IES Els Ports, sol·liciten a l’Administració General
de l’Estat acollir-se directament al programa Escola 2.0, impulsat per el Ministeri
d’Educació dins del marc del Pla Estatal per a l’estímul de l’economia i l’ocupació,
aportant la part del pressupost que li correspondria a la Conselleria d’Educació.
TERCER.- Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria d’Educació, i a tots
els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que aquest és un tema del qual s’ha debatut
molt i la postura del Partit Popular és una postura global en tota la Comunitat
Valenciana entenent que el Pla Estatal 2.0 és insuficient per aquesta Comunitat.
La implantació sols a quatre cursos significa que el 70% es queda sense l’aplicació
d’aquest programa i també que un pla ambiciós com té de ser la informatització i
posada en marxa de noves tecnologies a les escoles s’hauria de planificar millor. No
s’entén que la manera idònia siga que el Govern Central propose que el cost dels
ordinadors se financen al 50% amb les Comunitats però no se tinguen en compte una
sèrie de qüestions a valorar com és el manteniment, reparacions, i la creació de tota la
infraestructura necessària en els centres educatius per a portar endavant aquest
programa.
Un dels motius pels que la Generalitat Valenciana no accepte aquest pla és per què
totes les propostes fetes han estat desestimades i també la pressió des del Govern
Central quan es diu que els diners destinats a aquestes Comunitats que no han
acceptat el pla es repartiran entre les altres.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que no s’entén la postura del Partit Popular ja
que si se considera insuficient la dotació de sols 4 cursos, més insuficient serà no tenir
ni tan sols aquests.
També dir que amb aquesta postura s’està tancant la porta als nostres escolars
negant-los l’accés a estes noves eines de treball, també se nega la dotació de
recursos didàctics, als que no se pot arribar amb els llibres de text, tant a les aules
com a la formació del professorat.
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També dir que aquesta proposta ha estat consensuada amb els AMPES que la
valoren com una necessitat. No sumar actius en quant a educació és un error molt
greu.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que no s’està discutint la importància de
implantar noves tecnologies a l’escola però s’ha de veure com es fa. El que no pot
suposar aquest pla és que hi hage un 30% de l’alumnat que dispose d’ordinador sinó
que tindrà que anar acompanyat d’una formació de tots els professors, d’una
adequació de les infraestructures necessàries per a l’informatització de l’ensenyament
i d’una programació de continguts informàtics.
També dir que segons se té entès, la Comunitat Valenciana és pionera en el tema de
introducció de noves tecnologies en l’ensenyament.
Aquest pla estatal segueix la tendència del Partit Socialista de improvisació, i de cop
d’efecte a l’hora de prendre mesures.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que si el Grup Popular haguera accedit a la pàgina
web del Ministeri o a la informació que facilita la Conselleria on s’explica que és el
programa Escola 2.0, no haguera plantejat moltes de les qüestions a les que ha fet
referència ja que aquest programa sí que contempla els temes com la formació, els
nous materials escolars ...
Tampoc és veritat allò que diu de que es tracta d’un programa improvisat però sí que
és veritat que sols hi ha tres comunitats Madrid, València i Murcia que no s’han acollit,
la Comunitat Valenciana donant una raó tant absurda com que produeix la miopia dels
alumnes, i el que queda clar és que aquest tema té com únic objectiu la confrontació
política en una qüestió tant important com és l’educació.
Respecte a la distribució dels 12 milions d’euros als que la Comunitat Valenciana ha
renunciat per què no els vol, l’Estat que ha de fer sinó suplementar aquelles
comunitats que sí que volen avançar.
Per lo tant des de l’Ajuntament de Morella volem que els nostres alumnes no tinguen
que renunciar a aquest programa i que tinguen dret al 50% de l’Estat i l’altre 50%
completar-lo nosaltres i d’acord amb la comunitat escolar inclús es pot plantejar una
participació dels pares.
Entrar en el univers de les noves tecnologies de la informació i la comunicació és una
qüestió fonamental per als nostres xiquets, per lo que un xiquet no pot perdre aquesta
oportunitat per què hi ha un senyor que no està d’acord i sols vulgue fer d’aquesta una
qüestió de confrontació.
Per lo que des d’ací no es demane que la Comunitat col·labore sinó que volem fer-ho
des d’aquest ajuntament ja que aquest grup polític al que represento té com una de
les seves prioritats des de fa molts anys les millores en les tecnologies de la
informació i la comunicació i així ho demostre tot el que s’ha fet en aquest camp des
de ja fa molt temps, adaptació d’internet, aula de formació permanent, cursos de
formació....; per això no volem perdre aquesta oportunitat que tenim ara al nostre
abast en el programa Escola 2.0.
Per aquest ajuntament mai hi haurà res més importat que l’educació i si la Generalitat
ens deixe i el Ministeri pot, els xiquets de Morella tindran el seu ordinador, els seus
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professors amb la formació adequada i tot el sistema necessari per tenir la màxima
capacitació.
Respecte al que s’ha dit de que la Comunitat Valenciana és capdavantera en noves
tecnologies, no és cert, s’està molt per baix de la mitjana nacional en tots els
indicadors que tenen a veure en aquest camp, no així Morella que afortunadament
està per damunt de la mitjana nacional de persones connectades a internet i per
damunt de la mitjana nacional en alfabetització de tecnologies de la informació i la
comunicació.
Per tant per aquest ajuntament és fonamental el projecte que planteja aquesta moció i
que els xiquets de Morella puguen entrar en el programa Escola 2.0.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció Escola 2.0 tal i com ve redactada.
13.- INFORME CENTRE DE DIA.- Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del següent informe sobre el Centre de Dia.
El centre compleix sis mesos des de la seua inauguració i cinc des de la seua
obertura, conforme es va establir en l’inici de l’activitat, el nombre de places s’ha anat
augmentant de forma progressiva. D’esta manera els serveis van començar amb cinc
usuaris/es i ara s’amplia l’oferta per a albergar a vint-i-cinc.
Aquest centre també amplia les seues prestacions, oferint-se com a menjador social
tractant-se d’una bona iniciativa ja que hi ha moltes persones majors a les que els pot
resultar complicat fer-se el menjar. El menjador d’esta instal·lació pot albergar entre 50
i 70 comensals, repartits en diversos torns, per la qual cosa es pretén acollir a un bon
nombre de majors. El preu dels menjars serà de 5.60 euros i a aquest servei podran
optar les persones majors de 65 anys o amb algun problema de dependència sense
necessitat d’apuntar-se sinó simplement caldrà avisar amb antelació.
Es valora d’una forma molt positiva l’increment de places i de serveis, ja que el Centre
de Dia aconsegueix no traure el/la dependent del seu hàbitat i rodejar-lo/a de noves
amistats. A més, respecte a la funció de menjador social es fa un crida perquè siga
utilitzat per la ciutadania, ja que és una gran iniciativa que pot facilitar les tasques
domèstiques del /la dependent o els seus familiars per un mòdic preu.
Tenint en consideració que estan en vigor el grau III i II en tots els seus nivells, els
dependents que perceben alguna prestació són:
Els/es 12 usuaris/es (10 actualment) del Centre de Dia,
8 usuaris/es que estan en la Residència de la Tercera edat de Morella. Hi ha moltes
persones que han sol·licitat l’ingrés en la Residència i no poden entrar per ser només
per a dependents.
Prestació vinculada al Servei d’Ajuda a Domicili: 2
Prestació al cuidador no professional: 16 (4 excitus), 6 ja reben l’ajuda i 6 estan
pendents.
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Al Gener del 2010 hi ha hagut un gran nombre de resolucions, tant de grau i nivell com
de proposta PIA.
Pren la paraula el Sr. Ortí dient que des del Grup Popular es vol manifestar la seva
satisfacció per que aquest Centre de Dia funcione, i aprofitar per demanar si es podria
fer el servei de menjador a casa.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que aquesta és una altra proposta que ja es va
plantejar però encara no es pot portar a terme.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte a tractar.
12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar lo següent:
-

En primer lloc tornar a demanar el llistat sol·licitat en l’última reunió en CISE
referent als ingressos per l’alquiler del pavelló de festes a particulars en els últims
tres anys i del que encara no es disposa.
En segon lloc preguntar pel problema del mal estat del paviment del Portal de
Sant Mateu.
I en tercer lloc preguntar que s’està fent al respecte del problema de les
goteres del Centre Lúdic Jaume I..

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar varies qüestions:
-

-

En primer lloc sumar-se al reconeixement fet per part de l’Alcalde de Sergio
Beser.
I seguidament preguntar:
- Com es troba el sistema d’accessos de pilones després de l’actuació
urgent que s’ha tingut de fer a Sant Miquel.
- Com es troba el tema de la wifi i quan està previst que comence a
funcionar.
Respecte de la visita de la Subsecretaria del Ministeri que va fer al Castell
entenem que es tracta d’un fet positiu, però des del Partit Popular es creu
important que una de les primeres actuacions que es tindria que fer és recuperar
els despreniments ocasionats per les inundacions de l’any 2000.

A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
-

-

Contestant a l’última qüestió plantejada pel Sr. Sangüesa dir que és
precisament aquesta obra la que es va demanar a l’1% cultural i a la que el
Ministeri de Cultura en principi i tal i com s’ha dit en l’informe de l’alcaldia serà la
que entrarà en la pròxima convocatòria.
Respecte a l’estat del sistema de pilones de Sant Miquel dir que se repararà
el més prompte possible.
El tema de la wifi, segons els informes dels tècnics, podrà estar en
funcionament en un mes, i en el pròxim plenari des de l’àrea de noves tecnologies
se presentarà un informe al respecte.
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Respecte a les qüestions plantejades pel Sr. Ortí dir que:
Respecte a les reparacions tant del paviment del Portal de Sant Mateu com
de les goteres del Centre Lúdic Jaume I han de ser les dos empreses
adjudicatàries les que s’han de fer càrrec, tot i això la sindicatura d’obres està
pendent de les dos qüestions.
Respecte al llistat demanat a CISE lamentar que encara no se li hage facilitat
i encara que siga personalment se li farà arribar.
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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