ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 23 D’OCTUBRE DE 2013
==================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Maria Rallo Rallo
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Miguel Angel Querol Vives
Noelia Garcia Sales
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia vint-i-tres d’octubre de dos mil
tretze, es reuneixen 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
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Excusa la seva assistència:

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent
cap objecció, és aprovada per unanimitat l’acta de data 19-09-2013.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Gran importància dels treballs per a l’inici de cursos de formació i també en la
implantació de l’administració electrònica.
Pel que fa al tema de l’ocupació, convocatòria d’una beca per a l’àrea de cultura i
reclamar que els diners destinats per al pla d’ocupació conjunt plantejat per la
Generalitat i la Diputació per als ajuntaments siga destintat per a aquesta qüestió.
També dir que s’ha rebutjat el Pla d’ocupació EZOINT, antics PAMERS i ENCOPS, ja
que es considera que és un pla que afavoreix els treballs precaris amb contractes d’1
hora al dia i podia suposar un problema per aquelles persones que es poden veure
obligades a acceptar-los.
S’han realitzat reunions molt importants com han estat:
Referent al Consorci del Tres Reis, reunió a Tortosa, on es va acabar el treball
burocràtic per tal de posar al dia aquest consorci.
Reunió a Tortosa també en este cas amb el Bisbe per tractar de diversos temes.
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Reunió amb distints alcaldes de la Comarca afectats pel 1er. projecte de Red Elèctrica
tractant-se el tema del conveni.
Reunió en el servei SEPAM de la Diputació per tractar el tema de la implantació de
l’administració electrònica.
Reunió en responsables de la Mancomunitat de la Taula del Sénia tant per parlar de
futurs projectes com per analitzar les desafortunades declaracions dels alcaldes de
Benicarló i Vinaròs.
2ª reunió de la Comissió de treball dels 600 anys agraint a tots els integrants per les
seves aportacions.
Recepció en el Santuari de Vallivana de la delegació de Picassent.
Per altra part també fer referència al tema del projecte Castor i al sectarisme que s’ha
demostrat per part del President de la Diputació i per part de la Generalitat davant
aquesta qüestió a l’informar sols als alcaldes de Peñíscola, Vinaròs i Benicarló.
Respecte a aquesta qüestió s’ha demanat una reunió amb el Ministre.
En aquesta qüestió s’està demostrant lo perillosos que pot ser jugar amb el subsòl
quan no se saben les conseqüències que poden haver i per això i respecte al Fracking
se segueix estant en contra.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Finalització de l’obra de millora de la Plaça Colon i nova zona de jocs.
Neteja aljub Sant Miquel.
Diverses reparacions en el carrers de la Font, Tint, Avda. Vilafranca, costa
Trinquet, museu de Dinosaures.
Finalització de l’obra de recollida d’aigües en la zona del Portal del Rei, estan
previst la reparació del blandó en les pròximes setmanes.
Finalització 1ª fase obres de millora del cementiri, amb la pavimentació del carrer
central i la propera instal·lació d’uns serveis públics.
Treballs per preparar el canvi de la calefacció Ciurana.
Compromís d’enviament per part de la Conselleria d’Urbanisme del document de
referència del nou planejament urbanístic.

ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment i posada a punt del Col·legi, Escola Llar, Escola Infantil, Biblioteca,
Museus....
- Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
- Treballs de muntatges de l’Espai Firal per a la desfilada de moda dels alumnes de
2º de batxillerat.
- Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos.
ÀREA D’HISENDA
-

Destacar els treballs d’adaptació a la administració electrònica, amb una primera
fase per la tramitació interna d’expedients tant de l’àrea administrativa com dels
càrrecs públics.
- Treballs de redacció d’informes.
- Treballs en l’eficiència energètica, preparant un projecte per reducció de despesa
en enllumenat o calefacció.
- Destacar la reducció en la despesa en consum telefònic.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

-

S’està treballant en la redacció d’un nou plec de condicions per a la licitació del
Bar de Vallivana.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Dispositius especials de Policia per a la celebració de les festivitats del 9 i del 12
d’octubre.
- Col·laboració amb la Guàrdia Civil amb motiu dels últims robatoris.
- Assistència al dia de la festivitat de la Guàrdia Civil.
ÀREA DE TURISME
-

-

Celebració d’un Patronat Municipal de Turisme per tractar la campanya d’estiu,
que ha tingut un resultat molt positiu en quan a visitants i també per parlar de les
properes campanyes com la de les Jornades gastronòmiques dels productes de la
tardor o la campanya de Nadal.
Reunió amb els alcaldes Consorci dels tres reis i també amb els tècnics per la
posada en marxa de distintes actuacions.
Col·laboració amb la Comarca del Matarraña i Terra Alta. Avui mateix se rebrà a
distints periodistes de prestigioses publicacions per fer un Press-trip i conèixer els
valors turístics de Morella i la Comarca del Matarraña.
Col·laboració en el Patronat Provincial de Turisme.
Visita de distintes agències de turisme d’Ucraïna.
Participació després de ser seleccionats per part de la Comunitat Valenciana en
un projecte europeu de turisme i de qualitat.
Treballs d’avaluació relacionats en el sistema de qualitat SICTEC.
Celebració de congressos i encontres a Morella: Estudiants de geografia UV,
Empreses diverses, Triangle Jove....
Encontre curs de didàctica del català de la Xarxa Vives.
Destacar les dades molt positives en quan a ocupació del setembre i de l’octubre.

ÀREA DE COMERÇ
-

Reunió taula del comerç per preparar les noves campanyes com són: regala a
Morella o compra al teu poble.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
-

Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
Posada en marxa de les bonificacions de la campanya Si + recicles – pagues.
Informar de l’emissió d’un nou rebut d’esmena per part del Consorci al cometre un
error en el rebut del tractament dels residus aplicant el 4% de bonificació al rebuts
domiciliats en compte del 2%.
- Treballs de neteja de zones verdes i especialment en la zona dels cementiris.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
-

Reunió amb l’Associació Firal per fer valoració de la mateixa.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
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-

S’està procedint a fer una quarta ampliació del servei guifinet donada la gran
demanda d’aquest servei a la nostra ciutat.
S’han planificat els cursos d’iniciació a informàtica per als diversos col·lectius
interessats, posant a punt també l’aula d’informàtica.
S’ha iniciat el muntatge de Travel Open apps a la nova web de Cases de Morella
per ampliar la seua oferta de reserves.
S’han fet feines per aconseguir poder tramitar subvencions electrònicament degut
als errors que donaven les distintes plataformes de les distintes administracions.
S’ha posat a punt els sistemes informàtics de l’ajuntament per poder realitzar la
implantació de la administració electrònica.

ÀREA DE DISSENY
-

Treballs per a la promoció i difusió de distintes activitats.
Col·laboració amb distintes associacions i col·lectius per a la difusió de les seves
activitats.

ÀREA DE CULTURA
-

Inici temporada de cinema.
Col·laboració amb la celebració d’activitats amb motiu de l’aniversari de la radio.
Destacar les xerrades que es realitzaran i que han començat amb Josep Martí
Gómez, seguint amb Rosa Regas o Rosa Mª Calaf, presentació del llibres de Elena
Moya o altres activitats.
Treballs per aconseguir nous convenis per millorar les vendes de la Xarxa de
Museus.
- Participació dels gaiters en la celebració del 9 d’octubre.
Treballs per aconseguir un conveni de col·laboració junt amb l’Ajuntament de
Cinctorres, presentant a la Diputació, amb la qüestió del dinosaures.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Treballs per la posada en marxa de cursos amb una oferta molt variada, des de
informàtica, universitat per a majors, formació permanent d’adults, o els cursos
d’anglès per a xiquets i adults. En aquesta última qüestió demanar disculpes,
encara que no és responsabilitat d’aquest Ajuntament, davant la mala comunicació i
descoordinació degut al gran nombre d’alumnes.
Recordar el servei de l’Aula Mentor amb l’oferta de prop de 200 cursos molt
variats i certificats pel Ministeri d’Educació.
- Posada en marxa de la nova convocatòria d’ajudes als llibres de text.
ÀREA D’ESPORT
-

Ha començat un nou curs de patinatge dins de les escoles esportives municipals.
S’ha organitzat junt a l’AMPA de primària una excursió per als xiquets i pares el
passat 9 d’octubre.
- Destacar les moltes activitats que s’ofereixen al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
ÀREA DE FESTES
-

S’han celebrat les festes de Sant Miquel a Herbeset.
S’ha col·laborat en els alumnes de 2º de batxillerat en la festa de la desfilada.
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-

s’ha col·laborat en la organització, junt a una empresa morellana, de la festa de
Oktoberfest, seguint una fórmula d’organització públic privada.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Col·laboració amb l’AMPA en l’excursió a la Font Doncella.
Celebració del Triangle Jove.
S’estan preparant millores per al Casal Jove estan previst poder obrir per Nadal.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Iniciat el curs de la Universitat per a Majors.
Reunions amb els jubilats de Morella per preparar l’assemblea del dia 24 de
novembre, així com les propostes de les activitats per al pròxim any com el grup de
teatre.
S’han mantingut reunions amb les juntes de jubilats d’Ortells, Chiva, Morella i
gremi de la Gent Gran per tractar el tema de les subvencions.
ÀREA DE SANITAT
-

Col·laboració de l’Ajuntament, dintre de la campanya de prevenció del càncer de
mama, per al desplaçament a l’Hospital de Vinaròs.

ÀREA D’IGUALTAT
-

Reunions amb el Grup de Dones per al canvi de junta, aprofitant per donar
l’enhorabona a la nova presidenta Xelo i agrair també el treball de l’anterior
presidenta ací present Estela.
- Col·laboració amb el Grup de Criança en les distintes activitats, molt innovadores,
que estan proposant.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

S’ha iniciat un curs per a persones cuidadores, no professionals, de dependents.
Aquest curs és impartit pel metge del Centre de Dia Nelo Monfort, per Gara de
Juan, infermera del Centre de Dia i per Marisa Ibáñez, treballadora social.
- S’està ultimant el conveni amb la Creu Roja per poder firmar-lo dins d’uns dies.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Reunió del Consell de la Solidaritat per preparar les bases del 0,7% de l’any 2013
així com presentar pròximes activitats.
- Commemoració el passat 17 d’octubre del dia mundial de la pobresa, agraint la
xerrada que la ONG Delwelde va donar en relació a l’estada de diversos morellans
a Mozambique.
Per últim dir que en la celebració del Patronat Municipal es va acordar concedir el
Premi Patronat 2012 a l’ONCE per la seva iniciativa de col·laboració en la difusió del
Sexenni amb l’emissió de cupons amb la imatge de Morella, fent-se entrega del mateix
el proper 15 de novembre.
Es dóna compte dels decrets que van del 156/2013 al 175/2013
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

Núm.
156/2013
Núm.
157/2013
Núm.
158/2013
Núm.
159/2013
Núm.
160/2013
Núm.
161/2013
Núm.
162/2013
Núm.
163/2013
Núm.
164/2013
Núm.
165/2013
Núm.
166/2013
Núm.
167/2013
Núm.
168/2013
Núm.
169/2013
Núm.
170/2013
Núm.
171/2013
Núm.
172/2013
Núm.
173/2013
Núm.
174/2013
Núm.
175/2013

17-9-2013

Convocatoria Pleno ordinario 19-09-2013

17-9-2013

Junta de Gobierno Local 18-09-2013
Acuerdo de incoación de expedientes por
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a
vial
Acuerdo de incoación de expedientes por
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a
vial
Acuerdo de incoación de expedientes por
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a
vial
Acuerdo de incoación de expedientes por
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a
vial
Acuerdo de incoación de expedientes por
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a
vial

19-9-2013
19-9-2013
19-9-2013
19-9-2013
19-9-2013
30-9-2013
2-10-2013
3-10-2013
7-10-2013
7-10-2013
7-10-2013
7-10-2013

infracciones a la
motor y seguridad
infracciones a la
motor y seguridad
infracciones a la
motor y seguridad
infracciones a la
motor y seguridad
infracciones a la
motor y seguridad

Junta de Gobierno Local 02/10/2013
Solicitud claves de acceso a la oficina virtual de la Diputación
Castellón para Pilar García Cerdán
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial
Junta de Gobierno 11-10-2013
Resolución
expediente
sancionador
2013/00005371N
Resolución
expediente
sancionador
2013/00020347S
Resolución
expediente
sancionador
2013/00048417W

10-10-2013 Liquidación plusvalía expediente nº 22/13
14-10-2013 Licencia ambiental Eusebio Julián Ortí
15-10-2013 Liquidación plusvalía expediente nº 14/13
15-10-2013 Liquidación plusvalía expediente nº 28/13
15-10-2013 Junta de Gobierno 16-10-2013
16-10-2013 Modificación de créditos nº 03/2013
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3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2013 DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: ESCOLA
DE MÚSICA, PATRONAT DE TURISME I FUNDACIÓ SEXENNIS.
Escola Municipal de Música
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos de juliol, agost i setembre de 2013
que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-2013................................................................ 6.570,98 €
Ingressos juliol........................................................................ 1.568,80 €
Total....................................................................................... 8.139,78 €
Pagaments.............................................................................. 7.655,85 €
Existència a 31-07-2013............................................................ 483,93 €
MES AGOST
Saldo a 31-07-2013................................................................... 483,93 €
Ingressos agost....................................................................... 8.020,48 €
Total....................................................................................... 8.504,41 €
Pagaments.............................................................................. 6.633,57 €
Existència a 31-08-2013......................................................... 1.870,84 €
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-2013................................................................ 1.870,84 €
Ingressos setembre........................................................................ 0,00 €
Total....................................................................................... 1.870,84 €
Pagaments..................................................................................... 0,00 €
Existència a 30-09-2013......................................................... 1.870,84 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Fundació Sexennis
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos de juliol, agost i setembre de 2013
que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-2013................................................................ 7.559,82 €
Ingressos juliol........................................................................ 2.290,00 €
Total...................................................................................... .9.849,82 €
Pagaments.............................................................................. 2.000,00 €
Existència a 31-07-2013......................................................... 7.849,82 €
MES AGOST
Saldo a 31-07-2013................................................................ 7.849,82 €
Ingressos agost.......................................................................... 622,00 €
Total...................................................................................... .8.471,82 €
Pagaments.............................................................................. 5.900,00 €
Existència a 31-08-2013......................................................... 2.571,82 €
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MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-2013................................................................ 2.571,82 €
Ingressos setembre.................................................................... 280,05 €
Total...................................................................................... .2.851,87 €
Pagaments..................................................................................... 0,00 €
Existència a 30-09-2013......................................................... 2.851,87 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Patronat Municipal de Turisme
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos de juliol, agost i setembre de 2013
que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-2013.............................................................. 21.601,76 €
Ingressos juliol............................................................................... 0,00 €
Total................................................................................... . 21.601,76 €
Pagaments................................................................................. 309,65 €
Existència a 31-07-2013....................................................... 21.292,11 €
MES AGOST
Saldo a 31-07-2013.............................................................. 21.292,11 €
Ingressos agost..................................................................... 10.796,29 €
Total.................................................................................... .32.088,40 €
Pagaments................................................................................. 947,04 €
Existència a 31-08-2013....................................................... 31.141,36 €
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-2013.............................................................. 31.141,36 €
Ingressos setembre........................................................................ 0,37 €
Total.................................................................................... .31.141,73 €
Pagaments.............................................................................. 4.304,79 €
Existència a 30-09-2013....................................................... 26.836,94 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que el Grup Municipal Popular votarà en contra
pels motius que s’exposaran en el punt següent. També demanar que se passen
dades dels comptes del cost del sexenni, ja que tots els gremis han passat comptes
menys l’Ajuntament.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que no s’entén aquesta petició ja que tots els
comptes, inclosos els del Sexenni estan a disposició dels regidors.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per repetir, tal i com ha dit el Regidor d’Hisenda, que els
comptes estan a disposició de tots els regidors en qualsevol moment. També hi ha que
tenir en compte que avui el que s’aproven, entre altres, són els comptes de la
Fundació Sexennis dels mesos de juliol, agost i setembre 2013; per tant els mesos
anteriors ja han estat aprovats en anteriors plenaris i han estat a la seva disposició.
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En aquests comptes, pel que fa a l’Escola Municipal de Música, queda clar, sent molt
preocupant, el deute que la Generalitat segueix tenint en aquesta entitat, igual que
anys anteriors; fet que suposa un sobre esforç d’aquest Ajuntament que té d’avançar
diners per tal que els professors i el director puguen cobrar pel seu treball.
Dir també que els expedients es poden consultar i fer còpies dels mateixos, encara
que no es creu que siga necessari fer tres còpies d’un mateix document, però, vist el
que acaba de passar, es demanaria que es tinga cura de deixar els documents tal i
com estan en cada expedient.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de juliol, agost i setembre de 2013 de
l’Escola Municipal de Música, Fundació Sexennis i Patronat Municipal de Turisme tal i
com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS D’AGOST
I SETEMBRE 2013 DE L’AJUNTAMENT. Coneix el Ple els comptes de tresoreria dels
mesos d’agost i setembre de 2013 que han segut examinats e informats favorablement
per la Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:
MES AGOST
Saldo a 31-07-2013............................................................ 117.153,83 €
Ingressos agost................................................................... 448.022,38 €
Total................................................................................... 565.176.21 €
Pagaments.......................................................................... 490.008,79 €
Existència a 31-08-2013....................................................... 75.167,42 €
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-2013.............................................................. 75.167,42 €
Ingressos setembre............................................................. 404.409,81 €
Total................................................................................... 479.577,23 €
Pagaments.......................................................................... 427.740,94 €
Existència a 30-09-2013....................................................... 51.836,29 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Querol per en primer lloc demanar disculpes a la ciutadania per
no haver pogut informar-se dels comptes en l’anterior plenari, per lo que, en este
moment, es demana al Sr. Alcalde poder disposar dels papers d’Hisenda dels dos
plens anteriors.
Pel que fa als comptes consultats en aquesta ocasió s’extrau lo següent:
Comida representantes turísticos y alcaldes Chile: 280 euros.
Quesos congreso UGT y final curso Universidad Mayores: 102,62 euros, quan no
s’hauria de juntar-ho, ja que per a la Universitat s’està a favor però no per a UGT.
En els llistats de factures corresponent a aquestos tres mesos, el total de les moltes
pagades a Comunicacions dels Ports és de 19.155,30 euros, considerant, més tenint
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en compte el moment en el que estem, que gastar-se aquesta quantitat de diners en
publicitat és una barbaritat, ja que si aquesta quantitat es divideix entre 3 ix a 6.385 al
mes i si se multiplique per 12 mesos ix a 76.621 euros a l’any.
Es voldria saber, ja que figuren moltes factures a l’empresa 4 Colors, si no hi ha més
impremtes a Morella, així com perquè tots els diaris es compren en la mateixa
impremta, encara que el material d’oficina, lo mínim, es compra en una altra.
També es vol preguntar que significa la partida “Minuta honorarios procedimiento
Juzgado Contencioso Administrativo de Hilaturas Temprado”.
Dir també que aquest ple costa la friolera de 242 euros que factura l’empresa Masmut
Producciones.
Pel que fa al punt anterior s’ha votat en contra perquè en els comptes de la Fundació
Sexennis hi ha una factura de Comunicacions dels Ports de 6.490 euros amb concepte
de “producción y realización directo 53 Sexenni” amb la que no s’està d’acord i en els
comptes del Patronat hi ha una altra per “campaña publicidad Jornadas de la Trufa” de
1.770 euros.
També preguntar que són les partides “assistències a càrrecs electes”, de la que es
porta gastat 15.304 euros, i la partida de “personal eventual gabinets”.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir en primer lloc que no ens trobem en el punt de
precs i preguntes i en este moment no es pot contestar una per una a les qüestions
que s’han plantejat.
Però si que se li vol dir que fer aquestes regles de tres que ha fet en les factures són
bastants perilloses ja que no tenen a veure en la realitat, ja que aquest Ajuntament no
es gasta 76.000 euros a l’any en publicitat com Vostè ha dit, ni tampoc fa com la
Diputació que va dir que se gastaria 30.000 euros en una publicitat del Sexenni que no
se sap on està, com tampoc ha arribat cap subvenció d’aquelles que van venir tots a
signar.
Pel que fa a les factures no hi ha cap problema en mirar una a una i veurà com els
número quadren, el que no es pot és fer demagògia com la que ha fet sinó dir les
coses tal com són.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que dir les coses tal com són, és dir que aquest
trimestre s’ha pagat a Comunicacions dels Ports 19.155,30 euros i que cada ple que
es grava val 242 euros.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per en primer lloc, amb tot el respecte, dir-li al Sr. Querol
que no hi ha que confondre els pagaments, el pressupost i lo que se destina a cada
partida.
Pel que fa a la promoció i publicitat, dir que en el passat pressupost es va reduir al
voltant d’un 30% i s’està d’acord en que és un dels aspectes que hi ha que reduir. La
Diputació va dir que es va gastar 30.000 en publicitat del Sexenni quan l’Ajuntament
eixa quantitat no se la gasta ni en tot el any.
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Per altra part pagar serveis per a que tota la gent puga veure aquest plenari no són
sinó exemples de transparència, com també és necessari oferir una sèrie d’activitats
quan es realitzen reunions de treball com va estar amb els representats de Chile,
encara que també és una de les partides que s’ha reduït el gasto.
Pel que fa al tema dels congressos, es fa un gran esforç per a que viguen el major
nombre possible de persones, per la gran repercussió econòmica que això suposa per
Morella i el gasto de 120 euros en un congrés, al que ha fet referència, es considera
mínim si amb ell s’aconsegueix una repercussió econòmica positiva per als hotels,
restaurants, bar i comerços. Morella en aquesta qüestió té aspectes en els que no pot
competir en altres ciutats però si que pot oferir un gran patrimoni i té d’oferir un bon
tracte.
Respecte a la qüestió de les impremtes dir que si es contracten serveis fora és perquè
no es poden contractar directament en Morella.
Pel que fa a la partida sobre el contenciós al que s’ha fet referència, dir que s’han
d’assumir uns costos judicials degut a una denúncia efectuada per un veí de Morella
que es considera que no té raó i com Ajuntament s’ha de defensar els interessos de
tots els morellans igual com s’ha fet en altres casos com va ser amb les elèctriques en
les que també es va tenir que assumir un cost judicial i que malauradament es va
perdre.
Per finalitzar dir que no es pot és fer demagògia amb aquesta qüestió ja que les dades
dels comptes són totalment transparents.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos d’agost i setembre de 2013 de
l’Ajuntament de Morella, tal i com vénen redactats.
5. INFORME TRIMESTRAL LLEI DE MOROSITAT. Es dóna compte per part de la
Sra. Secretaria de l’informe sobre el compliment del termini de pagaments del 3er.
trimestre de l’any 2013 fent un resum del referit informe relatiu a l’Ajuntament de
Morella i els seus organismes autònoms Fundació Patronat Municipal de Turisme,
Fundació Sexennis i Patronat Escola Municipal de Música.
Aquest expedient ja ha estat examinat per la Comissió d’Hisenda que ha quedat
assabentat del mateix, reiterant la Sra. Secretària que queda a disposició dels regidors
per al seu examen.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el sobreesforç que té de fer el personal per
elaborar tots aquestos informes.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, REFINANÇAMENT POLIESPORTIU. Conegut que
l’empesa municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE S.A. (CISE SPE S.A.)
en data 18 de maig de 2006 va concertar un préstec ICO per a la construcció del
poliesportiu.
Conegut que el capital inicial d’aquest préstec era de 2.404.048,42 euros, amb un
interès del 0,5%, una carència de 5 anys i 10 anys d’amortització que va començar en
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novembre de 2011, amortitzant-se fins al moment 480.809,68 euros i quedant pendent
1.923.238,74 euros.
Conegut que l’empresa municipal CISE SPE S.A. es dirigeix al Ple sol·licitant
l’autorització per al refinançament pendent, proposant reconvertir aquest préstec a 25
anys al 2,50% d’interès, amb una quota anual de 110.090,52 euros i finalització en
l’any 2038, per entendre que aquestes quotes serien més assumibles.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda:
Primer. Autoritzar a l’empresa municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE
S.A. (CISE SPE S.A.) per a la realització d’un préstec amb les següents
característiques:
Capital:
Amortització:
Tipus d’interès:
Quota semestral:
Quota anual:
Finalització:

1.923.238,74 euros
25 anys
2,50 %
55.045,26 euros
110.090,52 euros
any 2038

Segon. Donar trasllat del referit acord a l’empresa CISE SPE S.A.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que com a regidor d’aquest ajuntament la seva
funció és defendre a tota la ciutadania de Morella, treballadors i empresaris i pel que fa
a aquest punt dir que el Grup Municipal Popular votarà en contra, ja que queda
demostrat que el problema econòmic està en CISE; queda per pagar 1.923.238,74
euros del poliesportiu i en aquest préstec el tipus d’interès s’incrementa del 0,50 al
2,50 i s’allarga fins a l’any 2038.
Quan es parla dels megaprojectes de la Generalitat i de la Diputació del que se tindria
que parlar és dels megaprojectes de l’Ajuntament de Morella.
A lo que li respon el Sr. Bordàs per dir que s’ha de tenir en compte que la construcció
del poliesportiu no va comptar en cap ajuda de la Generalitat com si que han tingut
altres ajuntaments i per tant, en el seu dia es va demanar un crèdit, amb els vots a
favor també del Grup Popular, amb unes condiciones molt favorables que ara, degut a
la situació econòmica general, hi ha que refinançar i no deixar pendent de pagar, com
està fent la Generalitat en el seu deute amb els ajuntaments.
També afegir que s’està molt orgullós d’aquest centre esportiu que ha fet inclús
canviar la concepció d’oci i esport que havia fins ara.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que es considera que l’Ajuntament de Morella ha
gastat per damunt de les seves possibilitats i que en l’any 2006 no es podia gastar-se
eixa quantitat en la construcció del poliesportiu. La prova està en el refinançament que
s’ha de fer ara.
Dir que sempre s’ha estat a favor de tenir un poliesportiu però també hi ha que dir que
amb els 2.500.000 euros que va costar a hores d’ara encara té problemes de goteres,
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fet que suposa que alguns usuaris, entre els que ell mateix es compta, han sofert
accidents.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que el tema de les goteres, és una qüestió en la
que s’està treballant des del primer dia fent-se la reclamació oportuna a l’empresa
constructora, que ha desaparegut. En este moment s’està tractant amb els tècnics que
van fer el projecte per veure quina solució es pot donar.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en el seu moment l’Ajuntament de Morella si
que podia fer front al crèdit ICO que es va aconseguir per finançar la construcció del
poliesportiu i així es va aprovar per unanimitat en un plenari.
Ara i degut al canvi en la situació econòmica i com que el que es vol és poder seguir
fent front al deute i pagar al dia, s’han realitzat les gestions necessàries per tal
d’aconseguir un crèdit amb unes condicions molt raonables que suposarà, encara que
allargant-se en el temps, un pagament de 100.000 euros menys a l’any; quantitat que
es podrà destinar a altres projectes com poden ser el manteniment del Centre de Dia,
les ajudes als llibres de text o altres.
Aquest poliesportiu és un referent d’instal·lació esportiva i una millora en la qualitat
esportiva de la nostra ciutat que cal recordar es va a aconseguir sense cap tipus
d’ajuda ni per part de la Diputació ni per part de la Generalitat.
I per finalitzar s’està d’acord en el fet plantejat per regidor Sr. Querol respecte al
problema que suposa les goteres repetint que, tal com ha dit el regidor Sr. Bordàs,
l’empresa constructora ja no existeix però se segueix fent gestions per estudiar els
mecanismes legals que hi ha per fer les reclamacions necessàries i així poder
solucionar aquesta qüestió. També es vol dir que la gran majoria de les reparacions
que s’han fet fins ara no han suposat cap despesa per l’Ajuntament.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIONS GRUPS MUNICIPALS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT I PRESSUPOST COMUNITAT AUTÒNOMA. Es dóna
compte per part del Sr. Alcalde de l’acord que es va prendre en la Comissió
Informativa i en la Junta de Portaveus segons el qual es presenten mocions conjuntes
que engloben les presentades pels dos grups municipal.
Se presenten les mocions conjuntes dels Grups Polítics Municipals següents:
“ Moció als pressupostos de l’Estat 2014 sobre la N-232 i el Parador de Turisme.
Conegut el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014 en que no
apareix partida pressupostària per a la construcció del Parador Nacional ni hi ha
pràcticament assignació pressupostària per a la N-232 i sent aquestos temes prioritaris
per al desenvolupament tant de Morella com de tota la Comarca, es sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que reconsidere la decisió
inicial e impulse decididament en una assignació pressupostària convenient, l’inici de
les obres projectades del Parador Nacional.
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Segon. Demanar al Ministeri de Foment i al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, que reconsidere la decisió inicial i augmente significativament l’assignació
pressupostària de la N232, especialment en el tram del Port de Querol per la seva
importància en la millora d’aquest eix de comunicació interior-costa.
Tercer. Donar trasllat del present acord als Grups Parlamentaris en el Congrés dels
Diputats per a que puguen introduir esmenes favorables a la moció.
Quart. Donar trasllat del present acord a la Presidència del Govern d’Espanya, a la
Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció als pressupostos de l’Estat
2014 sobre la N-232 i el Parador de Turisme, tal i com ve redactada.”
Se presenta la moció conjunta dels Grups Polítics Municipals Moció als pressupostos
de la Comunitat Autònoma 2014 que és com segueix:
“Moció als pressupostos de la Comunitat Autònoma 2014.
Conegut el Projecte de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2014 en que no
apareix partida pressupostària per a la dotació d’una SAMU 24 hores, per garantir la
igualtat d’oportunitats i d’accés a la salut, ni compromís per al pagament del deute que
la Generalitat Valenciana té amb aquest ajuntament i que a dia d’avui ascendeix a més
d’1 milió 400 mil euros, es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar a la Generalitat Valenciana dotació pressupostària suficient per a
una SAMU 24 hores en Morella, per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a la
salut.
Segon. Demanar a la Generalitat Valenciana el pagament del deute que té amb aquest
Ajuntament, i que a dia d’avui ascendeix a més d’1 milió 400 mil euros.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat i als Grups
Parlamentaris de les Corts Valencianes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció als pressupostos de la
Comunitat Autònoma 2014, tal i com es presenta.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que tal i com es va quedar en la Comissió
Informativa es presenta una moció conjunta de punts molt importants tant per a la
nostra ciutat com per a la nostra Comarca com són la N232 en el seu tram del Port de
Querol i el Parador Nacional, per a que siguen tinguts en compte en la redacció dels
pressupostos per a l’any 2014.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que s’agraeix que s’estiga d’acord en un punt tant
important com és demanar que aquestes qüestions es tinguen en compte.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es coincideix en que aquestes qüestions són
bàsiques per al desenvolupament econòmic de Morella i comarca i des del Grup
Socialista, tant al Congrés dels Diputats com a les Corts Valencianes, es farà tot lo
possible per a que s’incloguen estes esmenes en la redacció dels pressupostos,
demanant que també es faça lo mateix des del Grup Municipal Popular.
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8. FIXACIÓ DIES DE FESTA LOCAL ANY 2014. Coneix el Ple els dies de festa de
caràcter retributiu i no recuperable fixats per la Conselleria d’Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2014.
Coneix així mateix la proposta que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a
l’any 2014, que són les següents:
-

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local per 2014 els dies 7 de gener i 26
de desembre de 2014.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme
i Ocupació.
9. INFORME PLA MUNICIPAL AJUDES LLIBRES DE TEXT. Es dóna compte del
Pla d’Ajudes per a l’adquisició de llibres de text de l’any 2013-2014 segons el qual
aquest any es subvencionarà amb el 25% (35% per a famílies nombroses) de l’import
de compra dels llibres així com un 40% més a aquells llibres que una vegada acabat
el curs es retornen i estiguen en condicions de ser reutilitzats; sent per tant un total
del 65% d’ajuda sobre el preu (75% per a famílies nombroses).
L’any 2013-2014, a l’igual que l’any passat, es treballarà en col·laboració amb l’AMPA
per tal de gestionar la reutilització dels llibres mitjançant el banc de llibres creat a tal
l’efecte, destacant que aquest any l’ajuda en el cas de la reutilització s’ha incrementat
per tal d’ajudar a consolidar aquest banc de llibres.
Aprofitar per dir que en l’any 2012-2013 es van acollir 40 alumnes a la primera part de
la subvenció i 6 alumnes a la segona part, encara que mols alumnes que sí que van
participar en el banc de llibres tenien ajuda de la Generalitat per lo que, al no ser
compatibles, no eren subvencionats des de l’Ajuntament.
Per finalitzar agrair l’esforç fet tant per les famílies com des dels centres educatius per
tal que el banc de llibres siga una realitat i una iniciativa que funciona i que s’espera
cada any puga englobar més cursos.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest pla municipal d’ajuda als llibres de text
és una prioritat d’aquest equip de govern i amb la col·laboració de la Direcció dels
Centres Educatius i de l’AMPA ha fet possible el funcionament del banc de llibres que
té dos objectius molt importants; per una part donar suport a les famílies amb la
subvenció per a l’adquisició dels llibres de text reduint la seva despesa econòmica i
per l’altra fomentar la bona utilització dels llibres i l’hàbit del reciclatge.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES SUBVENCIONS AJUDES 0,7% (ONG). Es
dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de les
bases de la convocatòria d’ajudes a Organitzacions no Governamentals (ONG), que
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dediquen la seva activitat a la cooperació amb països en vies de desenvolupament,
per a l’any 2013 que compta amb una dotació pressupostària de 13.500 euros.
Les entitats que es poden acollir a aquest tipus d’ajuda tenen d’estar inscrites
legalment i també en el registre d’associacions d’aquest Ajuntament i els projectes que
es presenten són valorats pel Consell de Solidaritat, integrat per 22 membres.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar les bases per al repartiment del fons per ajudes a organitzacions no
governamentals
(ONG)
per
a
l’any
2013
tal
com
se
presenten.
SEGON. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a la presentació de sol·licituds.
Pren la paraula la Sra. García per dir que s’està totalment d’acord amb les bases
exposades, reconeixent l’esforç fet per l’Ajuntament aportant 13.500 euros.
També demanar, una vegada més, la participació d’un representant del Grup Municipal
Popular en el Consell de Solidaritat per tal de poder valorar les assignacions dels
projectes presentats. Aquesta petició es reiterada ja que es va demanar per part de la
ex regidora Isabel Sangüesa en els plenaris de 14-05-2012 i 25-02-2013 responen que
no hi havia cap problema en informar de tot el procés, fet que s’ha incomplit, ja que
sent ara l’hora que cap membre del Grup Municipal Popular ha rebut informació
alguna.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per destacar que l’Ajuntament de Morella segueix sent
solidari i destinant el 0,7% del pressupost a aquest tipus d’accions, agraint el treball
que desenvolupen totes les associacions tant en la presentació de projectes com en
totes les activitats que vénen desenvolupant durant tot l’any, així com també agrair el
treball que desenvolupe el Consell de la Solidaritat.
Recordar, tal i com ja s’ha explicat més vegades, que el Consell de la Solidaritat
s’entén com un ens de participació independent sense representació política, les
decisions del qual són avaluades després per l’organisme de participació i control que
és la Comissió de Solidaritat.
11. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 27 XIVA.
Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de l’expedient incoat per a la Modificació
Puntual nº 27 del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’ampliació del sòl urbà en
Xiva de Morella redactada pels arquitectes Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester
Centelles, Ester Pons Garcés i Juan Ramón Castellet Chabrera.
Conegut que en el període de reclamacions de la modificació puntual nº 27 PGOU
“Xiva” es van produir diverses al·legacions i per tal de donar resposta a aquestes es va
produir una sèrie de modificacions que afectaven substancialment a la mateixa, es va
procedir a redactar una nova modificació i iniciar de nou la tramitació aprovant-se
inicialment en el Ple de 19 de juny de 2013.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

Coneguda la nova redacció de la modificació, coneguda la al·legació única presentada
per 44 persones i conegut l’informe de l’equip redactor en resposta a aquesta
al·legació següent:
“ INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES A LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 27 DEL
PGOU DE MORELLA EN EL NUCLEO DE XIVA DE MORELLA EXPUESTO AL
PUBLICO EN JULIO DE 2013
EMPLAZAMIENTO:

XIVA DE MORELLA - MORELLA

ANTECEDENTES.En 2011, D. Andrés Adell Gasulla formula ante el ayuntamiento la petición de
ampliación del suelo urbano en la pedanía de Xiva de Morella, en unos terrenos de su
propiedad, solicitando para ello la modificación del plan general en virtud de lo
señalado en el artículo 81.2 de la ley 16/2005 de 30 de diciembre Urbanística
Valenciana que regula la participación de los particulares en la formulación de
iniciativas y propuestas para el desarrollo de la actividad urbanística.
Tras darle traslado de los trámites administrativos que conlleva la consecución de los
fines pretendidos, y tras evaluar la integración del interés público municipal en
combinación con los intereses privados que motivan la introducción de estos cambios
en la ordenación urbanística vigente, el Ayuntamiento plantea dos alternativas de
desarrollo, que fueron informadas por la Comisión de Evaluación del Impacto Medio
Ambiental en fecha 12 de mayo de 2012, a través del documento de referencia que se
realizó a tal fin.
Del documento de referencia elaborado se desprende que no se observa reparo
alguno a lo pretendido incluso aun eligiendo aquella alternativa de mayor amplitud y
dimensión reclasificatoria. La resolución señala que la modificación no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, y no requiere por tanto de la evaluación
ambiental contemplada en la LEAE, estableciendo como única exigencia el deber de
elaborar un estudio de integracción paisajisticas que deberá ser informado por el
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Consellería de Infraestructuras,
Transportes y Medio Ambiente.
Tras este trámite se elaboró un documento de inicio que sirvió de base para elaborar
el plan de participación pública previo al estudio de integración paisajística que fue
sometido a consulta pública a través de la página web municipal del día 12 de
septiembre de 2012.
El Pleno del Ayuntamiento de Morella en fecha 8 de noviembre de 2012 aprobó
inicialmente la modificación nº 27 del Plan General en Xiva de Morella, sometiéndola a
información pública mediante edictos insertados en el B.O.P. Nº 142 de 27 de
noviembre de 2012, en el D.O.C.V. Nº 6917 de viernes 5 de diciembre de 2012 y en el
periódico mediterráneo de fecha 31 de noviembre de 2012.
Tras este período se formularon un total de 55 alegaciones al proyecto, que fueron
informadas en el sentido de estimar parcialmente algunas de las cuestiones que se
planteaban por los alegantes y desestimar otras de ellas. El ayuntamiento realizó
sendas reuniones con los vecinos de la pedanía de Xiva, entre ellos los alegantes, a
las que acudió un nutrido grupo de vecinos.
Este periodo de consultas, junto con las alegaciones que se presentaron, introdujeron
unas modificaciones encaminadas, a aumentar la zona de aparcamiento, los espacios
libres, y una mayor definición de las condiciones que deberán tener las edificaciones
futuras, a nivel volumétrico y estético, todo ello en atención a las indicaciones
formuladas por los alegantes.
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Este nuevo documento, nacido de estos tramites, se decidió volver a exponerlo al
publico (aunque estrictamente no fuera necesario puesto que no cambia el objetivo y
finalidad del proyecto de modificación de un modo sustancial) con la finalidad de
aumentar la participación publica, y el mayor conocimiento de su tramitación por todas
las personas implicadas.
Posteriormente se redacta un nuevo documento sobre el que el pleno del
ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de junio de 2013 adopta el acuerdo de
someter la documentación completa a un nuevo trámite de exposición al público
mediante edictos insertados en el B.O.P. Nº de 1 de Agosto de 2013, en el D.O.C.V.
el 11 de Julio de 2013 y en el periódico mediterráneo de fecha 1 de Julio de 2013.
Tras este periodo se han formulado un total de 44 alegaciones, con idéntico texto
estructurado en 14 apartados, que seguidamente se pasan a informar:
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ALEGANTES:
TEXTO DE LAS ALEGACIONES.Las 44 alegaciones presentadas dan respuesta a un conjunto de quejas que tienen
contenidos semejantes, a los cuales pasaremos a atender. El texto de las alegaciones
es el siguiente:
D. /Dnª …..................
EXPONE
Que el proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Xiva de
Morella se encuentra en trámite de exposición pública, por lo que deseo
formular en relación a dicho proyecto, las siguientes:
ALEGACIONES
El modelo de desarrollo urbanístico propuesto por el proyecto de revisión del
PGOU de Xiva de Morella es claramente insostenible desde un punto de vista
ambiental y social por los siguientes argumentos:
l. El suelo urbano libre de edificación en Xiva de Morella es de 1800 m² por lo
que carece de sentido recalificar más terreno. Proyectos anteriores en algunas
de estas parcelas están abandonados por falta de interés por parte de posibles
compradores.
Además y tal como indica el Plan General, las políticas de actuación en materia
de vivienda sobre los pequeños núcleos históricos como Xiva deben ir
encaminados a la renovación urbana y a la rehabilitación de edificios existentes.
2. El proyecto no es concreto y lo poco que conocemos de él, rompe
estéticamente con las características paisajísticas de la localidad, pues se
propone realizar, entre otras muchas actuaciones, un edificio de tres alturas en
el lugar que hoy ocupa el antiguo pajar situado en la misma entrada del pueblo.
3. Aunque no se proponga directamente la demolición del pajar, si que se
considera su integración en un edificio de mucha mayor envergadura con lo que
el actual pajar perdería por completo su valor patrimonial.
4. La demanda de suelo dotacional como zonas verdes, aparcamientos, etc. no
es una prioridad y mucho menos si la zona de juegos para niños se sitúa en las
afueras del pueblo, teniendo dentro del casco urbano espacio suficiente y
mucho más apropiado para este fin. En cuanto al aparcamiento que,
ocasionalmente, es necesario, existen lugares mucho más accesibles y sin
tanto impacto para la población.
5. Actualmente, el pueblo de Xiva carece de depuradora y los recursos hídricos,
en ocasiones son escasos por lo que es preciso solucionar estos problemas
antes de la construcción de nuevas viviendas que puedan agravar esta
situación.
6. El proyecto no contempla una apuesta seria por el uso de las energías
renovables.
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7. El proyecto carece de interés social puesto que no va a generar puestos de
trabajo ni más habitantes que es lo que si que necesitaría esta localidad que
poco a poco se va sumando a la larga lista de pueblos abandonados. La
iniciativa terminaría por ser una serie de edificios vacíos que se sumaría al resto
de viviendas vacías que ya existen y que sólo aportan sensación de abandono.
Este aspecto juega en contra del atractivo para el turismo rural que hoy por hoy
representa la mayoría de puestos de trabajo existentes en la localidad.
8. El terreno ha sido adquirido recientemente como terreno rústico con la
intención de convertirlo en terreno urbano y multiplicar su valor de manera
especulativa.
Para este fin, el promotor ha contado con los servicios de la empresa GAD
arquitectos, uno de cuyos socios fundadores es el arquitecto municipal de
Morella que, se ha convertido en el máximo defensor del proyecto y que influye
claramente en las decisiones del pleno municipal.
9. Desde el Ayuntamiento de Morella se insiste en las políticas de apoyo a los
emprendedores, tratando de facilitar los trámites para que puedan realizar sus
proyectos y crear riqueza en la comarca. Ante esta iniciativa no tenemos nada
que objetar, nos parece muy bien. Pero este caso en particular creemos que no
se ajusta a estos principios, pues lo único que se pretende es especular con lo
terrenos y no crear riqueza para el pueblo.
10. A pesar de la gran cantidad de alegaciones presentadas y del compromiso
del Alcalde de mantenemos informados de todo el proceso; desde el
Ayuntamiento no se ha estimado necesario informar a los alegantes de todos
los tramites que se han llevado a cabo, como la nueva aprobación inicial de la
modificación en el pleno municipal y del nuevo periodo de presentación de
alegaciones, habiendo tenido que enterarnos ,como siempre, por pura
casualidad, lo cual nos lleva a pensar que hay un interés por ocultar información
y el deseo de que el proceso se lleve a cabo a escondidas para evitar más
conflictos.
11. El pretendido consenso al que aludió el Alcalde en el pleno municipal no es
tal ya que muchos habitantes de Xiva siguen estando en contra del proyecto.
12. Desde el Ayuntamiento se insiste en que si se aprueba el proyecto, éste
deberá realizarse conforme a la legislación urbanística vigente que para Xiva
son las ordenanzas de la zona de calificación Z-3 de Protección Ambiental
vigente en el Plan General, lo cual no nos tranquiliza porque obras recientes
que se han realizado, se supone que conforme a estas ordenanzas, rompen
radicalmente con la estética del pueblo.
13. Si no se elabora un proyecto vinculante, una vez aprobada la recalificación
de los terrenos, el promotor estará libre para realizar el proyecto como mejor le
parezca o le resulte más económico por lo cual el futuro de la promoción es
incierto y más en estos tiempos.
Existen numerosos ejemplos de los desastrosos efectos que ha producido la
especulación urbanística que ha dejado construcciones a medio hacer por toda
la geografía española.
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14. La realización del proyecto conlleva la construcción de accesos a los
edificios que no está considerada de manera precisa en el proyecto y que
aumenta considerablemente el impacto ambiental, máxime cuando estas vías
de acceso se tienen que realizar en la entrada del pueblo, lugar de donde parte
la senda PR que lleva a las cuevas y al Monte Pereroles.
La protección de estas vías centenarias es de mucha importancia para la
conservación del patrimonio cultural.
SOLICITA
- Que se anule el proyecto de modificación puntual del PGOU presentado.
- Que se nos tenga informados de todo lo acontecido respecto al citado
proyecto.
PROPUESTA DE CONTESTACION A LAS ALEGACIONES.A continuación se contestan los catorce apartados de las alegaciones presentadas.
1.- Respecto de los 1.800 m² de solares libres de edificación, 1200 m² son de difícil
desarrollo, como se explicó en el anterior trámite de alegaciones, y en las reuniones
posteriores con los vecinos.
En estas reuniones se analizó la problemática del desarrollo de los pocos solares
libres existentes, dificultades de acceso, de acometidas, de ubicación, etc.,
necesitando un estudio a posteriori de esta realidad, en la nueva revisión del Plan
General de Morella.
Respecto al abandono de proyectos similares, se desconocen las causas concretas
que llevaron a su anulación.
Respecto a las actuaciones en materia de vivienda, el Plan General vigente que data
de 1994, ya planteó la rehabilitación como objetivo. Habida cuenta del estado de
conservación actual de los núcleos rurales, después de estos casi 20 años, se han
alcanzado los objetivos del plan general, habiéndose producido una fuerte
rehabilitación de estos núcleos y más en concreto, en el núcleo de Xiva de Morella.
Por este motivo la revisión del Plan General de Morella, ya prevé un aumento de la
zona urbana en Xiva, tras considerar el buen estado de la renovación urbana y
rehabilitación en el núcleo, y las necesidades en los próximos años de suelo, para
dotaciones a fin de posibilitar un pequeño crecimiento en la población.
2.- El proyecto de modificación puntual, es la segunda vez que se expone al público,
una vez que han sido atendidas las alegaciones en el primer tramite de exposición al
público y las indicaciones de los vecinos en las dos reuniones conjuntas realizadas al
efecto y otras muchas de particulares, redactándose un nuevo documento que recoge
todas las inquietudes manifestadas y que fundamentalmente pretendían concretar más
las actuaciones.
El proyecto es ahora más concreto, quedando totalmente reguladas las condiciones
finales de lo que se va a realizar, incluida la volumetría, la integración de las nuevas
construcciones en la zona en la unidad de paisaje del borde urbano, y con el
patrimonio edificatorio y etnológico del ámbito
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Los proyectos en desarrollo de la presente modificación del plan general deberán
cumplir la integración de los edificios, manteniendo las características morfológicas de
las edificaciones de la población, conforme se señala en las fichas de las condiciones
de desarrollo del ámbito.
3.- La modificación pretende ser respetuosa con los elementos construidos, y en
concreto con los muros de piedra, los bancales y edificaciones existentes, y que estos
elementos queden integrados en el conjunto, incluso revalorizados, respecto a su
situación actual.
El muro del pajar se plantea como continuación del muro de piedra que acompaña el
camino, que es el elemento visual que tiene más fuerza y valor patrimonial del
conjunto. Las condiciones de desarrollo que describe la modificación del plan general
regulan que la citada edificación puede modificarse, para poder dotarla de uso, del que
actualmente carece, pero manteniendo los valores del edificio, que quedan
reconocidos en las condiciones de integración de la modificación.
4.- Las dotaciones, y zonas verdes son necesarias en todas las poblaciones, y no
pueden desdeñarse y ser consideradas como un elemento superfluo de la ciudad,
siendo exigible un estándar mínimo aunque los alegantes planteen su innecesariedad.
Respecto a que estas dotaciones, y más concretamente la zona de juegos, se sitúen
en las afueras, en una población pequeña como Xiva esto no tiene importancia, pues
se trata de unos pocos metros lo que las separan del centro del casco.
El aparcamiento actualmente tiene un impacto negativo cuando hay gran afluencia de
personas, ya que por una parte no existe ninguna área grande de propiedad municipal
y se suelen aparcar casi todos los coches en la carretera, en las cunetas, dificultando
el acceso tanto a otros vehículos como a la ocasional llegada de una ambulancia o un
coche de bomberos que ante una emergencia pudiera necesitar aproximarse al
pueblo, ofreciendo por otra parte una imagen negativa, alejada de la imagen que se
desea de Xiva de Morella. Además los vehículos que no pueden aparcar en esta
zona, estacionan en las pocas plazas de la población, o en las estrechas calles,
colapsando el espacio para los habitantes.
Con la creación de un aparcamiento de aproximadamente 30 plazas tras las nuevas
viviendas, se mejoran las condiciones existentes. El aparcamiento propuesto es
inmediato a la entrada de la población, no teniendo que cruzarla, y cerca del centro.
Por su ubicación, esta zona de aparcamiento pasará desapercibida en la visión de
conjunto de la población desde la carretera, al quedar detrás de las edificaciones.
5.- Los problemas de depuración y los recursos hídricos, no se verán gravemente
alterados, dada la poca entidad de este crecimiento, ahora bien, deberán ser
estudiados y corregidos si se produjeran mermas en la atención de dichos servicios.
Durante la tramitación se solicitará informe al organismo de cuenca, en lo que afecta
a estos puntos, siendo estos vinculantes a la hora de posibilitar la urbanización y por
tanto aquellas actuaciones que se deriven deberán ser asumidas por el promotor.
6.- Este punto quedará contemplado, en el momento de solicitud de las licencias de
edificación previo a la construcción de las edificaciones. Desde la entrada en vigor del
Código Técnico de la Edificación todos los edificios de nueva construcción tienen que
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adaptarse a sus exigencias, y entre ellas la eficiencia energética, debiendo contemplar
necesariamente el uso de sistemas de energía renovable.
7.- Las apreciaciones que se vierten en las alegaciones respecto el interés social de la
actuación, son personales. El espíritu de la modificación es satisfacer unas
necesidades que pueden llegar a surgir. Si no se dan las condiciones necesarias,
difícilmente se llegará a construir una edificación para quedar vacía. Si se dan las
condiciones adecuadas de demanda en el mercado, estas se llevarán a cabo, no
incidiendo por ello de forma negativa o en contra del atractivo del turismo rural de Xiva.
8.- No se tiene conocimiento de las compraventas citadas, quedando regulado en la
legislación urbanística vigente todos los supuestos que atañen a la tramitación de este
documento urbanístico, y siendo redactado de conformidad con estas disposiciones
legales. Por otra parte, hay que pensar que este documento no va a ser aprobado
definitivamente por el ayuntamiento sino por la comunidad autónoma que es la
competente para su aprobación, por lo que si se diera alguna irregularidad en el
procedimiento o en la redacción de los documentos, estas cuestiones serán advertidas
desde ese órgano superior y el ayuntamiento tendrá que atenderlas.
La modificación puntual se redacta por el Arquitecto Lucas Castellet Artero, como
arquitecto municipal, siendo compatible para la ejecución de este tipo de proyecto en
la población, en virtud del convenio de contrato de servicios firmado por el
Ayuntamiento, el Colegio de Arquitectos, y la Diputación Provincial, que regulan los
trabajos de los arquitectos municipales adscritos. El proyecto de modificación se
redacta a partir de unas iniciativas, que el ayuntamiento de Morella, recibe y considera
adecuadas, y a las que suma los intereses generales que percibe como objetivamente
necesarios para el futuro inmediato de la población, las cuales van en el camino
previsto por las determinaciones que el futuro Plan General de Morella señala para el
núcleo de Xiva de Morella.
A partir de esta aceptación por parte del consistorio, se debe de realizar la redacción
de la documentación necesaria, para su exposición al público, para que después de
las sugerencias y alegaciones pueda tramitarse y aprobarse.
El redactor del proyecto recoge las iniciativas, que se plantean, que originan una
modificación del planeamiento vigente, siendo expuesto ese documento urbanístico al
público, para que, mediante alegaciones y reuniones, se convenien mejoras sobre el
documento, las cuales fueron atendidas en sus demandas, incorporando las
inquietudes manifestadas en el presente proyecto para su nueva aprobación municipal
y posterior autonómica, que es la que aprueba definitivamente.
No existe, por tanto, ningún interés personal, salvo el que el resultado tenga la máxima
calidad posible a nivel urbanístico, a fin de que sea aceptado y compartido por la
mayor parte de la población, planteando posibilidades de crecimiento y mejora en
todos los aspectos.
9.- Con esta modificación se intenta, plantear mayores variables, para ayudar al
crecimiento de Xiva de Morella y que la limitada oferta existente no sea un freno a
posibles iniciativas que puedan presentarse en un futuro próximo.
10.- El proceso siempre ha tenido la mayor publicidad posible. Una vez redactado se
presento a la primera exposición al público, analizando e informando todas las
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alegaciones, sin desestimar ninguna por estar presentada fuera de plazo, alargándose
los plazos lo necesario para que todas pudiesen ser atendidas.
Se han tenido diversas reuniones con los vecinos, llegándose a un consenso que en
principios se ha pretendido plasmar en el presente documento, y se ha vuelto a
exponer al público, por segunda vez, para que sea conocido por todos, aun no siendo
ello obligatorio. Todo el proceso se ha realizado con los pasos que dicta la ley,
publicitado conforme a la legislación aplicable, siendo pública cada actuación que se
ha desarrollado.
11.-En las reuniones efectuadas para explicar el proyecto y las posibles mejoras,
hubo un consenso, por la mayor parte de los habitantes de Xiva, que consideraron
conforme el proyecto, con las mejoras y concreciones que se habían introducido.
12.- Las ordenanzas del Plan General rigen desde su aprobación el 8 de junio de
1994, y regulan todas las actuaciones en los edificios de la población, siendo los
resultados buenos, como demuestra la valoración actual de los ciudadanos hacia la
población de Xiva.
En este caso lo que se proyecte deberá adaptarse, a las citadas ordenanzas, y
además a las condiciones de desarrollo del ámbito, que se estipulan en la ficha (Pág.
28) y por las condiciones de integración patrimonial y paisajísticas Págs. 24 y 25) de la
modificación.
13.-El proyecto que se presenta regula todos los términos de urbanización y de las
construcciones, en lo referente a superficies, materiales y condiciones estéticas
finales, como se ha señalado en el apartado anterior. La elaboración de un proyecto
vinculante, no soluciona que queden construcciones a medio hacer como se señala en
las alegaciones.
14.- Como se explicó en las reuniones informativas, uno de los objetivos de la
modificación es la potenciación de la senda a Pereroles, también del muro que la
respalda, incluso el mantenimiento de las rocas ubicadas junto a la carretera de
acceso. Por este motivó se ha modificado la alineación del primer edificio,
Obteniéndose una ampliación del espacio de conexión, facilitando la futura integración
y mejorando lo existente. Respecto al acabado de la urbanización deberá ser uniforme
con el existente en la población, lo cual queda regulado en las fichas.
CONCLUSIÓN
Las alegaciones presentadas, son idénticas, estando agrupadas en los 14 apartados
que se han contestado.
Se propone la aceptación parcial de lo alegado en el apartado 5 recabando
información durante la tramitación.
Se comparte las inquietudes expresadas en los apartados 2, 3, 6, 12, 13 y 14,
considerando que están garantizadas en el proyecto presentado.
No se consideran ajustadas las apreciaciones de los apartados 1 y 4, sobre la no
necesidad de dotaciones, y exceso de suelo urbano en la actualidad.
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Y no se consideran aceptables las apreciaciones expresadas en el resto de apartados,
7, 8. 9, 10 y 11 al expresarse valoraciones subjetivas, que no se ciñen al proyecto
Por todo lo anterior procede no estimar las solicitudes reclamadas por los alegantes,
aunque si contestarles en los términos anteriores.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair la presència de veïns de Xiva en aquest Ple.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per explicar que la voluntat d’aquest ajuntament és
portar endavant aquest projecte que es considera que donarà un desenvolupament
sostenible i positiu per a Xiva i per això es va modificar d’acord amb les al·legacions
que es van presentar en la primera vegada.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que en aquest punt el Grup Municipal Popular
tindrà diferents vots per distintes qüestions.
També dir que s’entén la preocupació manifestada en les distintes reunions que es van
mantenir dels veïns de Xiva davant la qüestió paisatgística d’aquest projecte i es
considera que les modificacions fetes en el projecte inicial van ser correctes.
Pren la paraula la Sra. García per dir que s’abstindrà en la votació d’aquest punt per
relació laboral.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que no està d’acord en aquest punt al considera
incoherent que el redactor del projecte siga el mateix tècnic municipal.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que és important que cadascú done el seu parer i
face la seva valoració respecte a qualsevol qüestió que es plantege.
També dir que aquest projecte és important per al poble de Xiva i per això es va
modificar el projecte inicial per considerar-lo més agressiu constructivament parlant
que el que es presenta en aquest moment.
Les modificacions s’ha fet d’acord amb les distintes al·legacions que van presentar els
veïns de Xiva tenint en compte aspectes com l’acabat constructiu, la preservació tant
de l’entorn i com del patrimoni de pedra en sec i camins. En aquestes al·legacions
també es plantegen una sèrie de matisos com són l’afavoriment de les energies
renovables o la depuració d’aigües, qüestions que es comparteixen però que no
afecten directament a aquesta modificació puntual.
Dir que al final es considera que s’ha arribat a un enteniment compartit per la majoria
de veïns de Xiva, ja que és important donar suport a les iniciatives que es presenten i
que puguen generar llocs de treball i noves oportunitats de vivenda a Xiva, sempre
tenint en compte que s’ha de preservar el seu entorn i el seu patrimoni.
Assabentat el Ple per nou vots a favor (set vots del Grup Socialista i dos vots dels
regidor del Grup Popular José Agustín Amela Ibáñez i Miguel Angel Querol Vives) i
dos abstencions dels regidors Noelia García Sales i Jesús Ortí Adell del Grup Popular,
acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual nº 27 del Pla General
d’Ordenació Urbana per a l’ampliació del sòl urbà en Xiva de Morella redactada pels
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arquitectes Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester Pons Garcés i
Juan Ramón Castellet Chabrera.
Segon. Remetre resposta a totes les persones que van presentar l’al·legació.
Tercer: Remetre a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la
seva aprovació definitiva.
12. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que, tal i
com s’ha quedat en la Junta de Portaveus celebrada en anterioritat a aquest Ple, vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència del primer punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
“ACORD SUBSCRIT PEL COMITÈ D’EMPRESA EN CONTRA DEL PROJECTE DE
LLEI DE RACIONALTIZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
APROVAT PEL CONSELL DE MINISTRES EL PASSAT 26 DE JULIOL DE 2013. Es
dóna compte per part del regidor Sr. Blanch del pronunciament del Comitè d’Empresa
d’aquest Ajuntament en contra del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local aprovat pel Consell de Ministres el passat 26 de juliol de 2013
que és com segueix:
“El Comité de Empresa de la Entidad Local Ayuntamiento de Morella
Reunidos en sesión plenaria de fecha 4 de octubre de 2013 acuerdan suscribir el
siguiente pronunciamiento público:
El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
aprobado en el Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, a diferencia de lo que se
predica del mismo es una ley que NO define de forma precisa las competencias de las
entidades locales ni elimina duplicidades garantizando que cada Administración
Estatal, Autonómica o Local tenga el nivel de financiación adecuado a los servicios
que presta a la ciudadanía.
Desde la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local en 1985 (Ley 7/1985, de 2
de abril) han pasado 28 años y la llamada segunda descentralización de las
Comunidades Autónomas a los Gobiernos Locales no se ha producido a pesar de la
importante transformación social que en este periodo se ha experimentado en los
municipios.
El desarrollo del estado de bienestar ha supuesto un notable incremento de servicios
en el ámbito municipal para atender la creciente demanda ciudadana, la implantación
de estos servicios no ha contado con una financiación adecuada y estable por parte
de las instituciones competentes en la materia, lo que ha generado mucha
eventualidad laboral y privatizaciones en los servicios.
No es verdad la justificación de que es necesario ajustar su contenido a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y el Control del Déficit Público. Según datos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Publicas, las entidades locales son las
Administraciones con menor déficit, -0.20%, frente al -1.73% de las Comunidades
Autónomas y el -6.98% de la Administración Central (éste se incrementaría en un
3.25% si se incluyen las ayudas a la banca).
Los órganos unitarios del personal de las entidades locales, ya sean Juntas de
Personal, Comités de Empresa o Delegados y delegadas de Personal nos
incorporamos a la campaña por la retirada del proyecto de ley y exigimos una
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verdadera negociación y consenso en la modificación de la normativa que debe regir
para la administración local y ello porque observamos en dicho proyecto que:
1. Implica una importante pérdida de capacidad política y económica de los
Ayuntamientos.
2. Invade competencias de los Estatutos de Autonomía en materia local, así
como otras legislaciones de carácter sectorial sobre inmigración, mujer,
educación, etc.
3. Vacia la capacidad de gestión de los Ayuntamientos de los municipios de
menos de 20.000 habitantes.
4. No clarifica las competencias de cada administración, sino que subordina el
papel de los Ayuntamientos a Diputaciones y Gobiernos Autonómicos,
recentralizando competencias de control y normativa a favor del Estado.
5. El proyecto de Ley es contrario a los principios establecidos en la Carta
Europea del Autonomía Local, ratificada por el Estado Español el 20 de enero
de 1988, que define en su Art. 3, el concepto de Autonomía Local como “el
derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y
gestionar una parte importante de los asuntos públicos” y, en su Art. 4, Alcance
de la Autonomía Local “el ejercicio de las competencias públicas debe, de
modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los
ciudadanos”.
6. Supone la destrucción de empleo público local mediante la supresión de
servicios, planes de ajuste y privatizaciones, bajo la escusa de la reducción del
sector público local para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad financiera (según el Mº: un 16,4%, tal sólo
entre 2011 y 2012, 108.098 empleos destruidos). Y limita la capacidad de
negociación de las condiciones laborales del personal al servicio de las
entidades locales. A través de la ley de PGE se podrá limitar el máximo y
mínimo de los conceptos retributivos del personal al servicio de las Entidades
Locales.
7. El proyecto de Ley prevé que por una Orden Ministerial se establezcan los
criterios para fijar el “coste de los servicios”, por tanto criterios con un
importante grado de flexibilidad en manos del interés político del Mº en cada
momento y que sin duda influirá en la determinación de la financiación de los
servicios, los costes de transferencia, delegación de servicios, reversión a otra
administración, evaluación de los servicios, la externalización, etc. Este
elemento se convierte por tanto en una pieza clave que condicionará la gestión
municipal y su autonomía para determinar sus costes internos, incluidos los de
personal.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que la falta de finançament a la que s’ha fet
referència és deguda a la Llei d’Hisendes Locals.
Amb el fet de que hi ha que fer una reforma de l’administració local està tot el món
d’acord, la qüestió en la que els grups polítics no s’ha posat d’acord ha estat en el
plantejament que s’ha fet en la Llei de Reforma de l’Administració Local que s’ha
presentat.
Però el que hi ha que reconèixer és que per llei natural el futur és que no tots els
pobles tinguen ajuntament propi centralitzant-se serveis, cosa que no implique que
eixe municipi pergue competències.
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També es va plantejar la eliminació de regidors, fet davant el qual es van presentar
moltes al·legacions i per això s’ha llevat.
Plantejar, que des del Grup Municipal Popular s’estave a disposició del Comitè
d’empresa per si haguera volgut aclarir alguna qüestió sobre este tema, ja que dels
arguments exposats hi ha alguns molt clars però hi ha d’altres dubtosos.
El Govern té de fer la llei en resposta a la demanda de molts ciutadans i el que caldria
fer és, en la mesura de lo possible, presentar en el tràmit parlamentari un pacte
general dels fets bàsics.
Per finalitzar dir que el Grup Municipal Popular s’abstindrà en aquest punt al
considerar millor esperar ja que es troba encara en tramitació parlamentària.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que la postura del Grup Municipal Popular és
evitar el debat ja que si les modificacions que s’han realitzat sobre el plantejament
inicial no ha estat degut a la radicalitat del Partit Socialista sinó han estat els propis
alcaldes del Partit Popular els que més força han fet davant lo mal que el Govern del
Partit Popular ho estava fent en el tema de la reforma de l’administració local.
En el document presentat pel Comitè d’Empresa vol manifestar la seva inquietud
davant de qüestions tant importants i bàsiques com el funcionament, la gestió o
l’agilitat dels ajuntaments, demanant sensibilitat per part del Govern i dels grups
polítics amb el plantejament d’aquesta qüestió.
Dir també que el Comitè d’Empresa és un organisme autònom i en cap moment s’ha
produït cap reunió dels seus membres amb regidors d’aquest Ajuntament per tractar
aquesta qüestió però des de l’equip de Govern se li vol donar suport.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que ara no és el moment d’esperar-se
sinó de plantar cara a una qüestió tant important com aquesta en la que es parla de
serveis socials, educació, i de que els ajuntaments sols es tenen que fer càrrec de les
seves competències i qui ens assegura que la Generalitat es farà càrrec de totes les
altres competències si ara per ara no fa lo poc que té de fer?
Les conseqüències de l’aplicació d’aquesta llei seran la destrucció de treball públic
local, eliminació de capacitat de gestió dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants
o envair competències no resoldrà el problema de l’estalvi ja si s’estalvia serà deixant
de prestar serveis.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar el pronunciament presentat pel Comitè d’Empresa en contra
del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovat
pel Consell de Ministres el passat 26 de juliol de 2013.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. García per plantejar les següents qüestions:
-

Exposar el mal estat en el que es troba el camí que va per la vora de l’Institut
fins al Centre Esportiu Jaume I, així com la falta tant de senyalització com
d’iluminació.
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-

Demanar que es prengue alguna mesura davant la mala organització de les
classes d’anglès que s’imparteixen a CISE, i la deficient comunicació als alumnes,
ja que les classes no han començat quan es va dir i tampoc es va avisar de la
suspensió de les classes.

Pren la paraula el Sr. Querol per demanar que es face un parc per a que els
propietaris de gossos puguen tenir un lloc per on poder passejar.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar lo següent:
-

Que se arregle amb promptitud un focus del carrer Marquesa Fuente el Sol que
no funciona i per tant hi ha un tros de carrer a les fosques.
Que se netege els voltants de l’Espai Firal sobre tot després dels caps de
setmana en els que hi ha algun tipus d’actuació en el mateix.
Que es tinga més sensibilitat en assistir als actes institucionals als que són
invitats i més a més si afecta a terceres persones ja que no es va assistir a l’acte
d’entrega de diplomes als becaris que van participar en el programa de beques de
formació que va tenir lloc el dia 11 d’octubre a la Diputació Provincial de Castelló.
A banda de ser l’únic ajuntament que no va estar al costat dels becats del seu
poble tampoc es va avisar als becats per si volien assistir.
Preguntar si l’equip de govern pensa prendre alguna mesura, cara al pressupost
2014, per a reduir les càrregues impositives, resguardant la qualitat dels serveis
prestats, als conciutadans.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
-

Demanar poder veure el registre d’eixida per saber quin dia es va enviar, tal
com es va acordar en el plenari del dia 19-07-2012, al Síndic de Comptes els
comptes dels anys 2009, 2010 i 2011.
Preguntar, degut als últims escàndols en els sindicats, si per al Congrés d’UGT,
a banda dels formatges s’ha pagat alguna cosa més.
Pren la paraula el Sr. Acalde per respondre a les qüestions plantejades.
Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Ortí i en quan al tema del Congrés d’UGT,
tornar a recordar, tal i com s’ha dit anteriorment, la importància que té la celebració de
congressos per Morella. En aquestos casos el que es fa és una cessió gratuïta de les
sales i facilitant tot allò que puguen necessitar pel desenvolupament dels mateixos,
també i segons els casos o els dies d’estància pot haver algun obsequi com ha estat
en aquest cas.
El que si que hi ha que fer és ser més rigorós i no s’ha de relacionar temes com
l’escàndol dels sindicats, ERES o el que sigue en una qüestió com la celebració d’un
congrés d’UGT a Morella, ja que no té res a veure.
També dir que des d’aquest Ajuntament sempre es criticarà a tota persona que se
lucre personalment per formar part d’un sindicat, un partit polític o qualsevol
administració.
Pel que fa a la qüestió del Síndic de Comptes dir, recordant aquell plenari, en el
despatx extraordinari l’anterior portaveu del Partit Popular va demanar que es
presentaren el comptes, responent-li, tant la Secretària com el mateix Alcalde, que
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eixos comptes sempre s’enviaven tal i com marca la Llei. Més a més la prova és que si
l’Ajuntament de Morella no els haguera enviat eixiria com pendents d’enviament, igual
que si que passa en varis ajuntaments del Partit Popular que si que figuren com que
no els han enviat.
Ara bé perquè tenen tant interès en saber esta qüestió?, i no pot ser més que Vostès
són molt obedients i fan els que els diuen i que no és altra cosa que crear dubtes en
una qüestió com aquesta.
Per tant no hi ha cap dubte de la transparència en la remissió d’aquesta documentació.
Respecte a les qüestions plantejades pel Sr. Amela, dir que el servei de manteniment
ja està al cas del focus avariat del carrer Marquesa Fuente el Sol, estant pendent de la
seva reparació tant prompte com es puga disposar d’una plataforma elevadora.
Pel que fa al tema de la neteja dels voltants de l’Espai Firal dir que en els últims actes
ha hagut descoordinació amb les empreses organitzadores dels actes, ja que són
aquestes les encarregades de la neteja. També dir que quan aquest servei s’ha de
realitzar des de l’Ajuntament s’intenta actuar amb la màxima celeritat possible.
En quan al programa de beques de la Diputació dir que s’havia confirmat la seva
assistència però com que després no podia assistir, es va acordar que fora el portaveu
del Grup Socialista, qui per qüestions laborals finalment tampoc va poder assistir. Dir
que sempre s’intenta assistir a tots els actes al que és invitat però sempre hi ha que
prioritzar com va ser en aquest cas.
També es vol fer una altra reflexió i és que la Diputació és lliure de fer el que considere
però no cal fer eixes grans parafernàlies per donar-los un diploma a dos becaris que
es tenen que desplaçar per rebre’l ja que costa més diners això que tot el propi pla.
I aprofitant que ha estat Vostè el que ha plantejat aquesta qüestió voldria fer-li un prec,
i és que tingue més respecte institucional i quan assisteisque a algun acte com a
representant de l’Ajuntament de Morella ho comunique i en el cas que se li done
alguna documentació, com pareix que ha estat en aquest cas, la face arribar a aquest
Ajuntament.
Pel que fa a la qüestió plantejada dels pressupostos del 2014, dir que dins de les
possibilitats econòmiques s’aplicarà una política impositiva, com ha estat sempre,
racional, prioritzant els serveis i tenint en compte els costos que té cada servei.
Responen a les qüestions plantejades per la regidora Noelia dir que respecte al camí
de darrera de l’Institut i que dóna al Centre Esportiu Jaume aquest tram estava inclòs
dintre del Pla de Camins Rurals de la Mancomunitat Taula del Sènia però no es va fer i
ara no hi ha disponibilitat pressupostària per poder arreglar-lo encara que si que
s’estudiarà fer algun tipus d’actuació puntual.
Pel que fa al tema dels cursos d’anglès es considera que la resposta d’aquestos
cursos ha estat tot un èxit i per tant l’exigència ha de ser encara major; per això es va
mantenir una reunió amb responsables de l’empresa per demanar-los que donaren
solucions als problemes plantejats.
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Dir que si que ha existit un problema en quan a la comunicació als alumnes
d’informació dels cursos i també de coordinació en els cursos dels xiquets, però ja
aquest dilluns es va fer una reunió amb els pares per tal de reorganitzar els grups.
Responent a la qüestió plantejada pel Sr. Querol dir que s’està fent una campanya de
conscienciació cívica en quan al problema dels excrements dels gossos i pel que fa a
la proposta d’un lloc adequat per a passejar dir que, és una de les actuacions que es
proposen per realitzar amb el Fons de Compensació del Pla Eòlic.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i trenta minuts,
de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

