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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 15 DE DESEMBRE DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia quinze de desembre de dos mil
onze, 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.

1. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Les obres de reurbanització de la plaça Colom van al ritme previst i per a les
vacances de Nadal es trobarà quasi en la seua totalitat adoquinat, per a iniciar-se ja
després de Sant Julià la millora cap a la zona de Caixa Rural i Hort del Baró.
Estan a punt de concloure els treballs de la millora de la xarxa viària en el polígon
industrial.
S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment en el Col·legi de primària,
segons les peticions del centre.
Les obres del Túnel d’accés al futur Parador estan a punt de finalitzar i ja s’està
instal·lant tot el enllumenat i altre acabats per part de l’empresa Ferrovial.
S’estan preparant els projectes referents als PPOIS 2012, els quals ha segut
retallats d’una manera dràstica per part de la Diputació i sent l’única font de
finançament per a inversions per als municipis.

ÀREA DE HISENDA
-

S’ha signat en l’entitat bancària el préstec de l’ICO i en les properes setmanes ja
es faran efectius els pagaments a les diferents empreses i autònoms, tal com es va
aprovar en el passat Ple.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
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-

Per part de la Policia Local, amb la col·laboració de la Direcció General de
Trànsit s’ha iniciat una campanya, relativa al Control d’Alcoholèmia, per a evitar
accidents i procurar bones pràctiques de conducció en els propers dies que vénen
a vacances.
Representants de l’Ajuntament de Morella i Policia Local van acudir a la reunió
que sobre emergències en cas de nevades va tenir lloc la passada setmana a
Morella amb la presència del Conseller de Governació, Serafín Castellano.
Ja es tenen preparades les alternatives corresponents al sistema de control
d’accessos a la ciutat avariats des de fa molt de temps a la nostra ciutat per tal de
donar-li una prompta solució a les parts que es troben sense funcionament, com
són les pilones de Sant Miquel i Juan Giner, amb diverses empreses del sector,
esgotada definitivament la via de l’empresa inicialment adjudicatària, a qui se li està
reclamant pel mal servei donat en els darrers anys.
Mentre es pugue articular eixa solució tècnica per part de la Policia Local s’ha
dissenyat un sistema alternatiu i manual de limitació d’accessos a la ciutat, que es
mantindrà de moment fins més enllà de Reis, quant es preveu l’aplicació de les
noves alternatives. Hi ha que dir que pel temps que portem de funcionament dels
diversos Plans de Trànsit a la ciutat, s’ha generat en els conductors un hàbit de
respecte a les senyals de restricció en la població prou satisfactori que permet que
amb sistemes físics de més senzilla utilització per part de la Policia s’arriben a
nivells de compliment similar, encara que amb les limitacions evidents per la falta
d’automatització.
ÀREA DE COMERÇ
-

El 7 de desembre va tindre lloc la Festa del Comerç amb la col·laboració de
l’Ajuntament i es van fer entrega dels premis de Comunicacions Els Ports a
diferents empreses i un sorteig de regals entre altres activitats.

ÀREA DE TURISME
-

Reunió per a marcar calendari d’actuació en les activitats promocionals de l’any
sexennal.
S’ha signat el Decret per tal d’augmentar l’horari dels establiments d’oci durant
aquest període.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Des de fa setmanes ja s’han iniciat tots els treballs de neteja i poda d’arbrat i
zones verdes de Morella i de tots els nuclis urbans.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Per part de l’empresa CISE s’ha encetat una nova campanya de cursets
d’Informàtica a Morella i pobles de la comarca, per incidir en l’ús de les Noves
Tecnologies.

ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha reparat una fuga d’aigua a la canonada del Colomer, que va deixar sense
servei al polígon de les casetes.
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-

S’ha preparat un reforç del numero de contenidors d’escombraries, de cara a les
festes dels Nadals.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment periòdic del Col·legi i dels diferents museus.
ÀREA DE CULTURA
-

Programació activitats culturals del pont de Desembre i de la Campanya de
Nadal.
Presentació del llibre “José Vicente Borràs: Memorias de un maestro
republicano”.
Col·laboració amb la Rondalla per celebrar una activitat amb xiquets.
Es continua amb la programació de cinema.
Reunions amb associacions per realitzar activitats en la nostra ciutat.
Inauguració de l’exposició “Com sona l’ESO a Morella” a les sales gòtiques.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Col·laboració amb els actes de Nadal que l’AMPA de primària està organitzant.
Tancament termini per sol·licitar l’ajuda als llibres de text (sol·licituds).
Es continuen realitzant tasques de manteniment tant en el col·legi de primària
com en l’Escola Llar.
Col·laboració amb el col·legi per l’organització de l’acte de fi de trimestre, la festa
de Nadal.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El passat diumenge 11 de desembre es van celebrar al Teatre i Llotja de
l’Ajuntament de Morella els diversos actes del dia Nacional de Romania amb alta
participació de la gent de Morella, tant nacionals romanesos com de gent de
Morella que ha volgut acompanyar en aquesta cada vegada més concorreguda
celebració.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha cobert, a través d’una beca, la plaça que quedava vacant al Casal Jove, que
s’obrirà el proper dimecres.
Col·laboració amb morell@jove en l’organització dels diferents actes que es
duran a terme a la campanya de Nadal.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha constituït el Consell del 53 sexenni, encarregat de l’organització de les
properes festes sexennals.
S’han celebrat les primeres reunions en els gremis.
S’ha col·laborat en els alumnes de 2º de batxillerat per a organitzar el desfile de
moda.
S’ha col·laborat en l’oficina d’integració per a organitzar la festa de celebració del
dia de Romania.
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Junt en les regidories de cultura, tradicions i solidaritat s’ha elaborat un calendari
d’activitats per al mes de desembre i primers dies de gener.

ÀREA D’ESPORTS
-

S’estan realitzant treballs de manteniment i millora al centre lúdic i esportiu
Jaume I per condicionar la pista per a la pràctica del tenis.
S’estan acabant els preparatius del màster de tennis aleví i infantil “Ciutat de
Morella”, contant en la participació dels clubs esportius del poble.
S’ha elaborat un calendari d’activitats esportives per a les festes de Nadal.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 2 de desembre, reunió del Consell de Solidaritat per a la presentació dels
projectes del 0,7% amb l’assistència dels membres de les distintes ONG. D’aquesta
reunió va eixir la comissió de valoració dels projectes. També es va parlar de les
activitats que es realitzaran este Nadal.
Els dies 5 i 6 de desembre va haver-hi reunions per a valorar els projectes del
0,7% i es va acordar la quantitat econòmica que rebrà cada projecte.
El dia 10 de desembre es va commemorar el dia internacional dels Drets
Humans.
El dia 18 de desembre estarà en el lloc de costum la paradeta del 0,7%.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 7 de desembre la regidora de la Gent Gran va acudir a la classe de la
Universitat de Majors per a desitjar-los als professors i alumnes unes bones festes
ja que era l’última classe d’este trimestre.
El dia 18 de desembre es farà el teatre per a la Gent Gran amb el grup de teatre
Baladre amb l’obra, “Bombons a mitja nit”, sent l’inici de les festes nadalenques per
a la Gent Gran.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

El dia 17 de desembre es farà un acte de Cita a Morella amb la projecció del
documental “Bucarest, la memòria perduda” fet per Albert Solé Bruset en el que
narra la malaltia de l’Alhzeimer que va patir son pare, el polític Solé Tura. Aquest
documental va ser premiat amb un Goya l’any 2009.

ÀREA DE TRADICIONS
-

El dia 3 de desembre reunió amb el preparador de la dansa dels “Torneros”. En
breu començaran els assajos.
El dia 10 de desembre va haver-hi una reunió amb els col·laboradors encarregats
d’organitzar la cavalcada dels Reis Mags.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 222/2011 al 231/2011.
2. RESOLUCIÓ RECURS ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL. Coneix el Ple que en la sessió de 20 d’Octubre del 2011 es va
aprovar l’ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
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especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil i una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló
de 10 de novembre del 2011, es procedeix per part de l’Associació d’empreses del
sector REDTEL a formular contra la mateixa al·legacions sol·licitant es reconsidere la
conveniència no de modificar, com es pretén amb el Projecte iniciat, sinó de derogar la
mencionada Ordenança Fiscal.
Atès. Que a pesar de l’esforç argumental de l’Associació REDTEL, que aglutina
segons pareix a les principals empreses del sector de la telefonia mòbil, a negar la
validesa de l’ordenança, és veritat que en definitiva i negant les argumentacions
jurídiques i suports jurisprudencials que cita en el seu escrit, la qual cosa en realitat
està sol·licitant és la derogació de l’Ordenança Fiscal objecte d’al·legacions basant-se
en argumentacions que el nostre Alt Tribunal ja s’ha pronunciat sobre sentències
d’altres Tribunals d’instàncies inferiors les tesis del qual avalen la legalitat dels
Ajuntaments a l’aprovar la implantació tributària d’este tipus d’Ordenances, emparades
en el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març, avalat entre altres per la Sentència del Tribunal Suprem de 18
de juny del 2007, que va arribar a la conclusió en síntesi del següent:
Deixar ben clar la compatibilització de la taxa prevista en l’apartat a) amb la
prevista en l’apartat c) de l’art. 24, conclusió a què arriba invocant les sentències
del Tribunal Constitucional núm. 2 i 147 de l’any 2007 i concretament este
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va deixar clar la legalitat de l’aplicació
del règim general i/o del règim especial en diverses sentències.
A este efecte cal partir com bàsic del contingut de la Llei 51/2002 de reforma de la
Llei 39/88, hui T.R. de 5 de març del 2004, per a concloure que la legalitat de
l’ordenança està fora de tot dubte.
La possibilitat i legalitat d’exaccionar la taxa per aprofitament especial del domini
públic de la telefonia mòbil té el seu suport en l’art. 24.1 de la Llei d’Hisendes
Locals que estableix dos mètodes de càlcul de la quantia per a esta classe de
taxes:
1r El règim general per mitjà del càlcul de l’aprofitament del domini públic per part
dels operadors, i
2n el règim especial que està pensat en les empreses de subministrament
d’electricitat, gas, etc, i que es concreta en l’1,5 dels ingressos facturats en el
municipi.
La justificació de l’aplicació de l’apartat a) de l’art. 24.1 en l’ordenança, per part de
l’Ajuntament, precisament ve fundada en l’exclusió expressa del mètode de
quantificació de l’1,5% que prohibeix l’últim paràgraf de l’art. 24.1.c).
Precisament el fet imposable de l’ordenança que es combat, com es reflecteix en
la mateixa, ho constitueix “la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït
en el sòl, subsòl o vol dels terrenys d’ús públic municipal” és a dir, la qual cosa
coneixem com el domini públic, i al parlar o referir-se al vol, no hi ha dubte que
s’està referint, en el cas de la telefonia, a l’ús per mitjà de les ones per què es
transmet la mateixa.
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Atès: que a banda de les qüestions de fons resoltes en l’apartat anterior, la pretensió
de derogar l’ordenança fiscal, com es pretén en el suplique de les al·legacions, a
banda que qui al·lega és segons pareix una associació empresarial, que inclús sense
justificar-ho, suposem representa al sector, sense que haja acreditat ni tal
representació ni els acords presos en els pertinents òrgans de govern de la mateixa, ni
tan sols la legal constitució de la mateixa, no està de més recordar que la pretensió
suposaria un atemptat contra el Principi de legalitat, establert en l’article 103 i 106 de
la Constitució, així com el principi de validesa dels actes administratius i la seua
immediata executivitat conforme als articles 56, 57 i següents de la Llei 30/1992 de
Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment administratiu comú.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per a dir que tal i com es va explicar en el ple on es van
aprovar les ordenances, l’objectiu d’aquest equip de govern és que les grans
empreses paguen ja que trauen grans beneficis aprofitant-se dels recursos del nostre
terme; qüestió aquesta complicada a la vista d’aquest recurs, però hi ha que defensar
per damunt de tot els interessos de Morella.
Per quant antecedeix, el Ple per unanimitat acorda:
1r.- Desestimar en la seua integritat les al·legacions formulades per REDTEL.
2n.- Aprovar de forma definitiva l’Ordenança, objecte d’impugnació i procedir a la
publicació del seu text íntegre en el BOP.
3r.- Notificar a l’al·legant el contingut del present acord integre, fent-li saber que contra
l’aprovació definitiva de l’ordenança cal interposar Recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de València, en terme de dos mesos des del
següent al de la seua notificació, previ el potestatiu recurs de reposició a interposar
en terme d’un mes.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
NOVEMBRE DE 2011. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria
del mes de novembre de 2011, que són com segueixen:
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-11 ................................................................. 27.551,46 €
Ingressos novembre.......................................................... 274.630,56 €
Total.................................................................................. ..302.182,02 €
Pagaments......................................................................... 189.132,92 €
Existència a 30-11-11........................................................ 113.049,10 €
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 novembre de 2011 tal i com vénen
redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PLANS PROVINCIALS D’OBRES I SERVEIS
(POYS) 2012. Es dóna compte per part del regidor Rhamsés Ripollés Puig de la
moció per a la millora dels Plans Provincials d’Obres i Serveis per al 2012 que és com
segueix:
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“Els ajuntaments hem arribat a una situació financera més que delicada. A la

tradicional insuficiència d’ingressos propis, s’ha afegit les conseqüències de l’actual
situació econòmica que han empitjorat aquesta realitat.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, per responsabilitat i per ser
l’administració més propera, les corporacions locals hem de fer front a moltes
obligacions sobre les quals no tenim competències atribuïdes legalment, i per tant
tampoc recursos assignats.
D’altra banda, la devolució al Govern Central dels ingressos a compte de més
corresponents als anys 2008 i 2009, així com el deute històric de la Generalitat
Valenciana per la no creació del Fons Autonòmic de Cooperació Local i el retard de la
mateixa en el pagament de totes aquelles actuacions amb subvenció aprovada que ja
han estat realitzades, no fan sinó abundar en la mateixa precària situació.
Per si tot això fos poc, la Diputació Provincial de Castelló ha presentat un Pla
Provincial d’Obres i Serveis que suposa una retallada del 60% respecte al de l’any
anterior, tornant als mateixos nivells que fa setze anys. Un Pla que deixa fora els
ajuntaments de 5.000 habitants i rebaixa de manera important l’aportació a la resta.
Un Pla d’Obres i Serveis que suposa un gerro d’aigua freda per a la majoria
d’ajuntaments de la província que veuen com el programa d’inversió més important,
obert i objectiu de l’ens provincial, es redueix a la mínima expressió.
Des dels ajuntaments es pot entendre que la situació econòmica obligui a retallades,
però no s’entén que mentre altres partides menys transcendents no pateixen
retallades, mentre es mantenen els nivells de despeses supèrflues i sumptuàries, es
redueix dràsticament l’aportació a un Pla d’Obres i Serveis que arriba a tots els
racons de la província.
No es pot entendre que en una situació com l’actual amb gairebé vuitanta mil aturats
a la província, quan el principal objectiu hauria de ser la generació d’ocupació, el que
podria ser un veritable Pla d’estímul per a realitzar obres que directament ocupessin
mà d’obra i indirectament generessin dinàmiques socials i econòmiques en el conjunt
dels nostres pobles, es quede en un insignificant 2% del pressupost de la Diputació
Provincial.
En els últims anys l’Ajuntament de Morella rebíem de la Diputació un total de 85.000
euros per a fer obres en Ortells, Xiva i La Pobleta i al voltant de 61.000 euros per a
Morella, és a dir 145.000 euros anuals referents dels Plans Provincials, que cal
recordar que amés gran part vénen finançats pel govern central.
Ara, segons la proposta que ha fet el govern de la Diputació, amb el president Moliner
al capdavant, fa que rebem 19.000 euros per a cada pedania (abans 28.500 euros) i
27.000 euros per a Morella (abans 61.500 euros). En definitiva en 2012, amb aquesta
proposta de Plans Provincials que ha fet el PP, passarem de rebre més de 145.000
euros a rebre poc més de 84.000 euros, una reducció de més del 42% i amés fan que
l’aportació percentual dels Ajuntaments a les obres que es vulguen fer siga major.
Hem rebut més diners, en el injuriat per alguns, Pla E en dos anys que en quasi 10
anys de Plans Provincials.
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Per tant, com hem dit, veiem en este retall com la Diputació talla d’allà on no ha de
tallar, és a dir, de l’únic pla que té d’inversió i suport als municipis que és obert,
objectiu i igualitari per a tots els municipis.
Una vegada més es demostra que es podria fer una gestió més àgil, eficaç i sobre tot
aprofitant millor els recursos.
Per l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Instar a la Diputació Provincial a reconsiderar la seua decisió i que estableixi un Pla
Provincial d’Obres i Serveis amb una aportació i característiques que com a mínim
iguali al de l’any anterior, amb l’increment corresponent a l’IPC, i que si no, si això no
és possible, estableixi un Pla complementari que supose que els ajuntaments no
vegin disminuïda l’aportació provincial a la realització d’obres i serveis.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que encara que a ningú li agrada que se li
retallen les ajudes, la situació econòmica és la que és i tots sabem que s’ha arribat a
aquest punt degut al govern que ha estat fins ara. Les Diputacions no tenen recursos
propis, és a dir no recapten, sinó que bàsicament viuen de les transferències de
l’Estat i en aquest cas és l’Estat, governat per Partit Socialista amb el Sr. Zapatero al
cap davant, qui ha fet que es redueixquen els pressuposts de les Diputacions.
Per altra part dir que pitjor estan els pobles de més de 5.000 habitants que no tenen
cap tipus d’ajuda, per lo que el que s’ha de fer és estirar al màxim les ajudes que
nosaltres si que tenim.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que pareix que fins de la reducció dels Plans
Provincials té la culpa Zapatero, i la postura proposada de callar ja que altres estan
pitjor és bastant curiosa.
Evidentment la situació és molt complicada i s’ha de retallar, però s’ha de prioritzar en
quines partides s’apliquen els retalls considerant que la partida dels Plans Provincials
precisament no és la més adequada per aplicar aquestos retalls.
Per altra part preguntar si als membres del Partit Popular els pareix bé que
l’Ajuntament de Morella pase de rebre més de 145.000 euros a rebre poc més de
85.000 (rebaixa del 42%) en uns Plans Provincials, que per altra part són els únics
plans que reben tots els Ajuntaments d’una manera objectiva, igualitària i justificada.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que després d’analitzar les pressupostos
d’aquest Ajuntament es desprèn que la majoria d’actuacions vénen pagades per la
Diputació i el problema pot ser que de cara a l’any pròxim l’Ajuntament no siga capaç
de fer res encara que si que disposa de recursos propis.
Respecte a les Diputacions el Partit Socialista el que té de fer és aclarir si està a favor
o en contra, per que no pot ser que per un costat vulga que les Diputacions
desapareguen i per altra part es queixen dels retalls dels recursos que aquestes
destinen als Ajuntaments, és una cosa o l’altra.
Per altra part recordar que avui encara està governant el Partit Socialista i alguna
responsabilitat déu de tenir encara que pareix que no hage tingut res a veure en la
situació econòmica en la que ens trobem en aquest moment.
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Pren la paraula el Sr. Puig per en primer lloc dir que si hi ha alguna Diputació que
està desligitimada per referenciar-se com una institució de futur és la Diputació de
Castelló que és capaç de retallar el 60% en l’únic pla que és objectiu, obert i
transparent. És una qüestió insòlita que es planteje que la Diputació retalle allò per a
lo que realment i constitucionalment té d’existir. I tal com s’ha demostrat és molt millor
que l’Estat done directament els diners als Ajuntaments sense passar per un
intermediari com és la Diputació que el que fa amb aquestos diners és gastar-se’ls en
una altra cosa i no els utilitze en allò fonamental que és ajudar als Ajuntaments.
També dir que no és cert que la Diputació no recapte, si que ho fa, com és una part
de l’IAE.
Per altra part no se li pot donar la culpa al Govern Central de que la Diputació de
Castelló sols destine a Plans Provincials 3 milions dels 100 milions del seu pressupost
total; el Govern Central no ha reduït en un 60% el seu pressupost de transferències a
les Diputacions però la qüestió és que la Diputació té com a prioritats celebrar un
campionat de golf que suposa uns gastos en un cap de setmana superiors als diners
destinats a l’ajuda als Ajuntaments.
Per tant estem davant d’un motiu més per a dir que les Diputacions no serveixen per
als interessos municipals, i demanar que es reformen i que se transformen en una
institució que tingue una dedicació única als Ajuntaments i que a més a més no
tingue l’aparatge polític que té. Però ara no estem en aquest debat i com que en
aquest moment aquesta institució existeix, aquesta té de servir per als interessos per
als quals està constituida.
Respecte a les responsabilitats, evidentment cada un té les que té, i durant 16 anys el
responsable del que ha estat passant en la Comunitat Valenciana és el Partit Popular,
amb un model de gestió econòmica que està portant als Ajuntaments Valencians a
una situació que no està passant en cap altre lloc d’Espanya i que al final en qui
repercuteix és en els ciutadans.
També dir que en el pressupost municipal mai ha estat definitòria l’aportació de la
Diputació però evidentment que els pressuposts dels pròxims anys seran molt
complicats si tenim en compte que la Generalitat ens deu més d’1 milió d’euros i que
la Diputació que té la responsabilitat de donar diners als ajuntaments redueix la seva
aportació econòmica en més del 40%.
I per finalitzar dir que s’està d’acord en que té de ser una cosa o altra i el Partit
Popular no pot dir per un costat que no s’estan fent suficients actuacions i per altra
estar d’acord en que la Diputació retalle en els Plans Provincials que és la partida
d’ajuda als Ajuntaments.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció Plans Provincials d’Obres i Serveis (POYS) 2012 tal
i com se presenta.
5. CREACIÓ COMISSIÓ D’ESTUDI DELS ESTATUTS DE L’ADMINISTRACIÓ DE
VALLIVANA. Es dóna compte per part de la regidora Maria Rallo Rallo que en aquest
punt del que es tracta és de la constitució d’una comissió específica per estudiar i
estipular els estatuts, a partir d’un esborrany, que regiran l’Administració de Vallivana.
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Aquesta comissió estarà formada per quatre membres del grup socialista que seran:
Rafael Pallarés, Amadeu Bordàs, Maria Rallo Rallo i Joaquim Puig com a president,
dos del grup popular, Guillermo Sangüesa i José Agustín Amela i l’Administrador de
Vallivana.
A mes, en aquesta comissió i prèvia aprovació per la mateixa, es podrà convidar a
persones versades en el tema o que puguen aportar idees que maximitzen el bon
funcionament de l’aquesta administració.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquesta és una qüestió ja plantejada en
plens anteriors que estave pendent de fer.
A lo que li respon el Sr. Puig per a dir que en aquest moment tot el món disposa de
l’esborrany per començar a treballar.
Durant aquestos anys la gestió s’ha estat portant de manera correcta però en
l’actualitat i per ser més adequat s’ha de legalitzar el nou patronat de l’Administració
de Vallivana i així adaptar-ho a la Llei de Règim Local.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la creació de la comissió d’estudi dels
estatuts de l’Administració de Vallivana.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD AJUDA BASSA TORRE SEGURA. Es
dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés Traver del procés seguit en aquesta
qüestió que és com segueix:
-

9 de novembre 2006, acord plenari en el qual s’insta a la Conselleria per a que
realitze un projecte de construcció d’una bassa a la Torre Segura.
Desembre de 2006, sol·licitud autorització a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre.
2007, començament de la tramitació per a la concessió d’aigua del riu de Torre
Segura.
30 d’octubre de 2009, concessió autorització per part de la Confederació per a la
construcció d’aquesta bassa.
15 d’octubre de 2010, acord de ple aprovació conveni de cessió de terrenys per
part dels propietaris.
28 d’octubre de 2010, concessió de l’aigua, lligada a la construcció de la referida
bassa.
Gener de 2011, sol·licitud subvenció a la Conselleria de Medi Ambient, de la qual
no s’ha tingut cap resposta.
21 de novembre de 2011, concessió d’una pròrroga d’un any mes per a la
construcció de la bassa.

Seguidament es pase a presentar la següent moció:
“ La ramaderia al nostre poble ha segut i és un element fonamental i bàsic per a la

nostra economia, un element clau en el manteniment dels nostres montes i la població
en l’àmbit rural. Des de les administracions hem de col·laborar i portar a terme totes
aquelles accions necessàries per a la millora i manteniment de les explotacions
ramaderes.
Mantenir la ramaderia passa per garantir la seua viabilitat econòmica, així com tots
aquells serveis que són bàsic per al seu funcionament. L’aigua és un servei, un
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element indispensable que en èpoques de sequera genera costos i dificultats afegides
a les explotacions, tan per el seu transport com per la dificultat d’accedir a punts de
recollida.
Conscient de la importància que té l’aigua per a la ramaderia i la necessitat de
comptar amb punts de recollida per a les èpoques de sequera, ja en novembre de
2006 per acord del plenari, l’Ajuntament de Morella va instar a la Conselleria a la
construcció d’una bassa a la Torre Segura considerant que era un lloc adequat i en
aigua suficient per a garantir el subministrament.
En 2007 s’inicien els tràmits per aconseguir una concessió d’aigua per a la ramaderia
en el riu de la Torre Segura. Concessió que és atorgada a l’octubre de 2010, vinculada
a la construcció d’una bassa.
El projecte de la bassa i la conducció d’aigua fins la mateixa va ser realitzat per
l’Ajuntament i compta amb l’autorització de la Confederació, així com l’existència d’un
conveni firmat amb els propietaris de la finca en la cessió del terreny per a la seua
ubicació.
Degut al cost econòmic que suposa és necessària la col·laboració de totes les
administracions per dur endavant este projecte.
La construcció de la bassa per a garantir un punt de recollida d’aigua per a la
ramaderia en èpoques de sequera garanteix el futur de les explotacions ramaderes, el
manteniment de llocs de treball i la població del nostre territori.
Per tot l’exposat es proposa al Ple els següents acords:
1. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura i a la Diputació de Castelló la creació d’una
línea d’ajudes per fer front a projectes com este, d’abastiment d’aigua per a
explotacions agràries i ramaderes.
2. Remetre la moció als sindicats agraris.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a preguntar si en aquest punt s’està presentant
una moció sobre l’ajuda sol·licitada a principis d’any, s’està fent una nova sol·licitud
d’ajuda o s’estan fent les dos coses a l’hora. En el cas de ser una nova sol·licitud
d’ajuda es propose que es demane també a altres administracions com el Ministeri
d’Agricultura i inclús a la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que en tot moment s’ha demanat a les
administracions que tenen alguna competència davant el problema de la sequera i que
puguen tenir alguna línia d’ajuda per a aquestes qüestions.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que la moció és prou clara i en ella se reitera la
petició feta en el seu moment. Respecte a qui es té que demanar les ajudes,
evidentment s’ha de fer a aquelles institucions que tenen competències al respecte i
que no és altra que la Generalitat Valenciana i encara que en aquest moment s’està
davant una situació complicada, ho és tant per a la Generalitat com per als ramaders, i
el que s’ha de fer en tot cas és prioritzar les inversions i l’aigua no és un luxe, com pot
ser la fórmula 1, sinó una necessitat bàsica.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que igual que s’inclou demanar-li a la
Diputació que no té cap competència es pot demanar també al Ministeri d’Agricultura.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que no hi ha cap problema en incloure també el
Ministeri però en aquest cas el que té la responsabilitat màxima és la Generalitat, i si
aquesta ha fet un conveni amb Diputació en un moment determinat en temes d’aigua
aquesta també està subjecta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre l’ajuda a la
construcció de la bassa en Torre Segura tal i com se presenta afegint dirigir-se també
al Ministeri d’Agricultura.
7. ADJUDICACIÓ AJUDES DE COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN. Es dóna
compte per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de la reunió
celebrada el passat 2 de desembre del Consell de Solidaritat en la qual es va aprovar
la proposta presentada per la comissió de valoració segons les bases de la
convocatòria de l’any 2011 d’ajudes a organitzacions no governamentals (ONG),
decidint l’adjudicació econòmica de 15.500 euros de la següent manera:
- CRUZ ROJA
- VICENTE FERRER
- CARE HIGHWAY
- DELWENDE
- MANS UNIDES
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
- MÉDICUS MUNDI
- ASOL

2.000.2.000.1.200.1.800.2.250.2.250.1.000.3.000.-

Quedant-se fora per no complir amb les bases de la convocatòria:
-

Educació, Esport i Cooperació
Fundació Cronos, vida y cultura

Pren la paraula el Sr. Puig per reiterar la concepció de la solidaritat de Morella que
tant a nivell municipal com a nivell privat és sempre alta i és un dels atributs de la
nostra ciutat, demostrant que la crisis no s’emporta per davant els valors.
I per altra part felicitar tant a la regidora com al Consell de Solidaritat per la tasca que
desenvolupen d’una manera consensuada i que diu molt a favor de la societat
morellana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta del Consell de Solidaritat
tal i com se presenta.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ NORMES RÈGIM INTERIOR CENTRE
DE DIA. Coneix el Ple la visita de reconeixement realitzada al Centre de Dia per part
de la Inspecció de Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social i a partir de la
qual es va realitzar una “Acta d’esmena d’incompliments detectats” entre els que es
trobaven una sèrie d’omissions o incompliments en el reglament de règim interior del
centre.
Coneguda la proposta de modificació de les normes de règim interior del Centre de
Dia redactada pels serveis socials amb la supervisió legal de la Secretaria d’aquest
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Ajuntament, per tal d’esmenar les omissions o incompliments que es feien constar en
la referida acta d’inspecció.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la proposta de modificació de les normes de règim interior del Centre
de Dia tal i com es 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 possibles reclamacions.
Tercer. En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
9. INFORME PROJECTE DE NOVES TECNOLOGIES EN EL TERME MUNICIPAL.
Es dóna compte per part del regidor Ernesto Blanch Marín que l’aposta per les noves
tecnologies, inclús en aquesta època de crisis, sempre ha format part dels objectius
d’aquest equip de govern, ja que es considera que contribuir al dret de informació i a
la comunicació dels ciutadans és molt important.
Eixa línia, que s’ha seguit en primer lloc en la ciutat de Morella, s’està traslladant a tot
el terme municipal cobrint les carències que tenen les pedanies de Morella.
S’ha estat buscant finançament per tal que la despesa d’aquest Ajuntament sigue la
mínima, i en aquest cas s’ha acollit, per mig de la Mancomunitat Taula del Sénia, a un
conveni amb el Ministeri de Medi Ambient y Rural segons el qual s’han realitzat
actuacions de guifi.net a Xiva i Ortells, ubicació d’antena de TDT a La Pobleta,
repetidor de telefonia a Xiva, adquisició d’un sistema de projecció i adquisició de més
equips informàtics amb un pressupost total de 52.000 euros dels quals l’Ajuntament
de Morella sols tindrà que aportar el 4%.
Respecte a les actuacions fetes fins el moment de guifi.net està tenint molt bona
acceptació ja que amb els dos nodos, Tossal Gros i Mas del Bosch, s’està donant
servei a 140 usuaris, quedant 60 peticions pendents en aquesta fase. També s’està
col·laborant en altres municipis de la nostra comarca, com Castell de Cabres, per a
que tinguen accés a aquestes tecnologies.
Respecte al projecte d’instal·lació de la TDT a La Pobleta i després d’any i mig sense
tenir senyal de televisió, aquest està previst que estigue acabat a finals d’any.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Ortí per a dir que tot allò que signifique arrimar el nostre terme al
segle XXI és molt important, però es voldria saber si la xarxa de pago que es va
muntar abans de la guifi.net s’acabarà d’instal·lar o no.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que es aquesta infraestructura la que s’està
utilitzant modificant les condicions en les que s’ofereix el servei, recordant que guifi.net
no sols és connexió a internet sinó que suposa un canal per intercanvi d’arxius entre
els usuaris amb molta qualitat i velocitat.
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10. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
11. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si ara que s’estan condicionant el poliesportiu
Jaume I per al Màster de tennis es realitzaran actuacions per reparar les filtracions
d’aigua.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar si hi ha alguna actuació prevista per
reparar el paviment del Portal de Sant Mateu i les bades de les torres del Pla
d’Estudis.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que ja s’està actuant en el problema de les
filtracions d’aigua del centre lúdic i esportiu Jaume I.
Respecte a les obres del paviment del Portal de Sant Mateu dir que el que hi haurà
que fer és una obra nova tant prompte com siga possible.
I pel que fa a les bades de les Torres del Pla d’Estudi s’està seguint la fulla de ruta
que es va marcar, i en la pròxima comissió d’obres l’arquitecte municipal informarà al
respecte.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quinze
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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