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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 18 DE JUNY DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
En Ernesto Blanch Marín
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Jesús Ortí Adell
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Secretària
Na Pilar García Cerdán

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

Excusa la seva assistència:
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ FINANÇAMENT LOCAL.- Es dóna compte per
part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de
la moció sobre finançament local que és com segueix:
“ En l’actual situació de crisi econòmica, és imprescindible situar als ajuntaments al

centre de l’agenda política com institució pública més pròxima als ciutadans i garantir i
reforçar a través de la coordinació normativa i pressupostària de totes les
Administracions Públiques les mesures destinades a la reactivació de l’ocupació i les
polítiques socials.
Els Ajuntaments valencians tenim acreditada la solvència de la gestió pública
mitjançant la nostra actuació quotidiana compromesa i responsable. Des de 1979 hem
anat donant respostes a la demanda creixent de la ciutadania i, en aquests moments
de manera especial, a les persones que sofreixen en el nostre entorn els efectes de la
inestabilitat econòmica, mantenint i possibilitant tot tipus de prestacions socials
bàsiques.
L’atur, la minoració d’ingressos i les majors demandes socials, juntament amb un
inadequat finançament local, estan situant a la immensa majoria d’ajuntaments en una
difícil situació financera, no sols referent a la prestació de serveis, sinó fins i tot per a
afrontar el funcionament ordinari de la seva pròpia organització.
La Generalitat Valenciana va assumir un acord unànime de la VII Assemblea General
Extraordinària de la FVMP celebrada el 27 de febrer de 1999, en la qual es
comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la Segona Descentralització i,
fonamentalment, l’aprovació d’una Llei de Règim Local Valenciana i el Fons Valencià
de Cooperació Municipal de caràcter incondicionat i no finalista.
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La Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana que es tramita aquests dies en Les
Corts no respon en absolut amb l’acord arribat en aquella Assemblea de la FVMP, ni
en el contingut ni en l’esperit, i neix caduca i inservible per als ajuntaments valencians
del segle XXI. L’acord sobre la creació per Llei del Fons de Cooperació Municipal ha
estat incomplert de manera conscient, irresponsables i reiterada durant els deu últims
anys i es continua incomplint en els Pressupostos Autonòmics de 2010 amb el
consegüent greu perjudici per als ajuntaments valencians i per al manteniment dels
serveis que presten als ciutadans que, en la seva majoria, corresponen a
competències de la Generalitat, que ignora de manera negligent i deslleial amb els
municipis valencians i els ciutadans que els habiten.
Aquest incompliment ha generat un deute històric de la Generalitat Valenciana amb
els ajuntaments que ja puja a 3.500 milions, resultat d’aplicar la quantitat de 70 € per
habitant com a participació dels ajuntaments en els ingressos de les CCAA aprovada
per unanimitat en la reunió de la FEMP celebrada a Elx.
Aquest deute històric, per a nosaltres, calculat des de 1999, data en la que es va
prendre l’acord, suposaria una quantitat pendent d’ingressar de al voltant de 2 milions
d’euros.
Tot això, sense contar que la Generalitat Valenciana manté un deute viu amb els
ajuntaments valencians, com a conseqüència de l’impagament dels compromisos
subscrits amb els mateixos mitjançant convenis o subvencions que ascendeix a 2.600
milions d’euros que, si sumem a les despeses que els ajuntaments fan per cobrir la
desídia de la Generalitat en el desenvolupament de les seves competències
obligatòries, suma ja, després de deu anys, 920 milions d’euros més, i genera un
dèficit d’ingressos en les arques municipals de 3.520 milions d’euros a data d’avui.
El deute que té la Generalitat en el nostre Ajuntament, ascendeix a 948.000,00 €, i
això sense comptar els interessos de demora ni les despeses financeres que té que
assumir l’Ajuntament per fer front a tots aquestos impagaments.
Per tot l’exposat i, d’acord amb els acords unànimes arribats de manera reiterada per
tots els grups polítics integrats en la FEMP, la FVMP i en els àmbits parlamentaris
nacionals i autonòmics sense que s’hagi produït cap resposta del Govern Valencià en
virtut dels acords arribats i que han estat ignorats amb una actitud rotundament
irresponsable que ha minat l’estabilitat de les institucions municipals i ha produït un
evident detriment en la prestació dels serveis públics conculcant el principi de
l’autonomia local i la necessària suficiència financera municipal, proposem els
següents
ACORDS
1. Exigir una vegada més que es done compliment a l’acord arribat en la FEMP,
referent a la creació d’un Fons, indeterminat i no finalista, de caràcter lineal que
resulte de multiplicar 70 € pels cinc milions d’habitants de la Comunitat Valenciana i
que arriba a la xifra de 350 milions, que han d’integrar la partida pressupostària
corresponent dels Pressupostos de la Generalitat per a 2010 incorporant-se mitjançant
la corresponent modificació de crèdits.
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2. Exigir de la Generalitat Valenciana que procedeixca a transferir el deute històric que
manté amb els ajuntaments, del qual, al nostre Ajuntament correspondrien al voltant
de 2 milions d’euros.
3. És d’estricta justícia exigir a la Generalitat Valenciana que procedixca al pagament
del deute viu que manté amb els ajuntaments valencians pels conceptes de prestació
per part dels municipis dels serveis als ciutadans que competeix prestar a la
Generalitat i que signifiquen percentualment un 30% dels pressupostos municipals i
arriben a una quantitat que supera els 92 milions d’euros per any i el deute
corresponent a les transferències de capital o subvencions i que ja s’acumula en una
quantitat propera als 2.600 milions d’euros. La Generalitat Valenciana, manté un deute
viu en l’Ajuntament de Morella, a 31/12/2009, de 948.000,00 €, quantitat que suposa
una tercera part del nostre pressupost.
4. En sintonia amb els acords arribats en la sessió celebrada el dia 13 d’abril de 2010
del Congrés dels Diputats, així com de la resolució aprovada el dia 6 d’abril de 2010 al
si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i els quals de manera
reiterada ha pres la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), instar als
Governs de l’Estat i de la Comunitat Valenciana perquè procedeixquen amb urgència
a l’elaboració i la modificació de la legislació necessària per a establir un nou model de
finançament local, àgil, modern, suficient i eficient que permeta resoldre les manques
municipals actuals i que permeta ajustar el marc competencial i que replegue els
principis bàsics de suficiència econòmica i d’autonomia financera.
5. Així mateix, la Generalitat Valenciana ha d’assumir sense cap excusa ni demora
l’inici del sistema de participació dels Governs Locals valencians en els Ingressos
Tributaris de la Comunitat Autònoma (PICA) en compliment dels acords arribats per
unanimitat en el si de la FEMP.
6. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la
Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Presidenta de la Federació Valenciana
de Municipis i Províncies.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquesta és una qüestió que hi ha
que afrontar i reformar, ja que els ajuntaments són les administracions més menudes
però que tenen de fer front a més serveis, inclús més dels que li corresponen i
últimament es troben en una situació delicada ja que tenen menys ingressos
provinents de llicències d’obres i actuacions urbanístiques, però aquesta falta
d’ingressos no és sols responsabilitat de la Generalitat sinó també del Govern Central
que no ha fet el que tenia que fer.
A lo que li respon la Sra. García dient que s’està d’acord en que els ajuntaments
sempre són els últims de la llista i els que tenen de pagar tots els serveis que es
demanden. En aquesta moció el que s’exigeix és que es face efectiu l’acord pres i que
cadascun es faça responsable de les seves competències.
També reiterar que en la realització dels pressupostos sempre es té en compte la
necessitat de la creació del Fons de Cooperació Autonòmic i respecte al Fons Estatal
encara que podria tenir més mesures si que existeix i se va reben.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que hi ha una coincidència general en que els
ajuntaments tenen que estar finançats de millor forma, però el que és cert, és que hi
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ha dos nivells de deute i pel que respecte al deute viu es tracta de quasi un milió
d’euros que ens deu la Generalitat Valenciana per actuacions ja realitzades, fet que
suposa un greu problema per aquest ajuntament.
Per altra banda s’està d’acord en que hi ha que reformar la Llei d’Hisendes Locals de
l’Estat però també és cert que aquesta ha estat la legislatura que el Govern d’Espanya
més diners ha aportat als ajuntaments per realitzar inversions.
El que es demane a la Generalitat Valenciana en aquest cas és que page el que deu i
que assumeixque allò que va acordar fa deu anys amb la Federació Valenciana de
Municipis ja que això genere molts de problemes per al finançament del nostre
ajuntament i que al final afecte als ciutadans de Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de finançament local tal i
com ve redactada.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, INICI EXPROPIACIÓ TERRENYS LÍNEA ELÈCTRICA.Vist l’informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per
portar a cap una expropiació forçosa per raó d’urbanisme.
Vista la certificació registral de domini i càrregues dels bens i la relació de propietaris i
bens afectats presentat per l’empresa Promoció d’Energies Renovables de Morella
S.L., de conformitat amb l’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel que s’aprove
el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Considerar que l’aprovació del Pla Especial del Parc Solar en TM de
Morella (Ref. 2007/0576) porta implícita la declaració d’utilitat pública de l’expropiació
forçosa dels bens i drets que s’enumeren en el punt següent, necessaris per a
l’execució de Línia d’Evacuació d’Energia Elèctrica.
SEGON.- Aprovar la relació de bens i drets l’ocupació dels quals és estrictament
indispensable per a l’execució de Línia d’Evacuació d’Energia Elèctrica, que és la
següent:
N Polígo
º n

1

26

Parcel·l Titular / Aprofitament
a

10

Octavio Javier Guardiola
Royo
Masia Francho
s/n 12300 Morella

Vol Servitu
líne d vol
a
(ml)

Suport Expropiaci
s
ó suports
(m2)

Ocupaci
ó
temporal
(m2)

24

384

0

0

0

32

512

0

0

0

Pasto arbustivo
2

26

14

Victorino Adell
Segura
Masia la Lloma s/n 12300
Morella
Pasto arbustivo
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26

7

5

Vicenta Marti Adell y
Concepción Palos
Ferreres
Plaça Colon, 9
12300 Morella
Mayor, 5
Benasal

217

3472

2

18

200

8

128

0

0

0

676

10816

7

63

700

Francisco Martín Falcó Querol 330
Zaporta, 13
12300
Morella

5280

4

36

400

20592

13

117

1300

Pasto arbustivo
5

7

26

26

8001
(9041)

Conselleria de Medi Ambient

6

Vicenta Marti Adell y
Concepción Palos
Ferreres
Plaça Colon, 9
12300 Morella
Mayor, 5
Benasal

Improductivos

Pasto arbustivo (recinte 1)
Terres arables (recinte 2)
8

26

5

Pasto arbustivo
Totales 128
7

TERCER.- Publicar aquesta relació mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló, en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en el diari de major
difusió de la Província, i notificar individualment als afectats per a que puguen fer les
al·legacions que consideren oportunes, en el termini de quinze dies.
QUART.- Si hagueren al·legacions, es tindrà d’emetre informe tècnic i jurídic sobre les
mateixes.
QUINT.- A la vista de les al·legacions formulades pels qui compareixquen en la
informació pública, el Ple de l’Ajuntament resoldrà en el termini màxim de vint dies
sobre la necessitat de l’ocupació, fent descripció en la resolució del detall dels bens i
drets a que afecta l’expropiació.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACORD SOBRE RECUPERACIÓ CAMINS RURALS.Coneguts escrits presentats en aquest Ajuntament per En Antonio Ortí Boix en data 15
i 25 de març de 2010 en els quals es posa de manifest que en la última revisió
cadastral de l’any 2000 vigent en l’actualitat s’han omès una sèrie de camins de
propietat municipal.
Comprovat per part dels serveis tècnics d’aquest ajuntament que aquest error
assenyalat per En Antonio Ortí Boix en els seus escrits efectivament s’ha produït.
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Conegut els camins propietat d’ajuntaments són Béns de Domini Públic i per lo tant
inalienables, inembargables e imprescriptibles i conegut que l’omissió en el cadastre
no supose una pèrdua de la seva condició de Béns de Domini Públic però si que pot
suposar el desconeixement del seu recorregut per part dels veïns.
El Ple per unanimitat acorda:
Que es realitze l’esmena de l’error en el cadastre de l’any 2000, acollint-se a l’article
105 de la Llei 30/1992, i retrotraure al cadastre antic els camins de propietat municipal.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SAMU I REFORÇ SANITARI ESTIU.- Es dóna
compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la
moció sobre el la SAMU i el reforç sanitari d’estiu que és com segueix:
“L’Ajuntament de Morella porta 11 anys reivindicant per mitja de mocions una SAMU

les 24 hores del dia per a Morella i la comarca.
Volem que la sanitat d’aquestes terres siga una sanitat digna i amb serveis iguals que
a la resta de la Comunitat.
Ens pareix una falta de respecte que un dels Consellers més esperats en aquestes
terres, per la manca de recursos sanitaris existents, vinga a realitzar un acte partidista
en lloc d’un acte oficial per a conèixer la problemàtica de la sanitat existent a la
comarca.
L’any passat es va denegar el reforçament de personal sanitari per a l’estiu i creem
que és molt necessari degut a l’increment de veïns en aquest període a les nostres
terres.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Morella proposa a la Conselleria de Sanitat la presència d’una
SAMU les 24h del dia en aquesta comarca.
SEGON.- L’Ajuntament de Morella sol·licita un reforçament del personal sanitari amb motiu de
l’increment de veïns a les nostres terres durant l’estiu.
TERCER.- Transmetre els acords presos al President de la Generalitat i al Conseller de Sanitat
de la Generalitat Valenciana.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està totalment a favor de tenir una SAMU no sols
a Morella, suposem que tots el municipis veïns també voldrien disposar d’eixe servei, per
tractar-se d’una aspiració legítima, ja que si se paguen els mateixos impostos també s’han de
tenir els mateixos drets i serveis.
Però presentar aquesta moció en aquest moment es considera una qüestió d’oportunisme, ja
que pareix que no estiga bé la reunió mantinguda pel Sr. Manuel Cervera amb els alcaldes i
portaveus del Partit Popular de la Comarca. Aquestes reunions són necessàries per traslladar
als dirigents polítics les inquietuds i demandes que puguen haver-hi. Si tenim en compte
aquesta queixa també podria haver-se aprofitat la visita el passat diumenge del Subdelegat del
Govern per reivindicar la N-232.
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A lo que respon la Sra. Blasco dient que de les declaracions fetes pel Conseller després de la
reunió es desprèn que aquest considera suficients les inversions que es realitzen en la
Comarca però des del Grup Municipal Socialista no es considera així ja que hi ha moltes coses
a fer i entre altres està l’ubicació d’una SAMU en Morella per poder donar servei a tota la
Comarca. El fet de que el Conseller en la seva entrevista se pregunte si el que es pretén és que
cada veí dispose d’una SAMU es considere fora de lloc i una falta de respecte de cara a tots els
veïns d’esta Comarca.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que evidentment es pot estar millor però també
és veritat que estem millor que abans, esperant que properament es puga disposar d’una
helisuperfície sanitària, d’una SAMU, d’un equip de rajos X i d’un lloc on ubicar el silló del
dentista per als xiquets.
Pren la paraula el Sr. Puig per exposar tres qüestions:
En primer lloc, des del punt de vista del fons, és una absoluta frivolitat dir que el que es pretén
és que cada veí dispose d’una ambulància. El que es demane des de fa molts anys és que la
Comarca dels Ports dispose d’una SAMU les 24 hores.
Des de que governa el Partit Popular en la Generalitat Valenciana no hagut cap avanç
substancial mínim en el Centre de Salut de Morella, per lo que no és admissible que aquest
tema es puga tractar en eixa frivolitat, dient coses com que aquest servei té poca freqüència de
fets, per què el que es té de fer és garantir l’atenció de qualsevol persona.
La SAMU no és una frivolitat, sinó que és una necessitat.
En segon lloc, quan es fa la comparació de la visita del Conseller de Sanitat amb la visita del
Subdelegat del Govern no té res a veure. El Subdelegat va realitzar una visita oficial dintre dels
actes de la mostra de la Mancomunitat Taula del Sènia i a la que també van assistir tots els
representants del partits polítics d’aquesta Mancomunitat mentres que la visita del Conseller de
Sanitat, per cert la primera que realitza a Morella, no pot ser una reunió sols amb un partit polític
sinó que haguera tingut que ser una reunió oficial amb l’ajuntament i en els sanitaris per tal de
tractar l’objectiu prioritari que és com millorar la sanitat.
En tercer lloc, temes com el de l’helisuperfície sanitària no soluciona el problema de no disposar
d’una SAMU ja que sempre que ha fet falta la presència d’un helicòpter, aquest ha pogut aterrar
i fer el servei necessari; però no se pot utilitzar aquest servei cada vegada que es necessite
traslladar un malalt, cosa que sí que pot fer una SAMU.
També dir que seguir parlant del tema del silló del dentista és una broma ja que si aquest no
està ubicat, és per falta de voluntat de la Generalitat ja que pretén que aquest s’instal·le en una
dependència municipal quan en el Centre de Salut de Morella hi ha espai suficient per ubicar-lo.
I per finalitzar dir que el que hi ha que fer és prioritzar les necessitats dels ciutadans.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció SAMU i reforç sanitari tal i com se
presenta.

Acabats els punts del Ple pren la paraula la regidora Na Milagros Vallivana Ripollés
Segura renunciant en aquest acte a la seva condició de Regidora de l’Ajuntament,
càrrec que venia exercint en l’actualitat i del que va prendre possessió en la sessió
constitutiva de la Corporació, celebrada el dia 16 de juny de 2007, on va ser
proclamada electa amb la candidatura presentada pel Partit Popular en la que
ocupava el lloc núm. 03 i de conformitat amb lo previst en la legislació electoral i del
règim local, així com en la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de
càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003, el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renuncia formulada
davant aquest Ple per Na Milagros Vallivana Ripollés Segura a la seva condició de
regidora de l’Ajuntament de Morella i a tots els altres càrrecs que exerceix, derivats
d’aquesta condició.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per a que expedisca la
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent, que
segons les dades que obren en l’Ajuntament és Na Rosa Isabel Ripollés Traver, que
ocupa el lloc número 08 en la llista electoral del Partit Popular en les eleccions locals
de l’any 2007.
Pren la paraula la Sra. Ripollés per acomiadar-se, dient que encara que el seu desig
haguera estat acabar aquesta legislatura té que presentar la seva dimissió per
problemes personals de salut.
També dir que valora molt positivament aquestos anys, quasi dos legislatures, en els
que ha tingut l’oportunitat de treballar per Morella i també vol aprofitar per donar les
gràcies a tots els companys de corporació, ja que malgrat les discrepàncies normals,
ha hagut una bona la convivència entre tots.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per agrair a la Sra. Ripollés pels anys i pel treball fet
en aquesta corporació, sent la que probablement hage fet més feina i lamentant que
tinga que presentar la seva dimissió.
Pren la paraula el Sr. Puig agraint a la regidora Milagros Vallivana Ripollés Segura el
treball realitzat durant el temps que ha romes sent membre d’aquesta Corporació, ha
estat una gran alegria tenir-la com companya valorant molt el gran treball, el respecte,
l’estima i la dedicació per Morella demostrat, tant en el temps que ha format part de la
corporació com en el temps que va treballar com voluntària. Avui la notícia que deixe
aquesta corporació és una mala notícia però per altra banda és una bona notícia que
estiga bé, en ànim, en alegria i en il·lusió per seguir treballant per Morella.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les nou 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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