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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 15 DE NOVEMBRE DE 2007
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària Acctal.
Na Pilar Corbatón Puig
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
cinc minuts, del dia quinze de novembre de
dos mil set, es van reunir les persones que
se relacionen al marge.

Reunits en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al objecte de
procedir a celebrar la sessió ordinària corresponent a aquest dia. L’Alcalde obri la
sessió corresponent al dia de avui i procedeix seguidament a analitzar els distints
punts de l’ordre del dia.
Fer referència a l’apagada simbòlica de 5 minuts que s’ha fet de la il·luminació de
l’Ajuntament, en favor de la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta es una decisió presa
per distints governs de tota Europa i de tot el món que han pres com a símbol de
preocupació davant el problema del canvi climàtic. Es tracta de fer una crida a la
consciència col·lectiva de tots, ja que es evident que els recursos naturals no son
il·limitats.
Aquest acord que nosaltres em posat de manifest avui, es va prendre per unanimitat
ahir per part de Les Corts Valencianes. Ens tindria que fer pensar que totes les
institucions, locals, autonòmiques, nacionals, internacionals però sobre tot cadascun
de nosaltres a la nostra casa i a la nostra forma de viure podem fer un estalvi
d’energia que serà bo per al clima, per al medi ambient i una assegurança de futur per
als nostres fills i els nostres nets.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de les 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 es aprovada per unanimitat l’acta de data 18-10-07.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-11-15 PLE ORDINARI

2

El moment clau d’aquest període va ser la reunió que es va mantenir en Morella en
representants de Turespaña i de la Conselleria de Cultura per tal de desbloquejar la
qüestió del Parador. Pensem que d’aquesta reunió es van traure resultats positius tant
en quant hi ha una voluntat de les parts per no obstaculitzar la construcció del Parador
i posar la màxima agilitat possible.
En estes últimes setmanes s’ha d’autoritzar, si tot està d’acord, el túnel d’accés per a
que l’empresa Ferrovial pugue posar en marxa les obres i si es possible abans de
finals d’any si hi ha acord entre l’arquitecte de Turespaña i l’arquitecte de la
Conselleria de Cultura es possible la licitació de les obres del Parador.
Hi ha que manifestar la bona voluntat per part de tots el participants en la reunió i que
aquesta bona voluntat es posa de manifest en el compliment de la fulla de ruta que es
va aprovar entre tots en aquesta reunió.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
Assistència per part del 1er. Tinent d’Alcalde en les reunions de la Federació
Valenciana de Municipis i de la Federació Espanyola de Municipis
Assistència per part del regidor d’obres a la conferència en Vilafamés respecte a
la circulació i trànsit en cascs històrics.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Adjudicació de la segona fase de Wimax. En dos setmanes començarà les
proves.
ÀREA DE TURISME
-

Presentació jornades de bolets i caça. Mesos novembre i desembre amb la
participació de 25 restaurants.
Col·laboració Patronat de Turisme en organització Festa Comerç.
Organització curs formació decoració escaparates per a la unificació de la línea
de ornamentació nadalenca.
Tancat disseny senyalització urbana. (Per a 30 de novembre carrer comercial i
per a 15 de desembre la resta).
Assistència fira Cocentaina.
Continua la col·laboració en el rodatge de la pel·lícula “El Amanecer de un
Sueño”.

ÀREA DE FORMACIÓ
-

Rellançament Centre Formatiu amb diversitat de cursos donant molta
importància a l’anglès.

ÀREA DE SERVEIS
-

Condicionament i neteja dels cementiris, camí d’accés i voltants.
Neteja i manteniment periòdic dels llavadors públics.
Treballs de neteja, condicionament de zones, instal·lació de quadres elèctrics, etc
per al rodatge de la pel·lícula.
Preparació i muntatge del Teatre, Casa Ciurana i Sales de l’Ajuntament per a la
realització de diferents actes i congressos: maçoneria, CCOO, concert de Tots
Sants, curtmetratges.
Instal·lació elèctrica de l’oficina de Governació i manteniment elèctric de tot
l’edifici.
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Tasques de manteniment i reparació en l’enllumenat públic: Albereda, Costa de
Sant Vicent, Plaça Colom, Blasco d’Alagón, accés al col·legi.
Manteniment en el col·legi de primària.
Reparació connexió elèctrica ITV.
Manteniment i recollida en la fossa sèptica de la zona d’autocaravanes.
Recollida mensual pels domicilis de mobiliari domèstic.
Instal·lació i reparació en la calefacció i aire condicionat en la Casa Ciurana.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Es continuen fent obres en el mur d’Ortells.
Reparació en el paviment del C/ Major d’Ortells.
Reparació de la biga dels llavadors d’Ortells.
Acabament de les obres de millora del Quiosco Colón.
Continuació de les obres de les noves instal·lacions de Pereroles.
Obres de millora de la Llècua.
Millora del paviment del C/ La Font, on es va produir un esfondrament.
S’ha mantingut diverses reunions en l’empresa constructora del C/ La Font amb
un compromís per a que, en les properes setmanes, solucionen els problemes del
paviment que s’ofereix aquest carrer, a causa d’algunes deficiències.
Millora del paviment del C/ El Pastor.
Va tindre lloc la primera de les reunions amb els grups polítics per fer la
presentació dels treballs per elaborar el nou Pla General d’Ordenació Urbana.
Ha tingut lloc una reunió i visita per part de tècnics de la Conselleria de Medi
Ambient i Fons Feder, referents a les obres de millora del Portal de Sant Mateu,
Carretera Castelló, i Costa Sant Vicent, per fer la comprovació de les obres i
avaluar-les per a atorgar la subvenció corresponent a estes àrees.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Cubicació de la fusta que s’extrau dels montes de Pereroles i Herbeset.
Recollida selectiva setmanal de matèria reciclable.
Plantació d’un grèvol en la Glorieta de Manuel Grau Montserrat, donat per la seva
viuda Josefina Vidal.
Condicionament i reparacions en el camí de la Vega del Moll.
ÀREA DE CULTURA
-

Condicionament de les Sales Gòtiques de l’ajuntament per poder dur a terme el
congrés de Maçoneria.
Habilitar les diferents dependències de la casa Ciurana, per donar cobertura a les
jornades de CCOO.
Gestions i permisos per tal de poder realitzar el Concert del dia de difunts.
IV Mosta de curtmetratges ciutat de Morella, amb la col·laboració del Cicle de
curts Agustí Comes i la Fundació Caixa Vinaròs.
Difusió de la mostra teatral RECLAM, amb dos obres, una de carrer i l’altra de
sala.
La Brigada va anar fins Olot per recollir llibres de la biblioteca de Manuel Grau
Montserrat donats per Josefina Vidal.

Manifestar el agraïment de la corporació a Josefina Vidal pel gest de donar la
biblioteca de Manuel Grau Montserrat, gest que es una mostra més de l’estima que
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tenia Manuel Grau a la seva ciutat així com l’estima que demostra també la seva
viuda.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Convocatòria del Consell escolar municipal, per tal d’establir el programa de la
tercera setmana de l’educació i les jornades de la solidaritat. Establint un treball
conjunt entre tots dos consells i la comunitat educativa.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Aportació d’algunes taules i altre material per al Casal Jove.
Hem rebut les primeres idees de projectes de joves universitaris i hem mantingut
diverses reunions amb ells. Tenim, en l’actualitat, un total de 5 persones apuntades
i que ja estan treballant en els seus projectes.
S’ha iniciat la renovació bianual del Consell de la Joventut.
S’ha col·laborat en el Consell de la Joventut i Morell@jove en l’organització del
Nadal Jove i altres activitats.
Hem fet una programació especial d’obertura del Casal Jove per al pont de Tots
Sants, així com per al període de vacances de Nadal i pont de la Constitució.
3.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, ORDENANCES FISCALS 2008.- Coneix el Ple
l’expedient tramitat per a l’adequació de les tarifes de les ordenances fiscals per a
l’any 2008, el Dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra.
Secretaria-Interventora.
Pren la paraula la regidora d’Hisenda Na Sandra García Meseguer qui explica que la
fiscalitat, tant els impostos, les taxes com els preus públics suposen una de les
principals fons de finançament d’aquest ajuntament, es per això molt important tenir
una quota ben establerta que no siga excessiva però si que done la suficient cobertura
per a no tenir dèficit en aquets àmbits.
Per lo que respecte al Impost sobre vehicles de tracció mecànica l’increment serà del
4%, donar a conèixer les bonificacions del vehicles històrics amb antiguitat superior a
25 anys i l’exempció dels minusvàlids.
L’increment en les tarifes del preu públic, hi ha diferents increments:
el 5% tant en el cas del subministrament d’aigua, com en el cas de l’ocupació
de terrenys d’ús públic, en el primer cas es tracta d’una estimació proporcionada
per l’empresa subministradora per lo que s’està a expenses de regularitzar
aquesta situació a partir del pròxim any i en el segon cas aquest increment ve
degut a que des de l’any 1999 no s’havia actualitzat el preu;
el 3,5% en el preu de l’aparcament cobert de l’Alameda sent aquest l’IPC que
marca l’increment anual a setembre, pendent també de regularitzar l’any pròxim;
en el cas del preu de l’aparcament descobert de l’Alameda s’ha produït una
rebaixa a l’arrodonir els cèntims.
Per lo que respecte a les taxes s’incrementa en un 4% en totes excepte en:
taxa de clavegueram que augmenta en un 5% tractant-se d’una estimació per
lo que s’està a expenses de regularitzar aquesta situació a partir del pròxim any
taxa de recollida de residus sòlids que estarà entre el 5,5% en el cas de
vivendes familiars de Morella i pedanies i bars i cafeteries a les pedanies i un
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7,5% en la resta de locals; aquest increment es més accentuat en aquests locals
ja que se’ls subvenciona per reciclar.
En lo que respecte a la taxa de cementeri aquesta s’incrementa en un 4% però el que
si s’augmenta es el preu del valor de nínxols, terra per a fosa i panteons que
s’incrementa en un 15% ja que no es cobrien els costos.
En lo que respecte a la redacció, hi ha algunes ordenances que s’han de modificar per
adaptar-se a la legislació vigent.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que des del punt de vista de l’equip de
govern el fet d’incrementar els costos als veïns és una tasca poc gratificant, i pregunta
si es farà la votació conjunta o individual, ja que hi ha punts en que s’està d’acord i
altres que no, al considerar que l’increment es excessiu i es podria ajustar a l’IPC; per
lo que el més coherent seria abstenir-se per no tenir que fer una votació
individualitzada.
Pren la paraula el Sr. Puig reafirmant el que ha exposat la regidora d’Hisenda dient
que els impostos es congelen cap augmenta, simplement s’aplica l’IPC. El que si que
vol recalcar es que en el cas de les taxes, la llei determina que han de ser capaces de
finançar el servei que s’ofereix autofinançant-se que és el que s’ha fet. L’altra part
positiva de l’acció d’aquest any es la modernització de les ordenances.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional:
La modificació de les tarifes de les següents Ordenances Fiscals per a l’any 2008 tal i
com venen expressades en l’expedient:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Taxa pel servei de mercat
Taxa per recollida de vehicles
Preu públic subministrament d’aigua
Preu públic aparcament cobert Alameda
Preu públic aparcament descobert Alameda
Preu públic per ocupació de terrenys d’ús públic
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa pel Servei de Cementeri
Taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans
Taxa per entrada de vehicles a través de voreres
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local
amb taules, cadires, tribunes
Taxa pel servei de clavegueram
Taxa per atorgament de llicencies o autoritzacions administratives
d’autotaxis i vehicles de lloguer

La modificació de la redacció de les següents Ordenances Fiscals reguladores de taxa
municipals per a l’any 2008 tal i com venen expressades en l’expedient:
·

Taxa pel Servei de Cementeri
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·
Taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans
·
Taxa per entrada de vehicles a través de voreres
·
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires,
tribunes
·
Taxa pel servei de clavegueram
·
Taxa per atorgament de llicencies o autoritzacions administratives
d’autotaxis i vehicles de lloguer
·
Taxa per línees, canonades i galeries per conducció
·
Taxa per atorgament de llicències d’obertura d’establiments
·
Taxa per atorgament de llicències urbanístiques
·
Taxa per utilització de serveis culturals
·
Taxa per prestació de servei d’abocador d’enderrocs
SEGON.- L’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de les
mateixes en el termes que consta en els textos annexes, de conformitat amb el que
s’estableix en l’article 17.1 i 18 del text refós en la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
TERCER.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
QUART.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l’article 17.3 del
citat text refós.
4.- DEROGACIÓ, SI ESCAU, ORDENANCES.- Es posa en coneixement del Ple per
part de la regidora d’Hisenda Na Sandra García Meseguer de les ordenances que,
considerant que estan obsoletes, es proposen per la seva derogació que són:
·
Ordenança reguladora de la taxa pels serveis arqueològics.
·
Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis del centre
de rehabilitació.
·
Ordenança reguladora del preu públic per portades, escaparates i vitrines.
·
Ordenança reguladora de la taxa pel servei d’escorxador.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda derogar les ordenances abans referides.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA TELEFONIA MÒBIL.- Es dóna compte
per part de la regidora d’Hisenda Na Sandra García Meseguer de la nova ordenança
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de domini
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Des de que es va instaurar la telefonia mòbil, tant en les torres ocupant espais físics
com les ones ocupant espai intangible, aquestes empreses estan ocupant un terreny
municipal pel qual no paguen. Al veure que les empreses d’aigües, o les empreses
elèctriques si que paguen per les seves ocupacions es troba oportú posar en marxa
aquesta ordenança.
El període impositiu serà d’un any coincidint amb l’any natural i la base imposable
estarà constituïda pels ingressos mitjos anuals de l’empresa per les operacions
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corresponents a la totalitat de les línies de comunicacions mòbils dels abonats que
tinguen el seu domicili en el terme municipal de Morella.
La quantia de la quota tributària de la taxa serà el resultat d’aplicar el tipus de l’1,5% a
la base imposable.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que es lògic que es face una ordenança
per a les activitats noves.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, l’Ordenança per a regular la taxa per a la
utilització privativa o l’aprofitament especial de domini públic municipal, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil tal i com ve expressada en
l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
TERCER.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l’article 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE SETEMBRE
2007.- Es posa en coneixement del Ple per part de la regidora d’Hisenda Na Sandra
García Meseguer el resum del comptes de tresoreria del mes de setembre de 2007,
que es com segueix:
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-07.................................................................... 280.733,54 €
Ingressos setembre.........................................................
1.000.119,83 €
Total...............................................................................
1.280.853,37 €
Pagaments......................................................................
1.020.154,07 €
Existència a 30-09-07............................................................... 260.699,30 €
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que seguint amb la mateixa línea de
sempre, com es l’equip de govern qui gestiona els diners i des del Grup Popular no es
té poder de decisió i sent coherents, aquest grup s’abstindrà en aquesta votació.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de setembre del 2007 tal i com ve
redactat.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PARTIT JUDICIAL ALBOCÀSSER.- Es dóna
compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció
referent a la creació del partit judicial d’Albocàsser. Es tracta d’una moció similar a la
presentada en aquest ple en març d’aquest any i ve justificada en virtut de l’últim ple
de 17 d’octubre de les Corts Valencianes on es va plantejar aquesta proposta per part
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del Govern Valencià per elevar-lo al Parlament Espanyol o a l’administració estatal
corresponent i en la qual es va veure que no s’ha recollit cap de les consideracions
que es van fer en la moció anterior.
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL VOLTANT DEL PROJECTE DE
CREACIÓ DEL PARTIT JUDICIAL D’ALBOCÀSSER.El passat dia 26 de febrer va ser presentat al públic el projecte del nou partit judicial
d’Albocàsser, que vol constituir una nova demarcació judicial entorn a la posada en
funcionament en el citat municipi d’un nou centre penitenciari, així com, segons la
Conselleria, amb la intenció de descongestionar la càrrega de treball dels jutjats dels
actuals partits.
Aquest nou partit pretén agrupar 37 municipis de la província dels dos partits judicials
originaris de Vinaròs i Castelló, entre els quals es troben, sense cap justificació,
distints municipis dels Ports i El Maestrat, entre els qual es trobarà Morella.
El Ple de l’Ajuntament de Morella, tal i com ja va manifestar en sessió de març de
2007, entén que una justícia eficient es una justícia propera a la ciutadania, per la qual
cosa la distància física dels nostres ciutadans a les seus judicials i la facilitat en l’accés
a les mateixes es un condicionant fonamental i ineludible a l’hora d’elaborar qualsevol
projecte de demarcació judicial.
Aquest condicionant no es compleix amb la inclusió de Morella i altres pobles dels
Ports i Maestrat en el projectat partit judicial d’Albocàsser, donat que en els pobles
d’estes comarques estan molt més ben comunicats amb Vinaròs que amb Albocàsser,
i obligar als nostres ciutadans a acudir a eixa part de la província amb l’actual estat de
les carreteres i l’evident manca de transport públic es considera un despropòsit i una
falta de sensibilitat de la Generalitat davant el que té que ser una vertebració racional
del territori.
La Conselleria no ha tingut en l’elaboració del projecte de partit judicial cap tipus de
ronda de converses ni contactes amb els possibles municipis afectats per tal de
valorar els avantatges o inconvenients en estar dins la nova demarcació, la qual cosa
es demostrativa del talant poc dialogant de la Generalitat i de la importància que la
mateixa dóna a la defensa dels interessos dels ciutadans que es poden veure afectats
per un projecte d’aquestes característiques.
Tampoc es considera com argument que justifica el pas a un altre partit judicial
d’aquests municipis la descàrrega d’assumptes de les seus judicials de Vinaròs, ja
que, a la vista de les estadístiques mostrades, tenim un pes irrisori en els expedients
que es mouen al si de la província de Castelló, i la creació del partit no és una
actuació eficaç en eixa matèria per resoldre els greus problemes de funcionament que
pateix l’administració de justícia.
Igualment, en les diverses converses mantingudes amb els professionals del Dret i de
la justícia a la nostra zona, s’ha pogut comprovar que per part de Conselleria no s’han
establert converses formals amb els Col·legis Professionals d’Advocats i Procuradors
per tal de captar el sentir i problemàtica en el seu exercici, els quals tampoc mantenen
a dia d’avui posicions favorables a la creació del nou partit judicial pels inconvenients
que pogueren sorgir.
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Per part del Director General de Justícia – ara nomenat Conseller- no es va saber
donar en la presentació cap explicació raonable que justificara la desvertebració del
partit judicial de Vinaròs, la qual cosa és demostrativa del caràcter propagandístic i
improvisat del projecte de nou partit judicial.
Igualment manifestem la falta de respecte institucional demostrada al no haver
contestat a la moció anterior d’aquest ple i de no haver manifestat cap voluntat de
reunir-se amb els responsables dels municipis afectats per la seua proposta.
El fet que genere que poblacions com Castell de Cabres, Herbers o la Pobla de
Benifassà foren incloses dins eixe partit judicial, coneixent tots la seua proximitat amb
Vinaròs, demostra la clara incoherència que s`ha produït, i que deu de ser rectificada
abans de ser elevada definitivament al Govern Central.
Tot i tenint en compte que el 17 d’octubre el ple de les Corts Valencianes ha aprovat
una resolució - amb els vots exclusivament del PP - en la que es demana al govern
d’Espanya la creació del nou partit judicial en els termes exposats, es creu urgent la
presa de posició front la desvertebració de partit judicial de Vinaròs.
Per tot l’exposat, es proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se a la Conselleria de Justícia i Administració Pública de la
Generalitat Valenciana per a que no es desmembre el partit judicial de Vinaròs, es
potencie en recursos humans i materials i s’aplique una política territorial coherent.
SEGON.- Que la Conselleria de Justícia i Administració Pública accepte, d’acord amb
el principi de proximitat dels ciutadans a l’administració de Justícia, la lliure decisió
dels municipis en ser o no inclosos al partit judicial d’Albocàsser – si finalment es
portara a terme-, defensant els interessos dels seus ciutadans.
TERCER.- Manifestar a la Generalitat la nostra protesta per la falta de sensibilitat
territorial demostrada, en no haver realitzat cap tipus de contacte amb els municipis
abans de presentar el projecte de nou partit judicial.
QUART- Transmetre a la Subdelegació del Govern de Castelló el contingut de la
present moció per a que sigue coneixedora de la posició assumida per aquest Ple
Municipal a l’hora de elevar al Ministeri de Justícia qualsevol proposta relativa a la
planta judicial de la nostra província i que afecte al nostre municipi.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui explica que anteriorment quan es va presentar
aquesta moció ja es va votar a favor. Seguim pensant que es tracta clarament d’un
error que la zona dels Ports que actualment és competència del jutjat de Vinaròs
passe a dependre del jutjat de Castelló. Si es vol descongestionar el jutjat de Vinaròs
la solució seria posar 1 ó 2 jutjats més.
El criteri lògic a seguir seria que els municipis que avui depenen del jutjat de Vinaròs
continuaren depenent d’aquest jutjat i els que depenen de Castelló i que es troben
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més allunyats passaren a pertànyer a Albocàsser. Seria un error allunyar més encara
als municipis d’Els Ports de les seus dels jutjats.
A lo que li respon el Sr. Blanch agraint la sensibilitat mostrada pel Grup Popular de
Morella davant aquest problema.
Assabentat el Ple per unanimitat, acorda aprovar aquesta moció tal i com ve
redactada.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, RECLASSIFICACIÓ PERSONAL ÀREA
MUSEUS.- Es dóna compte per part regidora d’Hisenda Na Sandra García Meseguer
que en la sessió plenària de 13 de setembre es va aprovar inicialment la
reclassificació del personal de l’àrea de museus tal i com es presentava en la
proposta.
Després de l’exposició al públic d’aquesta aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en
el Butlletí Oficial de la Província, i sense que hi hage hagut cap reclamació es passa a
presentar-se per a la seva aprovació definitiva.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació definitiva de la següent reclassificació en
l’àrea de museus.
Denominació

llocs

Vigilant Museus
Vigilant Museus

Número

Grup/Destí

2
1

D/14
D/15

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament la reclassificació del personal de l’àrea de museus
tal i com es presente en la proposta.
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació definitiva en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RECLASSIFICACIÓ PERSONAL ÀREA NETEJA I
TURISME.- Es dona compte per part de la regidora de Hisenda Na Sandra Garcia
Meseguer de la reclassificació de l’àrea de Neteja i Turisme d’aquest Ajuntament.
PRIMER.- La plantilla de personal que ha de regir durant l’any 2007, va ser aprovada
pel Ple d’aquest Ajuntament junt amb el Pressupost en la seva sessió de data 29 de
desembre de 2006. Aprovant-se amb la mateixa estructura vigent des de l’any 2000.
SEGON.- Posteriorment la secció de personal de l’Ajuntament ha realitzat una sèrie
de reunions, estudiant concretament la classificació de llocs de treball en l’àrea de
Neteja i Turisme confrontant-los amb les funcions i comeses que realitzen.
TERCER.- Es per això, una vegada constatada la necessitat d’atendre una tasca
permanent, competència de l’Entitat Local (art. 10 i 230 del Reglament de Funcionaris
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d’Administració Local), s’ha creat en la plantilla el corresponent lloc de treball, perfilant
a continuació la categoria idònia per cobrir el mateix, això es, la plaça.
I ha que tenir en compte que el treballador local es titular d’una plaça i ocupant d’un
lloc de treball, en els termes de l’art. 141.1 del TRRL.
S’entén, doncs, després d’aquestes adaptacions i reclassificacions consegüents que
els llocs de treball de la plantilla de d’àrea de Neteja i Turisme s’adapta, amb caràcter
general, als criteris continguts en la legislació sobre la matèria.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació de la següent reclassificació en l’àrea de
Neteja.
Denominació

llocs

Netejadores
Coordinadores de neteja

Número
6
1

Grup/Destí
E/13
E/14

I de l’àrea de turisme
Denominació
Informador

llocs

Número
1

Grup/Destí
D/17

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la reclassificació del personal de l’àrea de Neteja i
Turisme tal i com es presenta en la proposta.
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 20 AL PGOU.- Es dona
compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig del l’expedient
incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 20 “Usos
suelo no urbanizable de protección ecológica y paisajística. (art. 123)”; redactada per
l’Arquitecte Municipal En Lucas Castellet Artero, i que va ser aprovada inicialment per
aquest Ple en la sessió de data 30 de gener de 2007.
Coneix així mateix que en la sessió plenària celebrada el dia 12 de juliol de 2007 es
va aprovar provisionalment la mencionada modificació, tramitant-se davant la
Conselleria per a la seva aprovació definitiva.
Donat que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda ha comunicat
a aquest ajuntament que dintre de la redacció de la modificació nº 20 hi ha que
incloure la limitació d’un 40% com a màxim en l’ampliació d’ús a que es poden veure
afectats tant els masos com vivendes inclosos en aquesta modificació puntual, sempre
complint amb les condicions que es van acordar en la referida modificació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 20
“Usos suelo no urbanizable de protección ecológica y paisajística (art. 123)” redactada
per l'arquitecte municipal En Lucas Castellet Artero, amb la rectificació proposada per
la Conselleria.
SEGON.- Remetre aquest acord a la Conselleria.
11.- INFORME AJUDES A LA INDUSTRIALITZACIÓ SEGONS CONVENI TAULA
DEL SÈNIA.- Es dona compte al Ple per part del regidor de Desenvolupament Rural,
Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver de l’informe sobre
ajudes del programa de reindustrialització que es com segueix:
“ El Ministeri de Indústria ha fet públiques les convocatòries d’ajudes de
reindustrialització per a l’any 2008.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia va signar un Conveni amb el Ministeri de
Indústria mitjançant el qual el Director General de Desenvolupament Industrial es
comprometia a informar les sol·licituds dels pobles que integren la Mancomunitat. Els
15 projectes presentats per a l’any 2007 van ser aprovats, obtenint els Ajuntaments un
total de 560.000 € a fons perdut, i les empreses un total de 4.735.000 € sense interès
a 15 anys i amb els 5 primers de carència.
Les ajudes van destinades a potenciar, regenerar o crear teixit industrial en aquelles
zones on puguen tenir un especial efecte positiu donat les variables
socioeconòmiques de l’entorn geogràfic on estan ubicades.
La convocatòria contempla dos tipus d’ajudes: les referents a infraestructures
tècniques e industrial d’ús comú o compartit, com parc tecnològics i sol industrial a la
que sols poden acollir-se entitats públiques. I les que fan referència al àrea d’indústria,
que contemplen ajudes per a l’execució d’iniciatives industrials que generen treball i
que potencien el desenvolupament del sector productiu empresarial. Aquestes van
destinades a empreses públiques i privades que desenvolupen una activitat productiva
de caràcter industrial.
En l’àrea d’indústria es pot sol·licitar ajuda per a la creació d’un nou establiment
industrial, ampliació d’un establiment existent, llançament d’una nova activitat que
implique un canvi fonamental en el producte o en el procediment de producció, creació
de noves activitats industrials que suposen una diversificació de l’estructura industrial.
Les ajudes van des de subvencions a fons perdut fins a crèdits sense cap tipus
d’interès a 15 anys i els 5 primers de carència.
L’ajuntament de Morella es va acollir a aquesta línea d’ajudes dintre la convocatòria
2007, per a la urbanització del polígon industrial Enduella, aconseguint una concessió
d’un crèdit d’un milió d’euros.
En quant a inversió privada, l’empresa “Carns de Morella” va rebre un crèdit per a la
construcció de l’escorxador en el polígon Les Casetes per una quantitat de 500.000 €.
Les sol·licituds es poden tramitar a través de la pàgina web del Ministeri de Industria:
www.mityc.es.El termini de presentació finalitza finals d’aquest més de novembre.”
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que tot el que siga ajudar e incentivar a
que creixque el teixit industrial en aquesta zona és molt important.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
12.- FORMACIÓ JUNTA PERICIAL CADASTRE RÚSTICA.- Es dona compte al Ple
per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En
Rafael Pallarés Traver del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, per el que es
desenvolupa el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març i segons l’article 16 punt 2 del capítol VII es procedirà
a renovar els vocals una vegada s’hagen celebrat eleccions municipals.
Assabenta pel Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Nomenar com a membres de la Junta Pericial del Cadastre Immobiliari de
Rústica de aquesta localitat els següents components:
President:
Rafael Pallarés Traver
Designat Cadastre:
José Vicente Llorens Blasco
Tècnic facultatiu:
Mª José Tena Gasulla
Vocals:
Noel Pascual Ortí
Longino Roda Fabregat
Francisco Martín Falcó Querol
Artemio Ramia Tena
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció
del Grup Municipal Socialista amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra
la violència de gènere que es com segueix:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant de la commemoració un any més del 25 de novembre, Dia Internacional contra
la Violència de gènere, volem traslladar a la ciutadania espanyola i molt especialment
a aquelles dones que estan patint maltractaments, un missatge d’alè, perquè es
possible escapar del cercle de la violència.
L’aprovació de la Llei Integral Contra la Violència de Gènere al desembre del 2004
amb la unanimitat de totes les forces polítiques ha suposat l’esperança per a les
dones que pateixen esta lacra social perquè està a la seua disposició tot un grup
d’accions institucionals concretes per a protegir-les amb una Delegació Especial del
Govern al front, la Fiscalia de Sala delegada i l’Observatori Estatal, composat per
professionals de tots els àmbits.
El Govern de la Nació i les Corts Generals han col·locat la violència contra les dones
en primera línia de l’agenda política i des de les institucions hem d’unir esforços per a
cooperar en la millora dels mecanismes d’assistència a les víctimes. Així com en la
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lluita per la prevenció, per l’assistència integral a les víctimes i per perseguir als
agressors.
Conscients de la magnitud del fenomen, de la complexitat de la seua eradicació hem
d’estar unides totes les forces polítiques, el govern central i els autonòmics i locals,
cada una en el marc de les seus competències, perquè continuen este impuls polític
que tantes dones continuen necessitant.
Perquè davant de la violència de gènere hi ha esperança.
Fem una crida a totes les forces polítiques per a aconseguir els següents objectius
comuns:
-

Unitat de tots els partits polítics per a combatre esta lacra social, descartant
qualsevol ús partidista.
La violència de gènere no és un assumpte privat de les dones, pels i els líders
d’opinió hem de manifestar la nostra més enèrgica repulsa davant de cada
atemptat contra la integritat d’una dona.
Hem de prestar col·laboració màxima a aquelles organitzacions o institucions
que treballen amb les víctimes de la violència de gènere i són les que millor
coneixen les seues necessitats.

Per allò que s’ha exposat, el Grup Municipal Socialista presenta davant del ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- La col·laboració lleial entre l’administració autonòmica i estatal perquè, en
el marc de les seues competències, posen a disposició de les víctimes tots els
recursos possibles, implantant definitivament la xarxa integral d’assistència social.
SEGON.- El masclisme mata a les dones i envileix als homes, per tant la prevenció és
essencial i ha d’orientar –se no sols cap a les possibles dones víctimes sinó cap al
potencial agressor, per tant des de totes les administracions hem d’impulsar
programes educatius, campanyes, promoció d’homes en favor de la igualtat de
manera que s’impliquen en l’eradicació d’este fenomen.
TERCER.- Sol·licitar a l’administració autonòmica que es prologuen plans d’igualtat en
els centres educatius.
QUART.- Sol·licitar que en els plans de salut autonòmics es contemple la violència de
gènere com un problema greu de salut pública.”
Pren la paraula la Sra. Blasco qui vol manifestar que es important que les dones es
donen compte que no estan soles, que des de les administracions públiques se’ls
recolze. Hi ha cada dia més serveis, però encara hi ha molt per fer. Si tots en unim
tant polítics, administracions com la societat per col·laborar davant aquesta lacra el dia
de demà podrem dir que les víctimes van reduint.
Pren la paraula la Sra. Ripollés vol manifestar que davant el greu problema social de
que tots som conscients, i del que els mitjans de comunicació ens recorden sovint de
que es fa ús de la violència en molts àmbits sense veure els resultats que a tots en
agradaria. Tots veiem que els casos de violència domèstica lluny de disminuir va en
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augment, per lo que nosaltres també ens revelem davant aquestes injustícies i donem
el nostre recolzament total i absolut a aquesta moció.
Assabentat el Ple per unanimitat, acorda aprovar aquesta moció tal i com ve
redactada.
14.- PARTICIPACIÓ FONS VALENCIÀ DE SOLIDARITAT. NOMENAMENT
DELEGAT.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz
Blasco Querol de que l’Ajuntament de Morella, es membre del Fons Valencià de
Solidaritat, associació sense ànim de lucre, amb àmbit de treball a la Comunitat
Valenciana formada pels municipis que volen treballar conjuntament la cooperació
municipal al desenvolupament.
Els objectius del Fons Valencià són contribuir al desenvolupament dels països
empobrits, administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’associació per a
projectes de cooperació a països empobrits i per a campanyes de sensibilització,
fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i associacions
de la Comunitat Valenciana per tal de crear un clima d’opinió favorable a la promoció
d’un nou ordre econòmic internacional, estimular la participació ciutadana, col·laborar
per tal que siga una realitat la destinació mínima del 0,7% a l’ajuda pública als països
subdesenvolupats.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda proposar com a representant de l’Ajuntament
de Morella en el Fons Valencià al regidor En Rhamses Ripollés Puig, per tal de dur la
gestió de cada exercici.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que es lògic tenir representació tot
tenint en compte que Morella dintre de les campanyes de solidaritat es en proporció
un dels municipis que més aporta.
15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES HOMENATGE MATIAS SANGÜESA.- Es
dóna compte per part de la regidora de Cultura, Ensenyament i Esports Na Palmira
Mestre Tena dels actes que es realitzaran en homenatge a Matias Sangüesa
Guimerà.
Amb motiu del 70 aniversari de la mort de Matías Sangüesa ( comerciant, que va
dedicar 25 anys de la seua vida, a la política i a la causa republicana ), es volen
celebrar unes jornades en la seua memòria.
Cal destacar el seu paper com Alcalde i com a President de la Diputació de Castelló,
així com la seua participació en l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia del País
Valencià i la seua posterior ponència.
Matias Sangüesa era una persona inquieta per naturalesa, no tarda en incorporar-se a
la vida política de la seua època. És considerat “l’alcalde de la República”, des de la
seua proclamació en les eleccions municipals del 14 d’abril de 1931 fins l’any 1936.
És cessat pel govern al 1934. Posteriorment en l’any 1936 recuperarà l’alcaldia de
Morella i la presidència de la Diputació de Castelló, gràcies a la victòria del Front
Popular.
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És el precursor clarivident dels elements que generaven i generen encara la
decadència de les zones rurals, i va treballar dia a dia per millorar l’existència dels
ciutadans, avançant en favor d’una major llibertat i igualtat entre les persones.
El desembre de 1937 és intervingut d’un càncer de gola a l’Hospital Provincial de
Castelló. No va poder superar el postoperatori i mor poc abans de Nadal.
Es va preocupar fonamentalment per l’educació i la cultura, pel despoblament de les
zones rurals i per les obres públiques temes importants per al desenvolupament de la
seva ciutat. Dintre de l’educació una de les seves prioritats va ser mantenir escoles
com les ja existents a Herbeset, La Pobleta i la Fàbrica Giner així com crear de noves
en els Llivis, a l’Hostal Nou, Llacova i al Convent de Sant Francesc.
Poc després d’arribar a l’alcaldia, li va tocar mediar entre la patronal i les obreres del
tèxtil, conseqüència de la crisi i l’atur derivats del tancament de la Fàbrica Giner, pocs
anys abans. Les autoritats locals faran una política d’obres públiques per donar jornals
i frenar la lenta baixada de població.
L’any 36 s’eliminen dos trams de les corbes de la pista Castelló-Saragossa. Unes són
pròximes al santuari, ( on també es tiren els arquets que tancaven el recinte, per tal de
facilitar el pas de camions ) i les altres són les del collet d’en Belleta.
Una de les grans obres urbanes, és la travessia exterior, tallant la murada a l’altura de
la torre de la Font.
En quant a patrimoni cultural, va aconseguir un quart de milió de pessetes, per a
rehabilitar el castell la qual cosa no es va poder dur a terme pel començament de la
guerra. Per tal d’evitar els espolis de la guerra, va ordenar dipositar els tresors artístics
de la província, al museu provincial.
Respecte a la difusió de l’esport als anys 30, l’ajuntament cedia l’ús de la plaça de
bous per a la pràctica esportiva: educació física per als alumnes, C.D Unión Morellana
per jugar a futbol i fins i tot, per jugar a tennis.
Al seu període com alcalde de la ciutat, tindrà lloc la celebració del 40 Sexenni
Dintre dels actes que tindran lloc a Morella es realitzaran, conferències, exposicions,
cinema i fins i tot, una visita guiada per la Morella republicana que tractarà d’aproparnos un poc més a la figura de Matías Sangüesa que tindrà lloc en el pont de la
Constitució des del 5 al 9 de desembre amb el següent programa d’actes.
Presentació el dilluns 3 a la Diputació de Castelló on intervindran l’alcalde de Morella
Joaquim Puig, familiars de M. Sangüesa i membres del Grup per a la Recerca de la
Memòria Històrica de Castelló.
Dimecres dia 5 conferència “Llengua, cultura i institucions: les Normes de Castelló i
Els Ports” a càrrec de Lluís Meseguer.
Dijous 6, acte institucional a Morella amb la participació de l’Alcalde de Morella,
familiars de Matías Sangüesa i membres del Grup de la recerca per a la Recuperació
de la Memòria Històrica de Castelló.
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El divendres dia 7 hi haurà una taula redona sobre la figura de Matías Sangüesa sent
Sergi Beser el moderador d’aquesta.
El dia 8 xerrada al voltant de les curiositats del XL Sexenni.
El diumenge dia 9 hi haurà una visita guiada “Un passeig pels canvis de la Morella
republicana”.
Entrellaçant tots aquestos dies hi haurà cinema vinculat amb aquest tema amb la
projecció de les pel·lícules “Las Trece Rosas” i “La lengua de les mariposas”.
Després es realitzarà una publicació amb tota la informació que s’ha recavat.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa qui manifesta que s’està totalment d’acord en rendir
un homenatge a una persona que ha fet tantes coses importants per Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol destacar que es molt satisfactori que després de 70
anys poder-se fer un homenatge a una persona que va ser alcalde de Morella en
moments molt complicats i dels que tenim que aprendre es molt important. La Morella
d’avui, la Morella democràtica, la que formen tots es suficientment conscient, lliure i
capaç de conviure, i aprendre tant dels errors com dels encerts.
Aquest homenatge ha de ser un acte que done visibilitat a una part molt important de
la nostra història, agraint el recolzament demostrat pel Grup Popular.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el programa d’actes d’homenatge a
Matías Sangüesa tal i com s’ha presentat.
16.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos punts que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència dels referits punts.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquests punts.
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
MODIFICACIÓ
PROJECTE
“MODIFICADO
ACONDICIONAMIENTO URBANO ENTORNO PUERTA SAN MATEO”.- Coneix el
Ple que en la sessió plenària celebrada el dia 30 de gener de 2007 es va aprovar el
projecte “Modificado acondicionamiento urbano entorno Puerta San Mateo”.
Vist que en aquest projecte no figurava la quantitat total del pressupost ni els
honoraris facultatius.
Aquest Ple per unanimitat acorda aprovar el projecte “ Modificado acondicionamiento
urbano entorno Puerta San Mateo” redactat pels arquitectes En Rafael Culla Bayarri i
En Ignacio Carbó del Moral i presentat per l’empresa PAVASAL en concepte
d’empresa adjudicatària per un import total de 599.784,26 euros en el qual estan
inclosos 28.620,31 euros corresponents als honoraris facultatius.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- Es dóna compte per
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part del Sr. Sangüesa de la Moció del Grup Municipal Popular amb motiu del 25 de
novembre, dia internacional contra la violència de gènere que es com segueix:
“ La Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/54/134 de 17 de
diciembre de 1999, designó el día 25 de noviembre como “Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la Mujer”
Esta resolución es el resultado de un creciente movimiento internacional para acabar
con una trágica epidemia que devasta la vida de las mujeres y supone una barrera
para el desarrollo de todas las naciones.
Cada vez más se está logrando una mayor atención y actuación frente a la violencia
basada en el género, y se están desarrollando diferentes medidas para hacer frente a
este problema. Pero todavía nos queda mucho por hacer para crear y mantener un
ambiente donde las mujeres puedan vivir libres de esta amenaza.
La Comunitat Valenciana ha sido y sigue siendo pionera en la lucha contra la violencia
que se ejerce contra las mujeres. El Plan de medidas del Gobierno Valenciano para
combatir este tipo de violencia es una estrategia articulada que ofrece una respuesta
más específica a la alarmante situación que padecen las mujeres víctimas de la
violencia de género, a través de la coordinación interinstitucional y sectorial,
fundamentada en distintos ámbitos y medidas concretas de actuación.
Desde los Centros Mujer 24 horas, los centros Infodona, a un número de recursos
como las casas de acogida, los servicios de atención jurídica, servicio de atención
telefónica, telealarmas, etc.
La violencia de género solo se puede erradicar desde la prevención, sensibilización de
toda la sociedad y desde la formación y la educación basada en los valores de la
igualdad, solidaridad y no discriminación por razón de sexo.
Por todo lo anteriormente puesto y ante el alarmante aumento de mujeres muertas a
manos de sus maridos o ex maridos y de sus parejas o ex parejas a lo largo de este
año, el grupo Popular eleva al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Rechazar expresamente cualquier tipo de violencia que se ejerza contra
las mujeres, como manifestación de nuestra solidaridad con todas las víctimas, y
seguir haciendo nuestro el principio de “Ante los malos tratos, Tolerancia Cero”.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno Valenciano que continúe impulsando todas las
medidas necesarias para erradicar esta lacra social.
TERCERO.- Solicitar al Gobierno Valenciano que siga profundizando en las causas de
este tipo de violencia para poder aplicar más y mejores soluciones.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno Valenciano para que continúe impulsando el fomento
de una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la sociedad frente a este tipo
de violencia.
QUINTO.- Solicitar a todas las Administraciones Locales que faciliten al máximo el
acceso a los ciudadanos/as de todos los recursos existentes.
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SEXTO.- Solicitar a todas las Administraciones Locales que promuevan campañas de
reflexión y sensibilización a través de la escuela, trabajo, familia, etc. Un compromiso
social contra la violencia que sufren las mujeres en todas sus manifestaciones.
SÉPTIMO.- Solicitar al Gobierno de España el pleno desarrollo de la Ley de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género y que la dote
presupuestariamente de forma adecuada y suficiente.
OCTAVO.- Solicitar al Gobierno de España la puesta en práctica de un Plan de
Seguridad Personalizada.
NOVENO.- Solicitar al Gobierno de España que fomente una educación en valores,
basada en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad
entre mujeres y hombres, como base fundamental para evitar estereotipos y ahondar
en esta igualdad desde los primeros años de vida de las niñas y niños.
DÉCIMO.- Solicitar a las diferentes Administraciones Públicas (Autonómica y Estatal)
que continúen velando para que los medios audiovisuales cumplan con sus
obligaciones y se adopten las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de
la mujer conforme a los principios y valores constitucionales, eliminando conductas
favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres”.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que es tracta d’una moció molt semblant a la que ja
s’ha aprovat anteriorment, lo raonable haguere segut fer una moció conjunta
aproximant les posicions distintes que pugueren haver-hi.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la referida moció tal i com ve
redactada.
- Es dóna compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 06/07 al vigent
pressupost General Ordinari segons el següent detall:
1er. Generar crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que s’especifiquen
a continuació:
Partida

Denominació

Import

45/13020

Salario y S. Social Salari Jove 2007

13.500,00

Total generació de crèdits

13.500,00

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
Partida
45515

Denominació
Subv. SERVEF Salari Jove 2007

Total ingressos no tributaris

Import
13.500,00
13.500,00

De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
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17.- PREC I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí qui pregunta quin és el motiu del retràs en el pagament de
les factures.
La Sra. Sangüesa pregunta quina és la finalitat i quins serveis desenvoluparà la
persona que es contracte dintre de la subvenció de Salari Jove.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui exposa les següents qüestions:
-

-

Cuartel de la Guardia Civil, en quin punt es troba aquest tema.
Centre de Dia, respecte al tema de les ajudes de l’Agència Valenciana, saber
com es troba i planteja presentar una moció per agilitzar la resposta.
N-232 saber com es troba el tema del desdoblament d’aquesta carretera al
conèixer que el Grup Socialista de les Corts Valencianes va presentar una moció
al respecte i també que es va mantenir una reunió amb l’alcalde de Vinaròs al
voltant del mateix tema.
Saber si hi ha previsió de disposar aquest hivern d’una saladora per repartir
sal pels carrers quan siga necessari davant el mal temps.
Veure si es pot donar una solució al fet de en el Portal de Sant Miquel entre on
s’acabe el mur i la zona enjardinada hi ha un desaigüe en la cuneta que no està
protegit.

Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
-

En resposta al Sr. Ortí respecte al pagament de les factures hi ha que dir que
no totes es paguen en el mateix període. Les factures més menudes es paguen
entre 15 i 30 dies. Les més grans es paguen en un temps més llarg en funció
bàsicament dels ingressos. Hi ha que tenir en compte que la comptabilitat d’un
ajuntament no es com la d’una empresa privada, ja que aquesta està
condicionada no sols per la disponibilitat de diners sinó també per la disponibilitat
en cada partida pressupostària.
Està clar que tots tenim el compromís de millorar en l’eficàcia en el pagament.
A més a més en el pressupost d’aquest any tenim que comptar en una dificultat
afegida com és el fet de que hi ha entitats com són les empreses eòliques i també
la Generalitat Valenciana que ens deu una quantitat de diners i que no realitza els
ingressos oportuns.
El fet de cobrar els recursos que tenen relació en el Pla Eòlic en retard en
suposarà tenir que prendre accions contra l’empresa si no pague a temps.
Respecte a la Generalitat també ens deu els pagaments de 2006 i 2007 de part
de l’obra del Portal de Sant Mateu. Cada vegada que es retarden els ingressos ja
compromesos porta a una situació en la que hi ha que prendre mesures, crèdits,
operacions de tresoreria el que suposa uns costos financers.
La voluntat es pagar lo antes possible, però al final es depèn d’altres ingressos.

-

Respecte a la pregunta efectuada per la Sra. Sangüesa hi ha que dir que la
subvenció del Salari Jove es de 13.000 euros destinant una part a pagar el sou
per a contractar una persona que es dedicarà a les escoles esportives i mig sou
per contractar una persona que es dedicarà a l’arxiu municipal.

-

Contestant al Sr. Sangüesa respecte al tema del Cuartel de la Guardia Civil,
dir que el projecte està acabat i que té d’eixir a licitació, sense d’altra concreció.
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Respecte al tema del Centre de Dia, continua amb les obres a un ritme lent ja
que l’empresa no està complint amb els paràmetres cronològic que es van
comprometre, l’adjudicació es va fer també en base al preu i hi ha voltes que el
més barat no es el més ràpid ni lo millor. Es podria fer pel pròxim ple la proposta
de presentar una moció conjunta exigint que es pague la part que corresponga.
N-232, estan en obres la zona de la variant de la Pobleta i van a començar
pròximament el tram des d’aquesta zona a Ràfels. Dintre del pressuposts
generals de l’Estat contemplen l’obra Torreta-Morella i el projecte ja adjudicat i
que s’està redactat de les corbes de Vallivana.
Respecte al tema del desdoblament la nostra postura es que sigue pel traçat de la
N-232, sent aquesta una posició irrenunciable. Vaig presentar una moció davant
el Parlament Valencià que considero que serà recolzada per tots els grups polítics
i s’aprovarà.
L’eixida prioritària de Saragossa al mar es per la N-232, també així ho van
manifestar tant el President d’Aragó i com la Diputació Provincial de Teruel.
Tant el tema de la saladora per als carrers, com en l’altre tema del desaigüe
es revisarà per solucionar-ho a través de l’àrea de serveis.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quaranta
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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