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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 15 DE JUNY DE 2006
=================================================================
ASSISTENTS

Secretària:
Na Pilar García Cerdán

ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián

Excusa l’assistència:
En Diego Ibáñez Grau
En Cristobal M. Milián Traver
Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
quinze de juny de dos mil sis, a les vint
hores hores i trenta minuts, les persones
que s'esmenten al marge.

Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la ciutat de Morella, a l'objecte de
procedir a la celebració de la sessió extraordinària corresponent a aquest dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció es aprovada per unanimitat l'acta de data 11-05-06.
2.- FACULTAR AL SR. ALCALDE PER A LA SIGNATURA DE L'ESCRIPTURA DE
COMPRAVENTA DE LA PLANTA D'APARCAMENT SUBTERRANI DEL TINT.Coneix el Ple l'expedient de subhasta per procediment obert per a l'alienació del bé
immoble “Aparcamiento subterráneo Tint”.
Coneix així mateix l'adjudicació definitiva que va realitzar aquest Ple en la sessió de
data 30-12-2005 del bé immoble “Aparcamiento subterráneo Tint”, propietat d'aquest
Ajuntament a favor de INPROTINT, pel preu de NOU-CENTS CINQUANTA MIL NOUCENTS QUARANTA EUROS (950.940.-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura de
l'escriptura de compraventa del bé immoble “Aparcamiento subterráneo Tint”.
3.- ADSCRIPCIÓ AL CAPITAL SOCIAL DE L'EMPRESA CENTRE INTEGRAT DE
SERVEIS ECONÒMICS SPE S.A. (CISE) DEL TERRENY DEL MAS DE VICENT,
PROPIETAT MUNICIPAL.- Coneix el Ple que aquest Ajuntament es propietari d'un
terreny en el Mas de Vicent (terreno de 15.000 metres quadrats) i que seria
convenient realitzar la transmissió al capital social de l'empresa municipal Cise per
poder començar els tràmits per poder realitzar l'instal.lació d'un parc solar.
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Seria un projecte amb participació de socis tecnològics i participació particular, per a
que els municipis puguen revertir en beneficis l'energia solar.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si es crearà una empresa al voltant d'eixe
projecte i en que es beneficiarà l'Ajuntament d'aquest projecte.
Pren la paraula el Sr. Puig qui respon dient que es crearà una empresa mixta en la
que inicialment participarà l'empresa pública i un soci tecnològic, que es el que donarà
suport a l'idea inicial. En un primer moment s'ha pensat que aquesta empresa i soci
preferent sigue Electra del Maestrazgo, ja que es aquesta empresa la que realitze el
subministre d'energia en la Comarca.
Posteriorment el benefici de l'explotació del conjunt del parc estarà obert a tots els
veins que vulguen ser socis, tenint en compte el número d'horts solars que puguen
eixir, ja que en principi cada explotació sols pot ser de 100 kv. per poder traure el
màxim de prima i sols pot hi haver un propietari es ha dir sols pot ser propietat d'un
soci.
El que si perment una actuació de caràcter públic com aquesta es que arrive al màxim
de gent possible i que inclus es pugen constituir societats de veins per poder explotar
cada un d'aquests horts, ja que tenen de ser societats pròpies.
L'Ajuntament si es possible proposarà quedar-se amb 1 hort, per lo que directament
es beneficiarà dels resultats d'aquest hort més dels ingressos generals que genere
l'alquiler del solar a la societat que explote el parc.
Per a realitzar este tipus d'actuació es més fàcil fer-ho a través d'una empresa pública,
per lo tant es pot ho be crear-ne una de nova o fer-ho a través de l'empresa pública
que ja està en funcionament com es el cas de CISE.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta quants de kilowats es produiran en aquest
parc.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que aixó dependrà dels enganxes finals que es
puguen aconseguir, estem parlant de 2 megawats, es ha dir 20 horts, aixó ferà que
l'accionarat sigue el més obert i plural possible.
Aquest tipus d'actuacions son rentables, ja que bancs, i entitats asseguradores ho
estant venent com a fons d'inversió, ja que es tracte de rentabilitat segura a mig plaç.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Iniciar l'expedient de cessió dels terrenys del Mas de Vicent propietat
d'aquest Ajuntament a l'empresa municipal CENTRE INTEGRAT DE SERVES
ECONÒMICS SPE S.A. (CISE), per a que pase a sumar-se al capital social de la
mateixa.
SEGON.- Sol.licitar valoració d'aquests terrenys a un tècnic independent.
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4.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP SOCIALISTA PER A LA POSADA EN MARXA
I APLICACIÓ DEL SISTEMA NACIONAL DE LA DEPENDÈNCIA EN LES ENTITATS
LOCALS.- Coneix el Ple la proposta d'acord presentada pel Grup Socialista per a la
posada en marxa i aplicació del sistema nacional de la dependencia en les entitats
locals que es com segueix:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerem que el Projecte de Llei del Govern sobre la promoció de l'Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, suposa un avanç molt
important a Espanya i a la nostra Comunitat, i que aconseguirà millorar la qualitat de
vida del conjunt de la ciutadania i especialment dels i les més desfavorits. Volem
manifestar el nostre suport unànime a esta nova Norma.
El Projecte de Llei planteja l'establiment de nous Drets Socials en el nostre país,
igualment inclou un important catàleg de serveis, que comprèn bàsicament mesures
encaminades a superar les situacions de dependència a través de serveis i
prestacions a dispensar en el domicili de les persones i també en centres
especialitzats.
Des de fa ja més de vint anys els Ajuntaments ofereixen algunes de les prestacions
que ara es reconeixeran com a dret, per eixe motiu sabem la importància que té
garantir la seua generalització al conjunt de la ciutadania que ho necessita, però
també som conscients de la necessitat que suposa d'inversió per part de l'Estat per a
poder desenvolupar unes prestacions de qualitat. Volem destacar este aspecte de
suficiència pressupostària per al desenvolupament de la futura Llei ja que ha d'estar
garantida des del primer moment, perquè el seu ple desenvolupament siga possible i
que este finançament arribe realment als Ajuntaments com a pilars dels nous serveis.
Igualment som conscients de l'important paper que les Corporacions Locals tenen en
tot el procés de posada en marxa de la nova Llei, aspecte que ve recollit en l'article
novè del Projecte aprovat pel Govern.
En aquests moments la falta d'iniciativa de la Generalitat Valenciana deixa un buit que
no permet visualitzar com posaran en marxa els nous drets.
Els drets que el Projecte de Llei ve a reconèixer i garantir fan referència tots ells a
matèries dels serveis socials, a més de les corresponents normes de les comunitats
autònomes i les aplicables a les Entitats Locals. La qual cosa exigeix impulsar en tots
els nivells el consens entre l'Estat i les CC.AA., les CC.AA i els Ajuntaments.
El Ministeri de Treball i Afers Socials ja ha previst en el Projecte de Llei la creació del
Consell Territorial del Sistema Nacional de Dependència amb totes les comunitats
autònomes.
Demandem una presència dels Ajuntaments a través de la creació d'un Consell
Territorial del Sistema Nacional de la Dependència d'àmbit autonòmic en el qual
existisca una representació directa de les Corporacions Locals, per a d'esta manera
garantir que es tindrà en compte l'opinió de la part de l'Administració que assumirà la
majoria del procés d'aplicació d'esta nova Llei.
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Comptar amb els Ajuntaments és una obligació de la Llei, una exigència de
democràcia però a més, en este cas, un camí únic per a garantir un bon treball ara i
per al futur.
Som coneixedors que la demanda que estem realitzant, tal com ve redactat el
Projecte, correspon al Govern de la Generalitat crear el marc de representació
territorial, per la qual cosa volem traslladar-li esta petició i li instem a què
s'establisquen els procediments adients.
Els principis que recull el Projecte de Llei deixen clar el caràcter públic del sistema: la
universalitat de l'accés en condicions d'igualtat, la col.laboració dels serveis socials, la
cooperació interadministrativa, entre altres; i la garantia d'aquests principis ha d'estar
present i guiar totes les actuacions.
Per tot això els ajuntaments reclamem la nostra urgent convocatòria a través d'un
Consell que represente la pluralitat i diversitat dels municipis. A més estarem a l'aguait
de què l'esperit de la futura Llei i la seua vocació pública no siga suplantada ni
emmascarada per actuacions privatitzadores o falta de consens i esperit democràtic.
PROPOSTA D'ACORD
Instar a la Generalitat Valenciana a la urgent creació i convocatòria del "Consell
Territorial" de representació directa dels municipis per a la posada en marxa i el
seguiment de la llei de la Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a la
Dependència.
1. Instar als partits amb representació parlamentària a donar suport i realitzar les
accions oportunes perquè este Consell Territorial es cree i inicie les seues tasques.
2. Des de la responsabilitat pública exigir a la Generalitat Valenciana perquè pose en
marxa els mecanismes necessaris per a garantir els serveis, els professionals i els
recursos financers que permeten que l'1 de gener del 2007 els Ajuntaments tinguen
els mitjans per a fer possible els drets de la nova Llei.
3. Igualment exigir a la Generalitat Valenciana que informe als Ajuntaments dels
mitjans que rep de l'Estat, com els està aplicant, quins, farà arribar als Ajuntaments i
que preveu per al futur immediat que se'ns acosta com a conseqüència de l'entrada
en vigor de la nova Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les
Persones en Situació de Dependència."
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que la moció tal i com ve redactada
pressupose que la Generalitat Valenciana no te voluntat de fer el que es plantege.
S'enten que si hi han unes negociacions encara en marxa per lo que es un poc
precipitat la presentació d'aquesta moció. Estem d'acord en participar però
considerem que es un poc prematur
A lo que li respon el Sr. Puig dient que no hi ha cap inconvenient en llevar qualsevol
qüestió que done per suposat que la Generalitat no te voluntat de fer el que es
plantege. Es evident que la llei està en el parlament s'aprovarà en els pròxims mesos i
que es tracta d'una llei fonamental. S'aprovarà per posar en funcionament a partir de
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l'1 de gener de 2007, per lo que el que es demane en aquesta moció es que per a
aquesta data estiguen preparats els equips de avaluació que diu la llei i tenir clara la
llista de gent que es puga beneficiar en eixe mateix moment.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que estan d'acord en posar en marxa les
mesures i que es prepare per a quan s'aprove la llei, però s'hauria de demanar al
Ministeri que garantitze els fons suficients per posar en marxa aquesta llei.
Respon el Sr. Blanch proposant que les modificacions ha incloure siguen:
–

Llevar la part on es parle del buit deixat per la Generalitat Valenciana.

–

Afegir un apartat en el que s'inste al Ministeri per a que done recolzament
presupostari a la Llei.

–

Demanar que les avaluacions comencen per les zones rurals que son les més
necessitades.

A continuació i posada a votació la proposta es aprovada per unanimitat amb les
modificacions reflectides anteriorment.
5.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DEL CONSELL DE LA VILA A LA “COLONIA DE
MORELLANOS AUSENTES”.- Coneix el Ple la proposició per a la concessió de la
Medalla del Consell de la Vila a la Colònia de Morellans Absents que es com segueix:
“ PRIMER.- Atès que la Colònia de Morellans Absents ha complit cent cinquanta anys
de història a través de la qual ha estat una entitat de suports als morellans que
emigraren a totes les parts de l'Estat Espanyol.
SEGON.- Atès el compromís permanent manifestat per la Colònia de Morellans
Absents amb les tradicions de la nostra ciutat i molt especialment en el
desenvolupament de les festes del Sexenni.
TERCER.- Atesa la lleialtat dels morellans que vivint i treballant en l'Estat Espanyol,
han mantingut les seues arrels fomentant la memòria històrica dels que van tenir que
marxar de Morella a altres terres.
QUART.- Atès allò que disposa l'article 12 del Reglament d'honors i distincions que
per a concedir la Medalla del Consell de la Vila assenyala en el seu apartat a): “En el
cas de les empreses, entitats o col.lectius es tracta de la major distinció que ofereix
l'Ajuntament. Es podrà premiar aquelles la trajectòria de les quals hage destacat de
forma extraordinària per qualitats o per serveis prestats a Morella”, considerant-se que
la colònia de Morellans Absents amplament reuneix aquests requisits.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- D'acord amb allò que estableix el Reglament municipal d'honors i
distincions de la ciutat de Morella, es concedeix la Medalla del Consell de la Vila a la
Colònia de Morellans Absents.
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SEGON.- La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 17 de juny de 2006.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, INCLUSIÓ AJUNTAMENT DE MORELLA EN LA
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PROPIETARIS DE TERRENYS FORESTALS.- Coneix
el Ple els Estatuts de l'Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana.
RESULTANT, que entre els fins de la citada Associació es trobe representar als
municipis propietaris de terrenys forestals i defensar els seus legítims interessos.
RESULTANT, que l'àmbit sobre el que es pretén desplegar els seus efectes s'extén a
la Comunitat Valenciana.
CONSIDERANT, els propis Estatuts de l'Associació en quant a la seva Constitució i
funcionament.
CONSIDERANT, la disposició addicional 5ª de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local, redactada segons la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la
modernització del govern local, conforme a la qual les Entitats Locals poden constituir
associacions, d'àmbit estatal o autonòmic, per la protecció i promoció dels seus
interessos comuns.
CONSIDERANT, lo disposat en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
Dret d'Associacions
CONSIDERANT, que d'acord amb l'art. 47.2 g) de la Llei 7/85, de 2 de abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, correspon al Ple resoldre amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació la
“creació, modificació, o dissolució de Mancomunitats o altres organitzacions
associatives, així com l'adhesió a les mateixes i la aprovació i modificació dels seus
Estatuts”.
A la vista de l'exposat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la creació i constitució de l'Associació de Municipis Forestals de la
Comunitat Valenciana, amb la finalitat de representar als municipis propietaris de
terrenys forestals de la Comunitat Valenciana en la defensa dels seus interessos, així
com manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament de formar part de la mateixa.
SEGON.- Aprovar els Estatuts en tots els seus termes, assumint les obligacions que
de la seva aprovació resulten per a este municipi.
TERCER.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament en aquesta Associació a
En Josep Manel Bordàs Antolí.
QUART.- Remetre certificat de l'acord que aquest adopte a l'Ajuntament d'Enguera,
com a seu de l'Associació, per al seu coneixement i efectes oportuns.
QUINT.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura de quants
documents siguen necessaris per a l'execució dels acords pertinents.
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I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-idos hores, 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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