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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 9 DE FEBRER DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia nou de febrer de dos mil dotze, es
reuneixen les persones que se relacionen
al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2912-2011, 05-01-2012 i 12-01-2012.
2. INFORME D’ALCADIA.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 232/2011 al 244/2011 i del
01/2012 al 19/2012.
En primer lloc donar compte que el Primer Tinent d’Alcalde va participar en el
lliurament del reconeixement de premis a l’Ajuntament de Morella i a l’Oficina de
Turisme referents a la xarxa SICTEC, xarxa de qualitat de destins turístics promoguda
per Turespaña i per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la “Q” de
Qualitat que dóna la Fundació per la qualitat del turisme.
També el Primer Tinent d’Alcalde es va reunir amb un representant de Red Eléctrica
Española per tal de col·laborar en l’estudi de satisfacció i col·laborar en nous
projectes. Com se sap Red Eléctrica Española té interessos en el nostre terme i
nosaltres també tenim interès en que aquesta contribueixque en el territori que ocupe,
més del que ho està fent, pel que fa a la subestació i amb el nou projecte de les línies
de connexió d’Aragó i el sud de la Comunitat Valenciana que passaran pel nostre
terme municipal.
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Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

-

Es continua amb els treballs de millora del paviment de la Plaça Colon i Hort del
Baró, així com d’accessibilitat. Degut a les condicions meteorològiques s’ha tingut
que interrompre l’obra estes dos últimes setmanes.
S’ha fet la senyalització de la millora de la xarxa viària en el polígon industrial.
Degut a les inclemències meteorològiques dels últims dies s’ha reorganitzat el
treball de les diferents brigades, realitzant especialment treballs en interior, com els
següents:
S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment en el Col·legi de
Primària i l’Escola Llar, segons les peticions del centre.
Millores i manteniment de les cases de turisme rural, centre lúdic, espai firal...
S’han fet diverses reparacions en carrers d’Ortells, segons les peticions de les
reunions mantingudes amb els veïns.
S’han reparat diversos desperfectes en la Torre del Panto i en les proximitats,
deguts a alguns actes de vandalisme.
S’ha condicionat una zona del cementeri de Xiva per a la ubicació d’una
antena de telefonia mòbil.
Estan a punt de finalitzar les obres de millora i condicionament del sender que
uneix la Puritat amb el Centre Lúdic Jaume I, així com altres treballs en el mateix
barri.
S’està treballant en l’organització de totes les infraestructures necessàries per al
53 Sexenni.
S’ha remés a l’empresa executora de les obres del túnel, Ferrovial, un informe
dels tècnics municipals, així com s’ha tingut una reunió amb l’encarregat de la
mateixa per a que reparen alguns desperfectes ocasionats per les obres i pel pas
de vehicles pesats en diversos punts.

ÀREA DE HISENDA
-

Dins del Pla d’Eficiència s’han rebut diverses ofertes sobre el lloguer de vehicles
pels diferents serveis municipals i s’estan estudiant amb l’objectiu de disminuir les
despeses.
S’està treballant en la previsió de despeses i ingressos pel 53 Sexenni, i en este
mateix ple es porta l’aprovació del plec de condicions pel servei de la barra de
festes.
S’està pendent de que les entitats bancàries facen efectives les operacions de
tresoreria que van ser aprovades en recents plens.
S’han fet diverses gestions telefòniques en diferents Conselleries referents als
pagaments pendents, cap d’elles ha ofert fins ara un calendari de pagaments.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

S’estan fent diverses gestions per a aprofitar al màxim els recursos humans
disponibles dins del Cos de la Policia Local, afectat per les limitacions
pressupostàries existents.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
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-

S’ha condicionat la zona del polígon industrial on ha d’ubicar-se el punt de
subministrament d’aigua per a cubes i autocaravanes, així com també s’ha fet una
neteja general d’arbrat i vegetació.
S’ha condicionat i netejat una zona del barranc del Tint pròxima a l’Hostal Nou on
hi havia diversos arbres de grans dimensions que ocasionaven problemes en
instal·lacions aèries i soterrades.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
ÀREA DE COMERÇ
-

El regidor de comerç ha participat en una reunió sobre Slow Food que va tindre
lloc en Aldea Roqueta on es van tractar projectes de promoció de futur a dur
endavant en la nostra ciutat.

ÀREA DE TURISME
-

-

Recollida del certificat de compromís amb la qualitat de la xarxa SICTED.
Recollida de la “Q” de qualitat de l’oficina de turisme que ha estat renovada amb
una qualificació de notable.
Assistència a FITUR.
Participació en el Patronat Municipal de Turisme.
Presentació de les IX Jornades de la tòfona, amb la celebració dels 50 anys del
primer mercat de la tòfona a la nostra ciutat. Aquest any s’estan dinamitzant les
jornades amb tallers, xerrades, taules rodones... A més a més de la promoció per
les comarques veïnes.
S’està treballant en la promoció del Sexenni.
El personal de l’oficina de Turisme està realitzant cursos SICTED.

ÀREA DE COMUNICACIÓ
-

Des dels departaments de comunicació i turisme s’han mantingut reunions de
coordinació per a elaborar el Pla de Comunicació i Turisme per a l’any 2012. Un pla
ampli que tindrà molta feina en estes àrees, degut a la celebració del 53 Sexenni.
També s’han mantingut contactes amb agències de comunicació per valorar el
recolzament d’alguna d’elles per a promocionar el Sexenni i Morella durant l’any
2012.
S’ha prestat suport i recolzament als distints mitjans de comunicació que s’han
fet ressò de Morella en estes últimes setmanes en especial Canal 9.
També s’han mantingut reunions amb els empresaris turístics per a perfilar el pla
de comunicació de les Jornades de la Trufa 2012.
S’està ultimant el treball de la Revista d’Informació Municipal.
S’estan fent els fullets que serviran per a promocionar el Sexenni.
També s’han mantingut contactes amb els responsables del Cupó de la ONCE
perquè incloga una imatge de Morella i el Sexenni en un sorteig especial.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Es va reunir el Consell Escolar municipal per tractar el tema de la setmana de
l’educació, amb l’acord de la mateixa i tractament del tema de les retallades.
Participació en els diferents Consells Escolars, col·legi i institut.
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-

Participació en la selecció del relat guanyador del concurs organitzat per la Taula
del Sénia en el col·legi de primària.
S’ha donat suport a les mesures adoptades pels centres educatius de Morella.
ÀREA DE CULTURA
-

Se continua dinamitzant la biblioteca amb “El llibre de la setmana”.
Cinema municipal amb pel·lícules de recent estrena.
Reunions amb associacions per tal de renovar els convenis.
S’està treballant en el pla d’acció cultural al voltant del Sexenni.

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
-

L’antena de telefonia mòbil a Xiva ja està en proves, i en instal·lació una segona
fase que millorarà la cobertura inicial que té.
Les antenes de guifi.net a Xiva, Ortells i Primera del Riu ja estan en
funcionament i es continua donant d’alta la gent a aquest nombrós servei d’accés a
la Xarxa.
S’ha procedit a corregir i reinstal·lar els ordinadors pels telecentres de Xiva i
Ortells.
Ja es disposa a ple rendiment de la Sala de projecció portàtil per a les pedanies.
Ha començat a treballar-se la imatge corporativa del Sexenni per a posar -la en
consonància a la web municipal i la turística per les nostres festes.
S’ha adaptat el servidor municipal als imperatius marcats per la Llei de morositat.
S’han pogut donar 3 cursos d’informàtica a Morella i estendre la formació a
municipis com Sorita i Cinctorres mitjançant l’empresa Centre Formatiu.
Vam tenir dos dies problemes al correu morella.net, que ja estan corregits,
aprofitem per a demanar disculpes a tots els usuaris que es van veure afectats pel
tall del servei.

ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
-

S’han fet treballs pel Patronat de Turisme i Asetmyco: disseny de caixes regals,
campanya de Nadal pels comerços, campanya de les jornades de la trufa.
Dins de la campanya de Nadal: fullets amb les activitats, i imatge promocional
per a webs premsa i xarxes socials.
Cartells de diferents actes: concert de la Rondalla, xerrada Yosemite, concurs
d’anomalies...
Maquetació de l’exposició de fotos de l’Annunci.
S’ha procedit a fer promocions de les diferents activitats del poliesportiu Jaume I.
S’ha col·laborat amb els Majorals de Sant Antoni en la part corporativa i de
cartells.
Promoció i disseny del Màster de Tennis Ciutat de Morella.
S’ha procedit a fer uniformes per al Centre de Dia.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

El dia 23 de gener es va realitzar una xerrada sobre nutrició per a la gent gran i
xiquets amb el títol: “Una nutrició saludable”.
Durant estos dies s’està preparant, conjuntament amb la psicòloga, l’organització
dels tallers de memòria que es duran a terme els dies 21 i 28 de febrer.
S’està tramitant la subvenció per a l’equipament del Centre de Dia.
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ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Reunió amb els jubilats de Morella, Xiva i Ortells per veure les subvencions
d’estes juntes.
Durant estos dies s’ha comunicat a la gent gran interessada en sol·licitar una
llicència d’obres per adaptar els seus habitatges, de que esta llicència té una
subvenció del 50%.
ÀREA DE JOVENTUT
-

Organització de les activitats de Nadal.
Continua el Casal Jove, amb molt bona acollida per part dels joves.
S’està treballant en la dinamització del Consell de la Joventut perquè estiguen
representades totes les associacions en les que hi hagi gent jove, així com tots els
joves que a nivell particular vulguen col·laborar.

ÀREA DE FESTES
-

Festes de Sant Antoni Morella, col·laboració amb els majorals.
Festes de Sant Antoni d’Ortells.

Aprofitar aquest punt per felicitar molt sincerament als majorals de Sant Antoni
d’aquest any per la magnífica organització i per les iniciatives innovadores que han
portat endavant ja que han demostrat que es poden mantenir les tradicions innovant.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
DESEMBRE DE 2011. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del
mes de desembre de 2011, que són com segueixen:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-11 ............................................................... 113.049,10 €
Ingressos desembre.......................................................... 804.988,54 €
Total.................................................................................. ..918.037,64 €
Pagaments......................................................................... 647.668,38 €
Existència a 31-12-11........................................................ 270.369,26 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2011 tal i com vénen
redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SERVEI DE BARRA EN
L’ESPAI FIRAL PER A LES FESTES DEL 2012. Es dóna compte per part del regidor
d’Hisenda Rhamsés Ripollés Puig del plec de condicions per a l’adjudicació del bar de
les festes del 53 Sexenni.
Es tractarà d’un contracte d’arrendament, de l’1 al 31 d’agost de 2012, mitjançant
concurs, del bar de les festes del 53 Sexenni que es situarà en l’Espai Firal, amb un
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preu de 20.000 euros a l’alça, amb diversos criteris de valoració i un termini de
presentació fins al dia 24 de febrer a les 15:00 hores.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que des del Grup Popular es considera que
aquest tema, i més en aquest any de dificultats econòmiques, pot generar polèmica
amb els gremis i per tant s’opta per l’abstenció en aquest punt.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per a dir que aquest tema ja s’ha parlat en diverses
reunions amb els gremis i en termes generals s’està d’acord en que l’objectiu ha de
ser que el dia de cada gremi sigue lo més digne possible i sobre tot donar un bon
servei.
Pren la paraula el Sr. Puig per a dir que en definitiva sí finalment les arques de tots
ixen beneficiades ningú s’ha de molestar i tots són conscients de que l’Ajuntament té
un cost molt alt en infraestructures generals, que tots tenim que col·laborar i que les
coses s’han de fer entre tots.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda:
Primer. Aprovar el plec de condicions per al servei de barra en l’espai firal per a les
festes del 53 Sexenni tal i com se presenta.
Segon. Publicar el referit plec tant en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament com en llocs
de pública concurrència.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ LLEI HIPOTECÀRIA. Pren la paraula el regidor
d’Hisenda Rhamsés Ripollés Puig per a donar compte de la moció sobre la Llei
Hipotecària que és com segueix:
"Moció instant al Govern de l’Estat a modificar la Llei Hipotecària a fi de regular la
dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments
per motius econòmics.
Amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies han arribat
a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007-2010 a
l’Estat Espanyol s’han produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i que les
previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000.
Quan això succeeix, les famílies no només s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge
sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una
demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de
l’immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l’actual context de crisi succeeix
en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge
pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament de el deute restant,
més els interessos i costes judicials, a les persones en situació d’insolvència,
mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als
avaladors. És a dir, a més de perdre l’habitatge, milers de famílies s’enfronten a una
condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i
l’economia submergida.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-02-09 PLE ORDINARI

7

Esta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel
50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb les
legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que se suma a la publicitat
enganyosa amb què es van comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els
contractes que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules
abusives, com és el cas de les clàusules sòl.
Considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret,
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte
hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual
crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d’assumir cap
responsabilitat, a la vegada que segueixen generant milers de milions de beneficis
anuals.
Considerant que tot el aquí exposat vulnera l’actual marc jurídic, ja que el dret a
l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la
Constitució espanyola, que diu: "Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per fer efectiu aquest dret ... "però també en l’article 33, que limita
clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a
hores d’ara s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i
caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos
d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió); així com els compromisos
jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’estat espanyol en ratificar
tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de
Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i
Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat –i l’Observació General n º
7- que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del
dret a l’habitatge.
Atès que tot el aquí exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència
estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, ja que és als
ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la
recerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en segon
lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai,
reben totes les peticions d’ajuda de les persones i famílies empobrides.
Atès que la pèrdua d’habitatge priva a l’individu o la família de tota residència, i que, al
seu torn, l’absència de residència els exclou de tota via administrativa, comportant per
això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant
professional com familiarment.
Atès que, com a conseqüència de l’anterior, els desnonaments -encara més quan
suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- comporten alts
nivells d’inseguretat que desencadenen l’alteració de l’ordre públic i la pau social, i
considerant que els ajuntaments tenen l’encàrrec de mantenir la seguretat i l’ordre en
el conjunt del territori municipal.
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És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar al Govern central que, tal com ve proposant Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca i altres organitzacions socials, s’aprovi una modificació de la regulació
hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els
casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb
l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi
liquidat, tal com passa en altres països de la UE o als EUA.
Segon. Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures
necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència
sobrevinguda i involuntària. Per als milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovin
amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits que estan
acumulant les entitats financeres com a conseqüència d’aquests embargaments siguin
posats immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en
règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.
Tercer. Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a
emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creant una comissió
especial mixta en la qual participen representants del ple municipal i de les
associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la
problemàtica. L’objectiu principal d’aquesta comissió serà buscar alternatives que
evitin els desnonaments per motius econòmics. En els casos que no sigui possible,
garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.
Quart. Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, i en especial al Ministeri
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el
Senat, al Parlament Autonòmic i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquesta és una qüestió molt delicada,
bastant utòpica i amb un punt de demagògia i que pot produir un efecte contrari al que
es vol, ja que en el moment de demanar una hipoteca aplicant aquestes mesures, les
condicions que posaria el banc, segur, serien diferents a les que aplica en este
moment quedant restringit per tant l’accés a la vivenda.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que les condicions bancàries fins ara eren un
poc enganyoses i en aquest moment tota la responsabilitat recau en la part més dèbil,
per tant els bancs tindrien que assumir la seva part de responsabilitat i encara que es
considera utòpic hi ha que reivindicar aquesta qüestió.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar la moció Llei Hipotecària tal i com es presenta.
6. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB EL PROJECTE DE
GEOTÈRMIA EN EL CENTRE LÚDIC I ESPORTIU JAUME I. Es dóna compte per
part del regidor de serveis Amadeu Bordàs Antolí de l’informe sobre l’estalvi energètic
en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I amb el projecte de geotèrmia que és com
segueix:
“Davant l’elevat consum energètic que suposa mantindre en funcionament les
instal·lacions esportives del Centre Jaume I durant tot l’any, es van realitzar varies
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mesures per a reduir el nomenat consum. Una d’estes actuacions va ser la instal·lació
d’un sistema d’energia geotèrmica. L’actuació va consistir en la instal·lació d’un
sistema de climatització, basat en una bomba de calor geotèrmic, que cobreix la major
part de la demanda tèrmica de la instal·lació. Es tracta d’un equip de bomba de calor
que obté la energia que es genera en el subsòl, mitjançant un intercanviador de calor
soterrat.
Els principals avantatges del citat sistema de climatització són:
-

-

Rendiments superiors al 400%, és a dir, de cada 4-5 kw de calor que ens aporta
el sistema, paguem nomes 1 kw d’electricitat. La causa d’este estalvi és que esta
tecnologia intercanvia calor amb la terra i, les temperatures mitges del terreny tant
a l’estiu com a l’hivern són pràcticament constants i properes a la temperatura
ambient que es pretén aconseguir a l’interior dels edificis.
És una energia disponible les 24 h, els 365 dies de l’any.
Alta durabilitat i fiabilitat del sistema, entre 25 i 50 anys.
Baix manteniment, en comparació amb els sistemes convencionals.
A més, mitjançant les bombes de calor geotèrmiques s’obté també aigua calenta
sanitària conjuntament amb calefacció o refrigeració.

Esta actuació, (inclosa dins del Pla Confiança i que de moment és l’única abonada per
part de la Generalitat Valenciana), ha suposat un estalvi considerable en el consum
energètic i econòmic del complex esportiu.
Tot i que, és difícil de quantificar l’estalvi en tant poc de temps, ja que depèn molt del
clima que faça en cada moment, i segur que variarà d’un any a l’altre, des de la seua
posada en funcionament, durant el mes de març de 2011, fins al final d’any s’ha
produït un estalvi energètic d’un 45,16%, augmentant un 29,94% el consum
d’electricitat i reduint-se en un 75,10% el consum de gasoil.
Electricitat (kw/h)
Gasoil (litres)

2010
113.764,00
24.738,00

2011
147.821,00
6.159,00

diferència
34.057,00
-18.579,00

% variació
29,94%
-75,10%

Per a realitzar els càlculs de l’estalvi econòmic, s’ha tret el preu mitjà de l’electricitat i
del gasoil durant l’any 2011. Eixos càlculs ens mostren una reducció de la despesa en
energia d’uns 8.689,24 euros durant l’any 2011.
Electricitat
Gasoil
Total anual

2010
15.575,27
17.778,14
33.353,42

2011
20.237,97
4.426,21
24.664,18

diferència
4.662,70
-13.351,93
8.689,24

També voldríem recordar que a més d’un important estalvi econòmic, açò suposa un
gran estalvi mediambiental, ja que l’energia s’obté d’una font natural i inesgotable.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per a agrair la presentació d’aquest informe preguntant si
aquest estalvi és suficient per a mantenir aquest servei en funcionament o encara és
massa car el seu manteniment, ja que en els pobles del volant s’estan tancant les
piscines per no poder fer front al seu manteniment.
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A lo que respon el Sr. Bordàs dient que el manteniment sempre és massa car però
mai s’ha pretès fer un negoci de la piscina coberta i es considera que les despeses
que ens suposen estan justificades amb els usuaris que utilitzen no sols la piscina sinó
també el gimnàs, la sala polivalent, els vestuaris del tot el Centre Esportiu.
De tot lo qual el ple queda assabentat.
7. CAMPANYA VOLUNTARIAT 53 SEXENNI. Es dóna compte per part de la regidora
de cultura Maria Rallo Rallo de la campanya del voluntariat del 53 Sexenni que és com
segueix:
“Com tots sabem, Morella compleix el proper mes d’agost amb el vot del seus
avantpassats i celebra el 53 Sexenni.
Des de l’Ajuntament de Morella s’ha començat a organitzar la celebració de les festes
en honor a la Mare de Déu de Vallivana. El passat mes de desembre es va constituir
el Consell del 53 Sexenni, dins del qual es van integrar diferents àrees de treball per a
l’organització del novenari.
Estes festes, molt emotives per a la nostra ciutat, comporten tot un any d’esforç i
treball per part de tots els veïns i moltes són les activitats que necessiten
col·laboradors per a que es puguen desenvolupar. Per estes raons, es va crear una
àrea de voluntariat i participació. Els responsables de les diferents àrees ja han
mantingut varies reunions per tal de determinar les tasques a realitzar per estos
voluntaris i el nombre de persones que poden fer falta per dur-les a terme.
En els propers dies, s’iniciarà una campanya per a la captació de voluntaris, on les
persones que vulguen col·laborar podran adreçar-se fins a l’Ajuntament de Morella per
apuntar-se segons la tasca que desitgen realitzar.
També aprofitem l’ocasió, per des d’aquí, fer una crida per a animar a totes aquelles
persones que puguen col·laborar com a voluntaris, i també, a traslladar esta
informació a familiars o coneguts que puguen desenvolupar esta tasca, ja que entre
tots aconseguim que el Sexenni sigue una realitat, entre tots fem Sexenni.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que el Sexenni es fa entre tots i tots tenim que
col·laborar en allò que cada un pugue.
De tot lo qual el ple queda assabentat.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC. Es dóna compte per part
del regidor de governació Ernesto Blanch Marín de la moció sobre el transport públic
que és com segueix:
“El problema del transport públic al nostre municipi i comarca ha segut des de ja fa
temps un tema d’especial interès en el debat d’aquest plenari i que ha concitat el
consens dels grups polítics i socials a la nostra ciutat. Acords com el de 15 de març de
2007 sobre els horaris del transport o de 16 d’octubre de 2008, remetent a la
Conselleria les necessitats de transport públic al nostre territori, aprovats sempre per
unanimitat, mostren la sensibilitat i importància d’aquesta matèria per a la ciutadania i
la resposta social i política que sempre ha suscitat.
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El transport públic al nostre terme i comarca, que no veu avanços en la seua prestació
des de fa més de 20 anys, genera greus problemes estructurals en l’economia de la
població i suposa un dels handicaps més importants pel desenvolupament rural i
sostenible, redundant negativament en la qualitat de vida dels nostres habitants.
Si un dels elements que determinen la prosperitat i avanç d’una societat és la qualitat i
desenvolupament d’un servei de transport públic, és evident que la nostra terra té una
deficiència clara en eixa matèria.
El fet estadístic de que Morella disposa d’un dels parcs de vehicles per habitant més
alt de la província és simptomàtic de la deficiència del transport públic al territori i els
poders públics tenen que fer-se ressò d’aquesta situació i buscar solucions al
respecte.
Si els nostres estudiants disposaren d’un servei regular d’autobusos que els
permetera arribar totes les setmanes en hores adequades als seus destins
universitaris i acadèmics, l’economia de les nostres famílies en aquest temps
econòmicament tan complex, no es veuria afectada en tan gran mesura per la quasi
obligació d’adquirir vehicles per a que el seu trasllat a la Universitat es face mitjançant
transport privat.
Si la gent que té necessitats d’acudir a l’especialista, hospital, o qualsevol
administració situada en una ciutat ho poguera fer en un transport regular i de qualitat
que fomentara el seu ús, s’estalviarien molts de problemes d’assumir riscos
innecessaris en carretera, que desgraciadament encara porten massa víctimes i dolor
a les nostres terres, i es col·laboraria per tal de reduir les emissions perjudicials pel
medi ambient.
Si disposarem d’un adequat sistema d’interconnexió a les poblacions veïnes dins la
nostra comarca i fins i tot a les pedanies que integren el nostre terme municipal,
parlariem amb més propietat d’una bona vertebració del territori i d’una millora de la
qualitat de vida de la gent que es troba allunyada dels nuclis urbans amb més
població.
Si els autobusos funcionaren en un sistema racional i bidireccional els 365 dies de
l’any a Vinaròs i Castelló, el cabdal turístic i econòmic a la nostra ciutat augmentaria
sense cap tipus de discussió, amb la qual cosa es milloraria molt el rendiment dels
sectors econòmics cabdals de la ciutat.
Especialment important està sent la ubicació d’una marquesina d’autobusos a la CV14, al seu pas per la població d’Ortells, on les inclemències del temps fan patir molt a
la gent que espera l’autobús i que de fa molt de temps que aquest ajuntament ha
reivindicat per a la seua efectiva instal·lació. Al nostre terme municipal, i malgrat les
nostres peticions, no han aparegut ni les marquesines que permeteixen guarnir-se del
fred als sofrits viatgers dels autobusos. Podem entendre les dificultats econòmiques,
però correspon fer un esforç per a que aquesta antiga reivindicació del poble d’Ortells
siga una realitat que agrairem totes i tots els veïns del nostre terme si es fa realitat.
Eixe desig amplament compartit en aquesta Corporació no ha obtingut cap resposta
de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, ni tan sols
ha produït l’aprovació del Pla de Modernització de la Xarxa de Transport de Viatgers
per carretera en la Comarca dels Ports, del qual, encara que nosaltres vam presentar
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al·legacions i hem fet varies mocions al respecte en diversos Plenaris, no s’han aplicat
cap de les mesures previstes, ni tan sols aquelles que per adoptar-les no suposaven
cap assignació econòmica o pressupostaria. No cal que recordem que, per suposat,
aquelles mesures del pla que implicaven desenvolupament econòmic per part de la
Conselleria no estan ni tan sols anunciades per a aplicar-se.
Davant d’aquesta situació d’inacció i falta de diligència de la administració autonòmica,
correspon que la Corporació torne a prendre cartes en un assumpte punter del seu
desenvolupament i de la seua qualitat de vida per reclamar de nou un transport digne i
equiparable a altres zones d’interior de la Comunitat Valenciana.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Reclamar l’aplicació d’un pla de transport que garantitze a la nostra
ciutadania 365 dies de transport públic per autobús a Vinaròs i Castelló, i la seua
corresponent connexió amb els municipis de la comarca i les pedanies que s’integren
en el terme municipal de Morella.
SEGON. Demanar la instal·lació, amb caràcter prioritari, de una marquesina
d’autobusos a la població d’Ortells, en la part de la CV-14, donada la desprotecció i
falta de ubicació d’aquesta infraestructura a eixe lloc.
TERCER. Demanar formalment una reunió dels representants de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Morella amb la Direcció General de Transport de la Generalitat
Valenciana, per exposar-los la problemàtica existent al nostre territori en matèria de
transport públic i conèixer quins són els plantejaments de la Generalitat Valenciana al
respecte.
QUART. Sol·licitar la creació d’una comissió de seguiment dels Plans de Transport
Públic vigents i aplicats al nostre municipi, demanant que el nostre municipi tingue veu
i vot en la mateixa, sense prejudici de les facultats que es puguen atorgar a altres
municipis.
QUINT. Remetre el present acord plenari a la Conselleria d’Infraestructures i
Transport així com a tots els Grups Politics amb representació a les Corts Valencianes
i Diputació de Castelló per tal de que donen el seu recolzament a la present iniciativa.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a manifestar que aquest es tracta d’un assumpte
clàssic en quan a reivindicació i en quan a falta de solució. Pel que fa als horaris del
diumenge seria interessant i molt important per als estudiants, que els horaris foren
adequats per a poder utilitzar també el transport ferroviari.
Respecte al tema de la marquesina d’Ortells encara que no siga una competència
municipal s’hauria de valorar la possibilitat, encara que siga de forma provisional,
d’assumir aquesta despesa per part de l’Ajuntament.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que s’està d’acord en la proposta d’afegir en el
primer punt dels acords lo següent: “amb atenció als horaris ferroviaris i connexions
horàries a les estacions de rodalia i regional de Castelló i Vinaròs”.
Pren la paraula el Sr. Puig per a dir que també s’hauria de tenir en compte la
discriminació que sofreixen els joves Morellans en quan a ajudes.
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Després d’aquestes propostes el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció transport
públic tal i com es presenta quedant els acords de la següent manera:
PRIMER. Reclamar l’aplicació d’un pla de transport que garantitze a la nostra
ciutadania 365 dies de transport públic per autobús a Vinaròs i Castelló, i la seua
corresponent connexió amb els municipis de la comarca i les pedanies que s’integren
en el terme municipal de Morella, amb atenció als horaris ferroviaris i connexions
horàries a les estacions de rodalia i regionals de Castelló i Vinaròs.
SEGON. Demanar la instal·lació, amb caràcter prioritari, de una marquesina
d’autobusos a la població d’Ortells, en la part de la CV-14, donada la desprotecció i
falta de ubicació d’aquesta infraestructura a eixe lloc.
TERCER. Demanar formalment una reunió dels representants de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Morella amb la Direcció General de Transport de la Generalitat
Valenciana, per exposar-los la problemàtica existent al nostre territori en matèria de
transport públic i conèixer quins són els plantejaments de la Generalitat Valenciana al
respecte.
QUART. Sol·licitar la creació d’una comissió de seguiment dels Plans de Transport
Públic vigents i aplicats al nostre municipi, demanant que el nostre municipi tingue veu
i vot en la mateixa, sense prejudici de les facultats que es puguen atorgar a altres
municipis.
QUINT. Sol·licitar l’atorgament d’ajudes als joves de Morella per a que es pugue
fomentar l’ús del transport públic i ajudar a les economies familiars en aquesta
matèria.
SEXT. Remetre el present acord plenari a la Conselleria d’Infraestructures i Transport
així com a tots els Grups Politics amb representació a les Corts Valencianes i
Diputació de Castelló per tal de que donen el seu recolzament a la present iniciativa.”
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GESTIÓ CARDENAL RAM. Es dóna compte per
part de la regidora de cultura Maria Rallo Rallo de la moció sobre la gestió del
Cardenal Ram que és com segueix:
“L’hotel Cardenal Ram va tancar al mes d’octubre de 2009. Des d’aleshores, este
equip de govern ha presentat distintes mocions urgint que es començaren les obres, si
devien fer-se, i que es traguera a licitació la gestió del complex hostaler. Este
tancament va fer que tretze persones es quedaren sense treball i que l’economia de
Morella es veiguera afectada de forma negativa, especialment, en distints períodes en
els que l’ocupació ha segut del 100% i s’ha tingut que desviar a visitants a diferents
pobles. Sense anar més lluny, podriem parlar de l’Anunci o d’algun període festiu, com
Pasqua.
Després de més de dos anys tancat i quasi tres des de que va finalitzar la concessió
administrativa de la gestió de l’últim empresari, les obres pareix que prompte
començaran, però la gestió continua sense licitar-se. Este equip de govern entén que
ambdós procediments deurien de ser paral·lels, perquè el nou concessionari tinguera
l’oportunitat de supervisar les obres i que poguera començar la seua activitat, només
que finalitzen.
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Aplegats a este punt, si no es fan els dos processos d’immediat i, en conseqüència,
de forma paral·lela, tindrem que lamentar que l’Hotel Cardenal Ram no obrirà ni per al
Sexenni. Això suposaria un greu perjudici a esta economia, ja que hem de tindre en
compte que els hotels de Morella solen estar al 100% d’ocupació, en eixes dates. Així
va ocórrer fa sis anys, tot i que es comptava amb l’Hotel Cardenal Ram i amb la
Fàbrica Giner. Dos instal·lacions dependents de la Diputació de Castelló i que porten
més de dos i cinc anys tancades respectivament.
Creiem que ja s’ha perdut massa temps. Portem vora dos anys i mig d’excuses i de
retards, sent la economia de Morella la principal perjudicada. En una crisis tan
important com l’actual, el tancament d’este hotel ha suposat la pèrdua de llocs de
treball i de recursos provinents dels visitants.
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Demanar a Diputació de Castelló que agilitze els treballs perquè l’Hotel Cardenal
Ram puga obrir per al proper Sexenni
2. Exigir a la Diputació de Castelló que traga a concurs la gestió de l’hotel sense més
demores, ja que es considera urgent que aquest establiment torne a prestar els seus
serveis i cree els llocs de treball que ara per ara s’han vist suprimits.
3. Remetre el contingut d’aquesta moció als Grups polítics de la Diputació de
Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es considera una moció en la que s’està
d’acord en quan al fons, considerant que seria positiu que durant el temps en que es
realitzen les obres se realitzara també el procés administratiu per a l’adjudicació i així
s’ha plantejat als companys del partit amb responsabilitat amb aquesta qüestió,
esperant que el procés sigue lo més ràpid possible.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en la mesura de lo possible s’hauria de fer un
esforç per que estiguera obert al Sexenni.
En quan a la gestió es va parlar en el President de la Diputació per que no sols es
tracta d’una qüestió d’agilitat sinó de la concepció mateixa d’allò que és una explotació
de caràcter turístic i no es pot fer una inversió en una infraestructura turística sense
tenir en compte aquell qui gestionarà la mateixa.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar la moció de gestió del Cardenal Ram
tal i com se presenta.
10. INFORME SERVEIS SOCIALS PRESTATS PER L’AJUNTAMENT. Es dóna
compte per part de la regidora de benestar social Malú Blasco Querol de l’informe
sobre els serveis socials prestats per l’Ajuntament que és com segueix:
”L’Ajuntament de Morella davant les dificultats d’aquestes terres i l’envelliment de la
seua població volem donar una millor qualitat de vida, dins de les nostres possibilitats,
a la nostra població.
Des de l’oficina de serveis socials de l’Ajuntament duem a terme els següents
programes:
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- Programa d’informació, orientació i assessorament.
- Programa d’emergència social.
- Programa de convivència.
- Programa de cooperació social.
- Programa d’intervenció, prevenció i inserció social.
El servei d’atenció a la dependència duu a terme la tramitació i el seguiment de les
sol·licituds de dependència.
Comptem amb un Centre de Dia municipal, per donar servei a totes les persones
dependents que puguen necessitar este servei, per tenir millor qualitat de vida.
En aquest Centre es realitzen serveis complementaris:
- Menjador social.
- Gimnàstica de manteniment.
- Tractaments individuals de fisioterapeuta.
- Massatges terapèutics.
- Tallers de memòria.
L’Ajuntament subvenciona a les persones que vulguen entrar en el Centre de Dia
mentre estan esperant la resolució de la Llei de la Dependència.
L’Ajuntament per mitjà de l’oficina de serveis socials està ajudant als familiars que
tinguen persones amb problemes de mobilitat als seus domicilis prestant-los material
adaptat com a llits elèctrics, manuals i servei de grua millorant la qualitat de vida
d’aquelles persones que de manera ocasional o permanent necessiten este material.
L’Ajuntament subvenciona el 50% de la llicència d’obres a aquelles persones que
necessiten adaptar el seu habitatge per fer-lo accessible així com sempre treballa en
l’eliminació de barreres arquitectòniques a suggeriment de les necessitats de la gent
gran.
En este informe es demostra la forma de gestionar i donar servei a la gent gran.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per aclarir que l’ajuda del 50% en la llicència d’obres
no és subvencionat sinó bonificat.
De tot lo qual el ple queda assabentat.
11. 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
vota la urgència dels referits punts.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE RECAPTACIÓ 2011. Assabentat pel Ple
dels comptes de recaptació de l’any 2011 que han segut remeses a aquest
Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum el
següent:
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Voluntària

Executiva

Total
Pendent any anterior
618.935,87
Càrrecs
1.389.807,38
Ingressos
1.527.811,67
Baixes generals
14.345,04
Baixes insolv.
1.977,10
Pendent any següent
464.165,44

443.467,83

175.468,04

1.387.332,76

2.474,62

1.490.002,58

37.809,09

3.864,37
0,00
229.557,57

10.480,67
1.977,10
234.607,87

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació de l’any
2011 tal i com vénen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
El Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup Popular que
suposa la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, acorda
aprovar la urgència d’aquest punt.
APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ DE
LA GENERALITAT. Es dóna compte per part de la regidora d’educació Maria Rallo
Rallo de la moció contra les retallades en educació de la Generalitat que és com
segueix:
“L’educació és el nostre futur. Este equip de govern entén l’educació pública i de
qualitat com un dret de la ciutadania i així ho ha deixat palès en la seua política
d’actuació vers aquest tema. Per això no ens podem quedar impassibles davant de
les grans retallades que el Consell va aprovar el passat 5 de gener. Aquestes
retallades minvaran la qualitat de l’ensenyament dels nostres estudiants, ja que
suposen una nova agressió al personal de l’ensenyament i de tot el sector públic així
com als serveis que es presten. És el major atac de la història; cap altra Comunitat ha
realitzat una retallada d’aquest abast, per la qual cosa només ens queda contestar de
forma contundent i conjunta a aquesta nova agressió.
Pretenen estalviar més de 1.000 milions d’euros de la forma més fàcil, retallant
salaris i la qualitat dels serveis com ara l’educació. Volen retallar salaris del personal
docent i sanitari, enviar a l’atur durant l’estiu el personal interí docent, reduir el salari i
la jornada a 25 hores al personal interí de l’Administració del Consell i de la de
Justícia, i posar límits a les reduccions de jornada, així com eliminar els drets a dies
de vacances i de descans, a determinades prestacions socials i a la prolongació de la
vida laboral més enllà de l’edat de jubilació.
No contents amb això, el Consell ha aplanat el camí per a acomiadar fins a un 25%
del personal interí dels diferents sectors, entre els quals es troba el professorat interí,
la qual cosa pot afectar milers de persones, augmentar les xifres d’atur i deteriorar
més encara la prestació dels serveis públics a la ciutadania valenciana i la qualitat de
l’ensenyament públic.
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Les mesures aprovades no pretenen ni racionalitzar ni ordenar les administracions
públiques ni el sector públic, sinó fer caixa a costa de tirar-li mà al salari de les
treballadores i treballadors, de les professores i professors. Aquestes mesures no
crearan més ocupació ni serviran per fer-nos eixir de la crisi econòmica, tot el
contrari: reduirà el consum, les prestacions socials (beques, ajudes...) i els serveis
públics.
El govern valencià ha dilapidat els recursos públics amb una política clientelar basada
en els grans esdeveniments que no han generat riquesa ni ocupació, l’especulació
urbanística, que ha suposat l’enriquiment d’unes poques persones a costa de la
destrucció del territori, i la privatització dels serveis públics i de l’ensenyament públic
amb el desviament de recursos a la privada que obté beneficis a costa de les arques
públiques.
Aquestes mesures se sumen a altres que ja està aplicant la Conselleria d’Educació
des del curs passat: reducció de la plantilla dels centres; acomiadament d’una bona
part del professorat interí; augment de les ràtios; desaparició de programes
educatius, de les activitats de suport o dels desdoblaments...; augment de la càrrega
de treball del professorat; la disminució de les despeses de funcionament dels
centres... És a dir, estem assistint a un deteriorament del sistema educatiu públic i de
les condicions laborals del personal que hi treballa. I mentrestant, es fomenten noves
mesures que potencien la privatització de l’ensenyament com la cessió de sòl públic
per a la construcció de centres concertats.
Com a mesura de protesta, el Consell Escolar de Morella també va decidir no
celebrar la Setmana de l’Educació, que ja portava sis anys realitzant-se. A més, este
Consell també va recolzar que es presentara esta moció al plenari.
Per tot això ens oposem frontalment a totes eixes mesures i proposem al plenari
l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar al Consell a que derogue el decret aprovat i rectifique la seva política
educativa.
Segon. Reafirmar la defensa del sistema públic d’ensenyament, com a millor manera
de garantir l’exercici del dret a l’educació que, des de l’Educació Infantil fins a la
Universitat, estiga al servei de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i
dels valors democràtics.
Tercer. Recolzar les mesures que el personal docent dels centres educatius de
Morella prenguen fins què el Consell retire el Decret-Llei.
Quart. Remetre el contingut de la moció a les conselleries d’Educació i Hisenda, als
grups parlamentaris de Les Corts Valencianes i a la plataforma en defensa de
l’ensenyament públic.”
Pren la paraula el Sr. Amela per a dir que tal i com ha manifestat el portaveu del Grup
Popular aquest punt no es considera d’urgència i es crea un greuge comparatiu amb
la baixada de sous feta fa dos anys per l’anterior govern, mesura a la qual quasi no
van haver protestes, ja que en aquest cas es tracta d’una retallada del complement i
no una baixada de sous, baixada que si que afectava a la base de cotització pel
càlcul de les pensions.
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Seguidament es vol realitzar un anàlisi general de les causes de les retallades
realitzades en totes les administracions tenen a veure amb el model econòmic que
porta en la seva genètica les crisis periòdiques i de tant en tant una crisis estructural i
així va passar en 1873, en 1921, el crac de 1929, en 1973, una crisis conjuntural els
anys 1991 i 1995 i aquesta que estem que es tracta d’una crisis sistèmica que pot ser
l’inici d’una nova era.
Aquesta crisi ve donada per un consum i creixement sense límit, que provoca la
devaluació de la moneda, la inflació, el deute generalitzat i problemes amb l’euro i per
tant la política de retalls s’ha d’entendre com una mesura necessària i en el cas de la
Comunitat Valenciana, que és on ens tenim que centrar, es tractarà d’uns ajustos
temporals, d’un any o any i mig, i per tant tots tenim que contribuir i fer sacrificis.
Totes les mesures que es prenen vénen marcades per la Unió Europea i forçades
pels objectius de dèficit del 4,4%, el govern anterior ja va tenir que prendre mesures
com la congelació de les pensions i el retall del 5% del sou bàsic.
Pel que fa al que es diu en aquesta moció i respecte a la qualitat dir que l’any 80 hi
havia 25 hores de classe, 150 alumnes i 17 professors i ara hi ha 18 hores de classe,
185 alumnes i 32 professors per lo que en aquest moment en el nostre Institut s’ha
millorat, encara que les retallades si que poden afectar al nombre d’interins.
I per finalitzar dir que com aquesta moció es considera amb un llenguatge exagerat i
massa categòric se votarà en contra de la mateixa.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que aquesta moció està basada en el manifest al
qual es van adherir tant el Col·legi de primària com l’Institut de secundària de Morella
i per fer tots força en la mateixa direcció.
Avui el que es pretenia en aquesta moció era assenyalar els problemes que
comportaran per als xiquets, no sols la qüestió de la retallada del sou dels professors,
i que seran que cada vegada hi haurà més alumnes per aula, menys professors,
menys beques, no hi hauran ajudes per als menjadors, el alumnes tindran que pagar
totalment els llibres de text, i demanar una educació de qualitat i gratuïta per a
l’alumnat i en aquest moment la política que està fent la Conselleria d’Educació no va
per eixe camí.
Pren la paraula el Sr. Amela reiterant-se en que la ràtio que hi ha en Morella no és
excessiva i es considera una situació d’acord amb les circumstàncies en les que ens
trobem en aquest moment.
Pren la paraula el Sr. Puig per a dir que aquesta és una moció en suport a la
comunitat educativa de Morella que s’ha manifestat en reiterades ocasions respecte
d’aquesta qüestió i d’acord amb el manifest proposat per la mateixa comunitat
educativa.
Quan hi ha un problema estructural tan greu com el que hi ha en aquest moment en
Espanya les Comunitats Autònomes han de fer retallades cada comunitat ho fa com
considera oportú, i en el cas de la Comunitat Valenciana no es considera que s’hage
fet de la millor manera ja que no és tolerable que hi ha coses prescindibles i que
costen molts diners com pot ser el contracte amb Ecclestone, que es continuen fent i
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per altra banda es retalle en els sous dels professors. La nostra comunitat no ha
complit amb l’objectiu de dèficit de l’últim any i és la que està pitjor de totes les
comunitats d’Espanya.
Baixar el nivell adquisitiu dels funcionaris no és bo per a l’economia en general ni per
l’economia de Morella en particular, ja que el sector turístic és una base molt
important en la nostra economia i gran part del turista que ve a Morella és gent que té
un treball fix i una capacitat econòmica per tal de destinar una part dels seus
ingressos a l’oci.
L’eixida d’aquest problema no sols pot ser l’austeritat sinó que també s’ha de
promoure l’impuls econòmic i respecte al fet de que tots tenim que fer sacrificis, no
tots els ciutadans tenen la mateixa responsabilitat amb el que ha passat, i no es pot
permetre que aquells que han provocat en gran mesura aquest problema segueixen
guanyant milions d’euros.
I per finalitzar dir que es considera urgent parlar d’allò que és urgent per a la gent.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció contra les retallades en educació de la Generalitat
tal i com se presenta.
11. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per a exposar lo següent:
Demanar que se netegen millor les zones en les que encara queden
plaques de gel després de la última nevada.
Comunicar que en el camí peatonal de Santa Llúcia el dia 6 per la vesprada
havia un contenidor creuat impedint el pas i també hi havia diverses plaques de
gel.
Respecte a la informació facilitada sobre l’estalvi que ha suposat la
instal·lació d’energia geotèrmica que es va fer en el Centre Lúdic i Esportiu
Jaume I haguera segut interessant parlar-ho en la comissió ja que va estar
publicat en la premsa abans de tractar-se en aquest ple.
Transmetre les queixes de que la temperatura de l’aigua de la piscina està
un poc baixa.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tal i com ja es va exposar en un altre ple
la redacció d’un pla hivernal d’actuacions prèvies i vistes les actuacions d’aquesta
última nevada demanar més previsió amb el repartiment de sacs de sal i en l’actuació
de la pala, que estava avariada.
Pren la paraula el Sr. Puig per a respondre a les qüestions plantejades:
Respecte als incidents produïts després de la última nevada dir que va
haver una situació d’imprevisió meteorològica no havent cap tipus de
comunicació tal i com es fa habitualment i els problemes més grans van estar en
les carreteres, però en tot cas les actuacions van ser totalment correctes
treballant tota la brigada i la pala no va poder passar no per estar avariada sinó
per estar trencada, encara que sempre es pot tenir en compte qualsevol element
que millore aquestes actuacions.
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I pel que fa a la qüestió de la temperatura de l’aigua de la piscina, aquesta
ve regulada per llei marcant un màxim de 30 graus i la nostra piscina està a 28
graus. També dir que pujar un o dos graus la temperatura suposa unes
despeses molt altes.
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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