Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Miguel Angel Querol Vives
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS. Havent-se repartit junt
amb la convocatòria còpies de les actes de la sessions anteriors, per part del Sr. Alcalde es
pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les mateixes. No hi havent cap
objecció, s’aprova per unanimitat les actes de data 22-01-2014, 13-02-2014 i l’acta del ple
extraordinari i urgent de 13-02-2014.
2. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les
actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
- Continua el Pla d’Ocupació Local 2014, amb la contractació d’una nova professora de reforç
per a l’Escola Infantil, dos ofertes de reforç de la brigada municipal durant sis mesos i la
creació d’una borsa de treball per al reforç de la mateixa en l’estiu i l’oferta de beques de reforç
per a l’àrea de cultura i turisme.
- S’ha rebut el pagament de 598.000 euros corresponents a part del deute de la Generalitat
Valenciana, quedant encara pendent de pagament més de 500.000 euros, que han estat
justificats i reclamats però que encara no han estat reconeguts per part de la Generalitat.
Tenint en compte aquest pagament, s’està realitzant, per part dels serveis tècnics, un estudi
d’amortizació de part del crèdit del Pla de Pagament a Proveïdors.
- Pel que fa al tema de l’educació, i més concretament a la qüestió del Col·legi de Primària,
s’han mantingut diverses reunions i visites, entre elles una reunió amb la Directora Territorial
d’Educació a Castelló, i la visita en el propi centre del Secretari Autonòmic.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 25/04/2014
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 21 DE MARÇ DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
En la ciutat de Morella sent les dinou hores
del dia vint-i-un de març de dos mil catorze,
Regidors
es reuneixen les persones que se
María Luz Blasco Querol
relacionen al marge.
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Reunits en el Saló de Sessions de
Palmira Mestre Tena
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
Maria Rallo Rallo
objecte de procedir a celebrar la sessió
Rafael Pallarés Traver
ordinària corresponent a aquest dia.
Jesús Ortí Adell
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
José Agustín Amela Ibáñez
de avui i procedeix seguidament a analitzar
Noelia Garcia Sales
els distints punts de l’ordre del dia.

Informar que ja es disposa de l’autorització per part de la Conselleria i en estos moments els
tècnics es troben elaborant un projecte d’actuacions que aportaran solucions definitives als
problemes que presenta el centre. Aquest projecte, que serà sufragat per l’Ajuntament, serà
remés a la Conselleria per tal que realitze les actuacions proposades, a la major brevetat
possible.
- Informar de la reversió de la gestió de l’alberg de Vallivana després de les reivindicacions
fetes durant molt de temps. En este moment s’està preparant un projecte per poder dotar-lo de
les infraestructures necessàries per poder ofertar-lo com alberg i que es presentarà a una línia
d’ajudes de la Conselleria de Turisme anomenada “Programa Millor”.
- Manifestar la preocupació que es té després de la informació facilitada pel Cap de Servei,
Fran Medina, sobre les condicions que es plantegen per la possible licitació de Morella la Vella,
ja que es planteja un cànon econòmic bastant elevat i això pot suposar un greu problema en
compte de plantejar-se com una oportunitat de creació de llocs de treball i de més oferta
cultural i turística per la nostra comarca.
- També manifestar el malestar pel tractament que se li està donant per part de la Diputació al
conveni proposat, per part dels Ajuntaments de Morella i Cinctorres, sobre la potenciació del
patrimoni paleontològic, ja que s’està excusant en deixar de banda aquest projecte en altres
projectes que són la seva responsabilitat com és el cas del Colomer Zurita.
I pel que fa al Colomer Zurita es considera positiu l’anunci d’una inversió pel mateix de 400.000
euros, però hi ha que recordar que en el seu dia tant la Generalitat com la pròpia Diputació van
impedir la inversió d’1 milió d’euros i que ara presenta un estat quasi ruïnós. Per tant es
demana la realització d’un projecte integral de rehabilitació i de dinamització pel Colomer Zurita
i que es face amb un major diàleg directe i de col·laboració amb l’Ajuntament de Morella.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Realització d’obres de canalització de les aigües pluvials del Castell a través de la zona de
la Porta Ferrissa fins al dipòsit.
- S’ha reclamant el pagament de les llicències de les obres de la Porta Ferrissa.
- S’estan realitzant obres de millora a Xiva, reurbanització del carrer de l’Era, neteja d’arbrat i
inici dels treballs en l’obra d’una bassa de captació d’aigua.
- S’ha donat trasllat, de nou, la sol·licitud per a la millora de la carretera de Xiva, i pareix que
en aquest any es portaran a terme algunes actuacions en la mateixa.
- Realització de nous nínxols en el cementeri d’Ortells, aprofitant per fer xicotetes millores en
el casc urbà.
- S’han realitzat actuacions importants en el Castell, com han estat amb la instal·lació de
nous serveis públics i altres millores en el claustre del Convent, en la zona del Palau del
Governador i en la zona dels canyons.
- Preparació d’un projecte de millores per a l’alberg de Vallivana.
- S’ha mantingut una reunió en els responsables de l’empresa d’aigües i serveis per fer
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També s’ha mantingut una reunió amb els pares i mares de l’AMPA de Primària per, exposar
tots els treballs que l’Ajuntament està portant a terme en el referit centre, per parlar dels
problemes i possibles solucions que presenta l’edifici, així com el plantejament i exigència que
s’està traslladant a la Conselleria per a que assumeixque les seves responsabilitats.

balanç de l’any 2013 i programar les millores per a l’any 2014.
- Muntatge de la infraestructura necessària per a la ITV.
- Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el cas urbà.
- Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de Sant
Miquel per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos, així com el
carnestoltes.

- Pagament de la Generalitat Valenciana de part del deute, realitzant-se un estudi
d’amortització del crèdit de pagament a proveïdors.
- S’està tramitant la reclamació de l’impost “cèntim sanitari” que carregava els combustibles
dels vehicles i que s’ha estat cobrant de forma indeguda des de l’any 2002 fins al 2013.
- Nova contractació del servei de productes de neteja.
- Treballs per a la realització dels requeriments per es vénen demanant per part del Ministeri
d’Hisenda, considerant que suposen un treball excessiu per al personal de l’Ajuntament.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- S’està preparant el dispositiu especial de trànsit per a la celebració de la I Cursa
Mediterranean Xtrem.
- Preparació del dispositiu especial amb motiu del Carnestoltes.
- Inici de l’expedient per realitzar la numeració del carrer Hospital.
ÀREA DE TURISME
- Celebració d’un Patronat de Turisme on es va fer una valoració molt positiva de les 11
Jornades de la Tòfona, tant en la degustació dels menús en els restaurants com en els
showcooking’s així com de les dades del cap de setmana de San Valentí. També es van
planificat les activitats de pasqua i relacionades amb els 600 anys.
- Celebració d’un congrés de malalties respiratòries per part d’una empresa farmacèutica que
ja fa 9 anys que ve realitzant els seus congressos a Morella.
- Treballs per portar endavant el projecte tres territoris, Matarranya, Terra Alta i Morella,
aprofitant per invitar a tota la corporació a la presentació del projecte que tindrà lloc aquest
dilluns a les Sales Gòtiques de l’Ajuntament.
Destacar que aquest projecte està tenint una gran repercussió en els mitjans de
comunicació.
- Plantejament d’una iniciativa, dintre de l’Associació de “Los Pueblos más bonitos de
España”, per a que es realitzen viatges per conèixer diferents pobles. També s’està
preparant una exposició de tots el pobles que formen part de la mateixa.
- S’han mantingut reunions per a l’organització d’un congrés a nivell nacional “26é Congrés
de llengua i literatura anglesa medieval” que tindrà lloc en Morella al mes de setembre.
- S’ha licitat la nova gestió de la Fonda de Xiva.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT
- S’ha tornat a exigir a la Confederació i a les distintes administracions la creació de la Taula
del Riu Bergantes, per tenir un òrgan participatiu integrat per administracions, empresaris i
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ÀREA D’HISENDA

representants dels ramaders per buscar inversions que afavorixquen aquest sector.
- Treballs de neteja en distints punts dels camins.
- Preparació i organització amb col·laboració amb l’Associació de caçadors, de una fira de
caça, que tindrà lloc a final del mes de maig.
- Treballs de poda i neteja de zones enjardinades.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.

- Es continua amb la renovació dels ordinadors i altre material en les diverses àrees
municipals.
- Creació de la nova pàgina web “tracks de Morella” a www.morella.net.
- Posada en marxa de la 4º fase de Guifi.net Morella i per mig de la nova associació “Guifinet
Morella” donar difusió a les xarxes lliures i coordinar a tots els usuaris de la xarxa.
- S’ha renovat, mitjançant declaració a la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, el
contracte de teleoperadors de l’Ajuntament.
- Millora en la seguretat de les Torres de Sant Miquel.
- Presentació d’una reclamació a l’empresa Vodafone pels problemes de funcionament del
repetidor de Xiva.
ÀREA DE DISSENY
- Treballs de disseny i promoció de les distintes activitats: Ruta dels 3 Reis, Converses de
Morella, i distintes activitats de l’agenda cultural.
ÀREA DE CULTURA
Ha començat l’horari d’estiu dels monuments de Morella, Castell i Xarxa de Museus.
Segueix la programació de cinema.
Exposició “Treballs de pedra tallada” del veí de Castellfort Guillermo Sebastià.
Exposició al Convent de Sant Francesc, sobre Tortosa i les Terres de l’Ebre.
Presentació del llibre “La Corona de la Reina Esther” de Joan Andrés Sorribes.
Commemoració del 20é aniversari museu de Dinos amb diverses activitats que es
desenvoluparan a lo llarg de tot el mes i que tindran continuïtat durant tot l’any.
- Organització del nou cicle de Morella Sonora, del Curs Internacional de Música
Renaixentista i altres propostes culturals.
- Projecte dinamització Castell.
-

ÀREA D’EDUCACIÓ
- Ampliació del professorat de l’Escola Infantil.
- Treballs en el Col·legi.
- Reunió de l’Escola Llar, amb la Directora del Col·legi, el Director de l’IES i els representats
dels pares i mares dels alumnes i el Director de la mateixa Escola Llar, per acordar distintes
millores en el funcionament del centre.
- Ampliació del material lúdic i didàctic de l’Escola Infantil.
- Organització de la Setmana de l’educació, la programació de la qual estarà referida als
projecte 600 anys de les Converses de Morella.
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ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

- Es va mantenir una reunió en la UJI referent a la Seu dels Ports, per parlar de distints
projectes i la seva potenciació.
- Agrair la col·laboració de l’AMPA en l’organització del carnestoltes.

- S’estan ultimant els preparatius per a la realització de la cursa de bicicleta de muntanya,
Mediterranean Xtrem, que unirà Castelló Morella i Peñíscola el primer cap de setmana
d’abril, comptant ja en més de 240 participants.
- Organització d’una altra proba de ciclisme per al mes d’octubre.
- Reunió del Consell Municipal d’Esports.
ÀREA DE JOVENTUT
- S’està treballant en distints projectes final de carrera de joves universitaris.
ÀREA DE FESTES
- Celebració del carnestoltes.
- Col·laboració amb els Majorals de Sant Antoni 2015.
- Treballs d’organització del Concert de Primavera i dels Concerts d’Agost.
ÀREA DE LA DONA
- Organització de distintes activitats que tenen a veure amb la commemoració del dia 8 de
març, agraint a la fiscal de la fiscalia provincial de València i especialista en la violència de
gènere Na Mª Pilar Tomas Gómez, la conferència que va donar.
- S’està treballant per la realització d’un pla d’igualtat municipal.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- Reunió del Consell de Solidaritat per valorar els projectes del 0,7% de l’any 2013 i preparar
les jornades de solidaritat de l’any 2014.
- Sumar-se a la crida de Creu Roja Joventut a la campanya de Voluntariat jove.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Assistència en les jornades d’extensió universitària a l’UJI.
- S’ha sol·licitat la subvenció de teatre per a gent gran que ofereix la Diputació, lamentant
molt que hague estat denegada per tercer any consecutiu.
- S’han tornat a començar les classes de la universitat per a majors.
Per finalitzar manifestar el condol de la Corporació per la mort de Rafael Amela, qui va ser
responsable de Electra del Maestrazgo i per la mort de Paco Vives, membre del Consell de la
Gent Gran i qui va col·laborar moltes vegades en aquest Ajuntament, com va ser amb la
publicació d’un llibre sobre el centenari de la plaça de bous.
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ÀREA D’ESPORT

Es dóna compte dels decrets que van del 2014-0035 al 2014-0063
Data
14/03/2014
10:32
14/03/2014
10:32
14/03/2014
10:31
14/03/2014
10:31
11/03/2014
19:37
07/03/2014
12:56
07/03/2014
12:56
05/03/2014
16:15
26/02/2014
15:00
25/02/2014
12:15
21/02/2014
18:01
20/02/2014
13:54
20/02/2014
13:53
12/02/2014
15:58
12/02/2014
15:58
10/02/2014
13:50
10/02/2014
13:50
10/02/2014
13:50
10/02/2014
13:49
10/02/2014
13:49
10/02/2014
13:48
10/02/2014
13:48
10/02/2014

Expedi
Resum
ent
TRACTAMENT RESIDU SÒLID URBÀ VEHICLE 154/201
B-487034
4
TRACTAMENT DE RESIDU SÒLID URBÀ - 155/201
TRACTOR
4
INCOACIONS EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT

20/2014

INCOACIONS EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT 20/2014
EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PILAR ADELL AMELA
DE 4 MESOS
25/2014
120/201
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 120/2013
3
103/201
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 103/2014
4
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 134/201
06-03-2014
4
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 114/201
27-02-2014
4
DECRET INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT

20/2014
106/201
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 21-02-2014 4
101/201
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 13-02-2014 4
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT

20/2014

DECRET INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT
13-02-2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ BENESTAR SOCIAL
DIA 12/02/2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ GOVERNACIÓ DIA
12-02-2014

20/2014
102/201
4

- DECRET 4º TRIMESTRE PLA D'AJUST 2013

92/2014

- APROBACIÓ CONPTE DE RECAPTACIÓ 2013
CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
PROMOCIÓ
ECONÒMICA DIA 12-02-2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ
CULTURA DIA
12-02-2014
CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
HISENDA
DIA
12-02-2014
-CONVOCATORIA
COMISSIÓ
D'OBRES

91/2014

96/2014
95/2014

94/2014
93/2014
90/2014
97/2014
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Nom
DECRET
2014-0063
DECRET
2014-0062
DECRET
2014-0061
DECRET
2014-0060
DECRET
2014-0059
DECRET
2014-0058
DECRET
2014-0057
DECRET
2014-0056
DECRET
2014-0055
DECRET
2014-0054
DECRET
2014-0053
DECRET
2014-0052
DECRET
2014-0051
DECRET
2014-0050
DECRET
2014-0049
DECRET
2014-0048
DECRET
2014-0047
DECRET
2014-0046
DECRET
2014-0045
DECRET
2014-0044
DECRET
2014-0043
DECRET
2014-0042
DECRET

13:48
07/02/2014
18:14
07/02/2014
13:32
07/02/2014
12:38
07/02/2014
12:37
07/02/2014
12:37
07/02/2014
12:36

12-2-2014
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 13-02-2014

88/2014

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 7-02-2013

72/2014

LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA EXP. 84/2014

84/2014

LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA EXP. 79/2014

79/2014

LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA EXP. 82/2014

81/2014

LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA EXP. 82/2014

82/2014

3. DONAR COMPTE APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013. Es dóna compte de la
liquidació del pressupost general ordinari de l’any 2013, sent el resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Drets pendents de cobro:.....................................................................2.021.466,26
Del pressupost corrent.............................................................................352.627,43
De pressuposts tancats........................................................................1.699.191,24
D’operacions no pressupostàries...................................................................218,19
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva......................................30.570,60
Obligacions pendents de pago:............................................................1.606.230,48
Del pressupost corrent ............................................................................808.444,08
De pressuposts tancats...........................................................................504.576,95
D’altres operacions no pressupostaries .................................................293.209,45
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva.................................................0,00
Fondos líquids ...........................................................................................86.459,76
Romanent de tresoreria total...................................................................501.695,54
Saldo cobro dubtós..................................................................................164.930,42
Excés de finançament afectat.............................................................................0,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals..................................336.765,12
FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Drets pendents de cobro:..........................................................................49.330,00
Del pressupost corrent...............................................................................49.330,00
De pressuposts tancats......................................................................................0,00
D’operacions no pressupostàries.......................................................................0,00
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva...............................................0,00
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2014-0041
DECRET
2014-0040
DECRET
2014-0039
DECRET
2014-0038
DECRET
2014-0037
DECRET
2014-0036
DECRET
2014-0035

Obligacions pendents de pago:.................................................................43.921,41
Del pressupost corrent ..............................................................................36.790,88
De pressuposts tancats...............................................................................7.130,53
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................0,00
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva.................................................0,00
Fondos líquids .............................................................................................3.161,89

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Drets pendents de cobro:..........................................................................49.703,71
Del pressupost corrent...............................................................................26.500,00
De pressuposts tancats.............................................................................23.203,71
D’operacions no pressupostàries.......................................................................0,00
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva...............................................0,00
Obligacions pendents de pago:.................................................................24.804,12
Del pressupost corrent ..............................................................................20.921,92
De pressuposts tancats...............................................................................3.882,20
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................0,00
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva.................................................0,00
Fondos líquids ...........................................................................................23.806,10
Romanent de tresoreria total.....................................................................48.705,69
PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Drets pendents de cobro:..........................................................................27.658,28
Del pressupost corrent...............................................................................16.416,30
De pressuposts tancats.............................................................................11.241,98
D’operacions no pressupostàries.......................................................................0,00
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva...............................................0,00
Obligacions pendents de pago:.................................................................14.878,46
Del pressupost corrent ..............................................................................12.018,92
De pressuposts tancats...............................................................................2.095,18
D’altres operacions no pressupostaries ........................................................764,36
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva.................................................0,00
Fondos líquids .............................................................................................2.085,73
Romanent de tresoreria total.....................................................................14.865,55
Pren la paraula la Sra. Garcia per preguntar perquè si l’Ajuntament té superàvit, fa uns mesos els
treballadors van sofrir retards a l’hora de cobrar les nòmines
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Romanent de tresoreria total......................................................................8.570,48

A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que aquestes dades parlen dels diners que existeixen
pressupostàriament no els que hi ha en caixa, per tant el fet de tenir un superàvit no signifique
que eixos diners estan en caixa. Dir que si que es disposaria de més liquidés si la Generalitat ens
pagara el que ens deu.

Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que el tema dels retards en el pagament de les nòmines no
sols afecta a l’Ajuntament sinó que també està passant en l’empresa pública CISE, on no sols hi
ha retards de les nòmines sinó que a finals de l’exercici 2012 es devia 4.279.000 euros, no
podent-se culpar d’este deute a la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que CISE va pagant el seu deute mes a mes per lo que la
xifra del deute a la que ha fet referència va disminuint.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en el Partit Popular es confon tresoreria i pressupost
sent preocupant que any rere any es planteje aquesta qüestió donant la impressió que no és de
forma involuntària i que el que es pretén és confondre a la gent.
Les xifres de la liquidació del pressupost de l’any 2013 que s’han presentat en aquest punt volen
dir que, si a l’Ajuntament se li pagara tot el que se li deu, que està al voltant de 2,5 milions
d’euros, l’Ajuntament podria pagar automàticament tot el que deu i encara li quedaria 300.000
euros així com també assenyalen que pressupostàriament l’Ajuntament de Morella està molt bé al
haver-se reduït en gran mesura les despeses de l’any 2013.
Per lo que tot açò no hi ha que confondre-ho en la tresoreria que hi ha en caixa i que presenta un
problema evident i que obliga a realitzar operacions de crèdit i financeres.
De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. Es dóna compte
per part del regidor Amadeu Bordàs, de la moció sobre el Pla de Pagament a Proveïdors que
és com segueix:
“MOCIÓ DEL FONS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EN ELS AJUNTAMENTS
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha establert el mecanisme de pagament a
proveïdors per CCAA i EELL. El Govern el va aprovar el 2012, a través del Reial Decret 4/2012
i Reial Decret 7/2012. L'objectiu era subministrar liquiditat a les empreses i donar suport
financer a les administracions territorials afrontant el pagament a llarg termini dels seus deutes.
El 2013 s'ha posat en marxa la tercera i última fase, a través del Reial Decret 8 /2013.
El mecanisme de pagament a proveïdors ha significat transformar el deute comercial dels
Ajuntaments en deute financer. Al maig de 2012 es van formalitzar préstecs a llarg termini, deu
anys amb dos de carència, per al pagament i cancel·lació dels deutes contrets amb els
proveïdors. Prèviament, les EELL havien d'aprovar uns plans d'ajust que havien de ser
acceptats pel Ministeri.

9

Codi . Validació : 6WWL25EX4EHZGKFKSWPRPRXGZ | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 9 de 20

I pel que fa al pagament de les nòmines tal i com ja es va explicar en el ple anterior va ser una
qüestió puntual ocasionada per un problema tècnic dels bancs, per tant no s’entén que es vulga
traure ara punta a aquesta qüestió.

Com a conclusió podem dir que les EELL s'han vist obligades a formalitzar unes operacions de
crèdit a llarg termini, a un elevat tipus d'interès i amb una exigència afegida de complir amb
uns plans d'ajust, acceptats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. A més, en
molts casos, ho han tingut que fer degut a l’important deute que tenien amb els ajuntaments
les administracions autonòmiques.
Una política d'Estat en la qual no van col·laborar per a la seva definició les EELL, que
qüestiona la seva pròpia autonomia municipal i que suposa un cost considerable per als
mateixos ajuntaments.
A les dues primeres fases del Pla de Pagament a Proveïdors es van acollir 3.777 EELL, per un
import de 9,598,340,495 euros. La tercera fase del 2013, les últimes dades provisionals que
disposem van ser de 282 EELL, per un import de 215.754.812 euros.
Com hem assenyalat anteriorment, com les operacions es van formalitzar al maig de 2012,
comptant amb 2 anys de carència, serà a partir de maig de 2014 quan les EELL hagen de
començar amb l'amortització dels préstecs. Això suposarà, que hauran de fer front a un
pagament bastant més gran del que venia fent en els dos primers anys, i que algunes d'elles
tindran enormes dificultats per poder pagar. No obstant això, el pagament està garantit, ja que
el detrauria de la PIE el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Davant el problema que suposarà el pagament de les quotes d'amortització d'aquest préstec
per a algunes EELL, proposem una solució raonable i d'acord amb les circumstàncies de cada
entitat local.
Per això , es proposa al ple l'aprovació dels següents acords:
1- Instar al Govern d'Espanya a revisar les condicions establertes en les operacions financeres
formalitzades per les EELL en el marc del Pla de Pagament a Proveïdors.
La revisió d'aquestes condicions serà mitjançant: l'ampliació del període de carència,
l'ampliació del termini d'amortització i la reducció del tipus d'interès.
Per determinar aquesta revisió, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques convocarà la
Comissió Nacional d'Administració Local.
2- Instar al Govern d’Espanya a establir un pla de pagament prioritaris entre Administracions
per a que, com és el cas de la Comunitat Valenciana , la Generalitat, salde el deute total que té
amb els Ajuntaments i assumixca els interessos bancaris ocasionats.”
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Les condicions financeres d'aquestes operacions es van fixar per l'Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, d'1 de març de 2012, publicat mitjançant
Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril. En aquesta Ordre es recollia el criteri per determinar el
tipus d'interès per a les EELL, identificant-lo amb l'equivalent al cost de finançament del Tresor
Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al què s'afegiria un
marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
Aquest tipus d'interès es revisarà trimestralment en cada data de pagament, d'acord amb les
clàusules que es continguen en els contractes. El primer tipus d'interès que es va comunicar
va ser del 5,939%.

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que es clar que es retardarà el deute però no amb
l’objectiu que els nostres fills tinguen que fer-se càrrec del mateix sinó per veure si mentres
tant ens paguen el que ens deuen i així poder fer front als deutes i el que no s’entén és que
una vegada més Vostès vinguen a defensar els interessos del Ministeri, quan, com a regidors
de l’Ajuntament de Morella, haurien de lluitar pels diners de l’Ajuntament de Morella.
Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que com a regidors si que els preocupen els diners de
l’Ajuntament de Morella, encara que als que pareix que no els preocupen són el regidors del
Grup Socialista perquè per un costat els preocupen els interessos de Montoro però per l’altre
no els molesten gens els 600.000 euros d’interessos de més que se pagaran pel Poliesportiu a
part dels 2 milions que falten per amortitzar del mateix.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que un cop més s’està intentant confondre a la gent ja que
el que es tracta en aquest punt és una moció sobre el pagament a proveïdors, res a veure en
el poliesportiu o en altres qüestions. Per tant queda molt clar que l’Ajuntament de Morella no
podrà pagar el que deu mentres no se li pague el que se li deu i per això es demana facilitats
per pagar el deute.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que és increïble que aquesta moció que serà aprovada
per molts ajuntaments governats per distints partits polítics, PP, Convergència i Unió, PAR ..., i
amb una qüestió que pareix que es tindrà en compte inclús per part del mateix Ministre
Montoro, no serà recolzada pels regidors del Grup Municipal Popular d’aquest ajuntament.
Per tant el que es dedueix és que als regidors del Grup Municipal Popular de Morella els pareix
mal que es demane, tal i com es diu en aquesta moció, que s’estableixquen mecanismes que
suposen menys interessos per als ajuntaments, que s’allargue l’amortització, que el Govern
Central aplique el mateix mecanisme que va fer pel pagament entre ajuntaments i proveïdors
el face aplicar entre ajuntaments i comunitats autònomes i que les comunitats autònomes
salden d’una vegada per totes el deute amb els ajuntaments incloent els interessos que este
deute ha generat.
Per finalitzar deixar clar que aquesta qüestió no va en contra dels nostres fills, com es ve dient
des del Grup Municipal Popular, sinó que va a favor de recolzar els ajuntaments i que no es
tinguen que fer càrrec de més despeses bancàries.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres vots en contra del Grup Popular
acorda aprovar la moció sobre el Pla de Pagament a Proveïdors, tal i com es presenta.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GESTIÓ FONS EUROPEUS I RECOLZAMENT
UNIVERSITATS VALENCIANES. Es dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés de la
moció sobre la gestió dels Fons Europeus i el recolzament de les Universitats Valencianes que
és com segueix:
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Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que el Grup Municipal Popular votarà en contra d’aqueta
moció ja que l’aprovació de la mateixa sols suposarà el retard del deute, no sent just que els
nostres fills tinguen que pagar allò que nosaltres hem gastat.

“MOCIÓ FONS EUROPEUS 2014-2020

Com a resultat d’aquest acord es va implantar la fitxa econòmica, és a dir, el pressupost que
anava a destinar-se des de la Unió Europea per a la PAC, pressupost que va suposar una
important retallada en el muntant total, i particularment en l’import destinat al sosteniment del
sector agrari espanyol.
A l’Estat Espanyol, en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural
celebrada el 21 de gener passat, s’arribà a l’acord pel qual es fixa el repartiment dels fons per
al desenvolupament rural procedents del FEADER, establerts en 8.053 milions d’euros, dels
què a la Comunitat Valenciana li correspongueren 204 milions. En aquesta conferència,
l’Administració General de l’Estat es va comprometre a aportar el 30 % de la despesa nacional
que corresponga a cada programa de desenvolupament rural de les CCAA.
La retallada en el pressupost que l’Executiu central destina per a atendre els compromisos de
cofinançament del FEADER, ascendeix en tot l’Estat a 2.000 milions d’euros. Aquesta retallada
hauran d’assumir-la les Comunitats Autònomes als seus propis pressupostos.
Amb tot això, resultarà que el Govern Central aportarà als Programes de Desenvolupament
Rural de la Comunitat Valenciana un màxim de 42 milions d’euros, xifra que contrasta
clarament amb els 210 milions que, finalment, fou l’aportació que va comprometre l’anterior
govern espanyol en el passat període de programació de la PAC 2007-2013.
Donades les dificultats financeres per les que travessa la Generalitat i la insensibilitat
demostrada en l’anterior període 2007-2013 amb l’agricultura i el desenvolupament de les
zones rurals, creiem que la Generalitat no assumirà la despesa que li correspon.
D’aquesta manera, la quantia de les ajudes que rebrà el camp valencià és més d’un 80%
inferior a la despesa de l’Estat en la Comunitat Valenciana en 2007-2013.
Per acabar, cal indicar que les quatre universitats públiques de la Comunitat Valenciana han
signat un Decàleg per a una bona governança en la política rural de la Comunitat Valenciana,
on apel·len al Consell a establir un model transparent, participatiu i compromès per tal
d’afrontar els enormes problemes i desequilibris que oprimeixen el futur de les zones rurals
d’interior, ja que sinó es canvia el model de treball de l’anterior període per part de
l’administració autonòmica l’eficàcia dels fons europeus en zones com la nostra queda molt
deteriorada.
És per tot això que es proposa al Ple d’adopció dels següents acords:
PRIMER. Que el Consell denuncie la discriminació patida per la Comunitat Valenciana en
l’assignació de recursos per a desenvolupament rural per al període 2014-2020.
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A finals del passat any 2013, la UE va arribar a un acord per tal d’escometre la reforma de
l’actual Política Agrària Comú (PAC) i establir les bases que van a regir-la en el període
comprés entre els anys 2014 i 2020.

TERCER. Recolzar el Decàleg per a una bona governança en la política rural de la Comunitat
Valenciana elaborat per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i exigir a la
Generalitat que es regisca per estos principis de treball, transparència i participació a
diferència del que ha fet el període actual.“
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que se lamenta que degut als excessos del Govern de
Zapatero, gastant el que no tenia, ara es tinga que fer retalls; però no obstant això des del
Grup Municipal Popular s’està d’acord en demanar més diners per als Morellans i per a la gent
de la comarca.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que és graciós relacionar els excessos del Govern de
Zapatero en la política agrària comú, i si els 210 milions que el Govern de Zapatero va destinar
a la Comunitat Valenciana es considera un excés estaria bé tenir un altre excés com aquest en
este moment de part del Govern Central de cara a la Comunitat Valenciana i més en les zones
d’interior i rurals com la nostra.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que la situació actual en la que es troba Espanya no pot ser
motiu per riure i des del Grup Municipal Socialista no es pot donar lliçons de repartiments
equitatius.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que no entén de que està parlant el Sr. Ortí ja que en
aquest punt es tracta dels fons europeus i de lo que el Govern Central destina d’aquestos, en
cap moment s’està parlant de res del que ha mencionat el Sr. Ortí.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar més serietat a l’hora de tractar els temes, ja que en
aquesta moció no es parla d’excessos ni d’altres qüestions, sinó que es parla de la política
agrària i de desenvolupament rural que seria desitjable tenir i dels diners que poden vindre o
no vindre per als ramaders, agricultors i emprenedors.
Per tant i pel que fa a la qüestió que ens ocupa en aquest punt, hi ha que tenir en compte que
si a la Comunitat Valenciana arriben diners dels fons europeus és precisament per zones com
la nostra, i tal com es veu en la moció i també en el decàleg presentat per les Universitats
Valencianes, la Comunitat Valenciana no ha fet les coses bé, ja que aquesta està en el grup de
les regions de tota Europa que més mal ha gestionat els fons europeus. Precisament la nostra
zona és proba de la mala gestió realitzada amb una nul·la transparència, amb el mal
repartiment fet, amb la subvenció de projectes totalment ineficaços i amb tot el que encara, a
dia d’avui, se li deu a l’Ajuntament de Morella.
Per tant en aquesta moció el que es demana són més fons europeus per a la nostra zona
manifestant el recolzament al decàleg realitzat per les Universitats que plantejen qüestions tant
importants com la necessitat de que els grups d’acció local creats per a la gestió dels fons
europeus funcionen millor i siguen més transparents i més participatius.
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SEGON. Que el Consell reclame al Govern d’Espanya que aporte per al període 2014-2020, al
menys, els mateixos fons per al desenvolupament rural que aportà l’anterior Govern central per
al període de programació de la PAC 2007-2013, és a dir, un import no inferior a 210 milions
d’euros.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la gestió dels Fons Europeus i
recolzament Universitats Valencianes tal i com es presenta.

L’objectiu d’aquest conveni és regular els compromisos de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, de les entitats que voluntàriament s’adherisquen al mateix, així com
de la entitat Ecoembes, en lo que respecte al funcionament del sistema integrat gestionat per
Ecoembes en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir el
compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, de Envasos i Residus d’Envasos i demés
normativa que la desenvolupa i complementa, així com establir les condicions generals a
aplicar a totes les entitats locals que participen en aquesta gestió i regular les condicions
econòmiques que regiran les relacions entre les parts.
El present conveni marc, que deixa sense efecte el subscrit en data 30 de desembre de 2008,
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
i l’entitat Ecoembes, entrarà en vigor a la firma del mateix finalitzant el termini de vigència el 3
de juliol de 2018.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es considera un conveni positiu i necessari per al
poble, demanant que s’informe de quants diners rebrà l’Ajuntament i que de cara als
pressuposts de l’any vinent aquest ingrés es tinga en compte per a que repercuteixque en la
disminució d’alguna taxa per a que tinga repercussió cara a la població en general.
També plantejar les queixes manifestades, tant per particulars com per empreses, en el fet del
poc estalvi que els suposa en el pagament de les taxes el fet de reciclar, demanant la
necessitat de fer una campanya de conscienciació.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per explicar que la taxa de reciclatge sempre s’ha calculat tenint
en compte l’ingrés per la mateixa qüestió i en quan a la devolució que es fa per la qüestió del
reciclatge, la quantitat ve determinada per la quantitat que es recicla en l’ecoparc.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per recordar que hi ha dos taxes, una de recollida que ve
imposada pel cost de la Diputació i que gràcies als Diputats del Grup Socialista es va
aconseguir que no augmentara un 11% com es va proposar per part de Diputació, i l’altra taxa
que ve remesa i imposada pel Consorci de Residus, que disposa d’una planta molt moderna
però amb uns costos elevadíssims suposant uns rebuts de basura molt elevats.
També aclarir que els ingressos, tal i com ha dit el regidor Pallarés, reverteixen tant en la
millora el servei com en l’ajust directe de la taxa.
Per finalitzar dir que aquest conveni es valora com un conveni molt positiu així com el servei
que s’està donant, fent una recollida porta a porta, demanant que tot el mon té de continuar
fent un esforç per seguir sent una de les ciutats que més recicla de tota la zona del Consorci.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ECOEMBES. Es dóna compte per part del regidor
Rafael Pallarés Traver del conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l’entitat Ecoembalajes España S.A.

PRIMER.- Acceptar la totalitat de les condicions reflexades en el present conveni marc.

7. NOMENAMENT ALETS VALLIVANA. Pren la paraula el regidor Ernesto Blanch per
informar que, reunits el dissabte 22 de febrer de 2014 a l’Ajuntament de Morella els Alets de la
Comissió de Treball i l’Administrador de Vallivana i després de llegides les vuit sol·licituds
presentades per a reemplaçar les tres vacants actuals i de valorar el contingut de les
sol·licituds, presenten la següent proposta:
“Elegir a: José Antonio Aguilar Sorribes, Belén Mestre Querol i Milagros Ripollés Segura, com
Alets de la Marededéu de Vallivana, pel sector del mas, de les següents denes: Dena de
Muixacre, Dena de Font d’En Torres i Dena Segona del Riu”, segons els estatus del Patronat
Municipal “Administració de Vallivana”
Pren la paraula el Sr. Amela per, des del Grup Municipal Popular, es vol manifestar el
recolzament als nomenaments proposats donant l’enhorabona a tots ells, aprofitant per
demanar que siguen més els Alets que participen en les eleccions dels altres Alets.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que és en este moment quan els responsables polítics
tenen que triar als Alets de la Marededéu, sent important que les tradicions vagen
acompanyades per les realitats del poble.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es considera un èxit i molt positiu l’elaboració dels
Estatuts de Vallivana amb canvis per adaptar-se als nous temps, fent que l’elecció dels Alets
siga més participativa deixant de ser hereditària o vitalícia.
Per finalitzar agraint el treball tant dels Alets com de l’Administrador així com l’interès
manifestat per totes les persones que van presentar les seves sol·licituds i donar l’enhorabona
als elegits, desitjant-los que gaudeixquen d’aquesta nova tasca.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda nomenar, a proposta de la Comissió de Treball i
l’Administrador de Vallivana i segons els estatus del Patronat Municipal “Administració de
Vallivana”, com Alets de la Marededéu de Vallivana a:
José Antonio Aguilar Sorribes per la Dena Muixacre.
Belén Mestre Querol per la Dena de Font d’En Torres.
Milagros Ripollés Segura per la Dena Segona del Riu.
8. ADJUDICACIÓ ANIMACIÓ CASTELL. Conegut el Plec de Clàusules Administratives
Particular que regiran la contractació del servei d’animació del Castell i Mercat Medieval l’any
2014, aprovat en el ple de 13 de febrer de 2014.
Conegut que la forma d’adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense publicitat,
i havent-se sol·licitat ofertes a tres empresaris capacitats per la realització de l’objecte del
contracte.
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SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Rhamsés Ripollés Puig, per a la signatura del referit
conveni.

Conegut que l’oferta presentada en este moment s’ajusta a les condicions establertes en el
plec de clàusules administratives, el Ple per unanimitat acorda adjudicar la realització del
projecte d’animació del Castell a l’empresa Serviusuaries Coop. V.- AUR-ART, pel 20% de la
recaptació que s’obtinga els següents dies: del 12 al 21 d’abril i els caps de setmana del 28 de
juny al 14 de setembre.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que després de la prova pilot que es va fer l’any passat i
vistos els resultats de la mateixa, este any i aprofitant els 600 anys de les Converses de
Morella es va pensar en dinamitzar el Castell oferint una sèrie d’activitats d’animació tant per
als visitants com per als propis Morellans.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir, tal i com ha dit la Sra. Secretària, que la segona taula de
contractació va estar donada degut a que la primera no es va adaptar a les condicions
establertes en el Plec de Condicions, aprofitant per demanar que quan es tinga que convocar
per formar part d’una taula de contractació no es face en tant poc temps d’antelació com va ser
en este cas.
Dir que aquesta adjudicació es considera molt positiva al comprovar que l’empresa
adjudicatària està molt preparada per portar endavant aquest projecte.
Pren la paraula la Sra. Rallo dient que tant el calendari com les diverses activitats proposades
per l’empresa adjudicatària són adequades per a que tot el món puga gaudir de les mateixes ja
que es desenvoluparan tant en Setmana Santa com en els mesos d’estiu i les activitats tindran
lloc tant en la zona del Castell com en altres carrers de la nostra ciutat. L’empresa
adjudicatària també podrà realitzar qualsevol altra activitat que considere complementària, sent
en eixe cas al seu càrrec.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest projecte s’entén com un atractiu més de la
nostra ciutat amb una proposta d’activitats molt interessant, mercats medievals, cercaviles,
animacions al Castell, representacions, etc, presentant este projecte també un altre aspecte
molt interessant com és el gran nombre d’activitats complementàries que ens podran oferir
donada la gran experiència d’aquesta empresa.
9. SOL·LICITUD DECLARACIÓ BIC DE LA FESTA DEL SEXENNI. Pren la paraula la
regidora Maria Rallo per exposar el següent:
“L’Ajuntament de Morella vol seguir fidel a la seua història, a la història dels seus avantpassats
amb eixos 336 anys des d’aquell primer Sexenni de l’any 1678 fins al darrer del 2012 i mirant
com sempre ho ha fet al futur, ara el de l’any 2018, Sexenni LIV.
El passat Sexenni, el Govern Valencià, reunit en el Saló de Plens de la Casa del Consell de
Morella va aprovar iniciar l’expedient per a la catalogació de BIC de les festes del Sexenni.
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Coneguda que la única proposta presentada per l’empresa Serviusuaries Coop. V. AUR-ART
no s’ajustava totalment a les condicions establertes en el plec de clàusules administratives, la
Mesa de Contractació va fixar una reunió amb la referida empresa per tal d’ajustar la proposta
a les condicions establertes per a la seva adjudicació.

Cada Sis anys, De Sis en Sis, milers i milers de visitants vénen a Morella per poder gaudir
d’eixes festes inigualables i úniques com és El Sexenni de Morella. És ja imparable eixe riu de
gent que de totes parts arriba al nostre poble i gaudeix, ja no sols del seu ric patrimoni
arquitectònic, sinó d’eixa riquesa etnològica etnogràfica com són Les Festes. El sistema
gremial d’organització de la festa recordant els potents gremis medievals motors econòmic del
poble, les seues danses tradicionals vinculades als propis gremis, el treball de paper arrissat
fent eixos guarniments únics i inimitables que durant tot un any les dones i homes de Morella
han anat fent dia a dia, nit a nit per a que tot estigue a punt pel compliment del Vot fet a la seua
patrona la Verge de Vallivana pels seus avantpassats.
Tot això i més fa el demanar la protecció i reconeixement d’una festa que ja no és sols
Morellana sinó que ja ha traspassat totes les fronteres.
Que amb esta declaració esta festa tinga major protecció, ajuda per part de totes les
administracions i que els morellans i morellanes ens sentim orgullosos del ferm compromís de
continuar fent més gran la nostra ciutat i les nostres festes.
Per tot això l’Alcalde de Morella, En Rhamsés Ripollés Puig, proposa al Ple:
1. Traslladar la petició a la Generalitat Valenciana per a que declare les festes del SEXENNI
com a Bé d’Interés Cultural (BIC).
2. Traslladar al govern valencià la màxima col·laboració per part dels tècnics municipals i el
poble de Morella, en general, per allò que puga necessitar durant el transcurs de l’expedient de
declaració.”
Pren la paraula el Sr. Amela per recordar que açò va estar aprovat en agost de l’any 2012 per
acord del Consell i que s’està treballant en la recopilació de documentació.
Dir que en quart paràgraf del text hi hauria que fer una reflexió de cara al dia de demà, i hi
hauria que fer que la gent col·laborara més en la realització dels adornos dels carrers ja que la
festa és per a tots.
També dir que no s’està d’acord en el punt tres on es diu: “...l’Ajuntament s’ha col·laborat
permanentment amb els tècnics de la Conselleria de Cultura per configurar l’expedient i per
continuar endavant ....”, ja que ha passat més d’un any des de l’inici de l’expedient en agost del
2012.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que tot el món està d’acord en portar endavant aquesta
sol·licitud de bé d’interès cultural d’aquest esdeveniment, tant important per a tots i des
d’aquest Ajuntament sempre s’ha estat en contacte amb la Conselleria de Cultura per seguir
amb aquest tràmit.
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Durant estos mesos des de l’Ajuntament s’ha col·laborat permanentment amb els tècnics de la
Conselleria de Cultura per configurar l’expedient i per continuar endavant es proposa al Ple
l’aprovació de la petició per a que eixa declaració tant merescuda puga ser realitzada.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que hi ha treballar per obtenir aquesta declaració tant
important i positiva per la nostra festa, deixant constància de que des del primer moment s’ha
estat col·laborant per part dels tècnics en la preparació de tota la documentació sol·licitada,
sent en este moment quan es porta aquest punt al Ple per prendre l’acord necessari per
continuar endavant.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DIA DE LA DONA. Es dóna compte per part de la
Regidora Malú Blasco de la moció sobre el dia de la dona, que és com segueix:
“MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el mes de desembre del 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptava la
resolució de proclamar el dia de 8 de març com a Dia Internacional de la dona, com a
homenatge a totes les dones que van lluitar per aconseguir poc a poc la igualtat en tots els
àmbits en la societat.
El 8 de març és una ocasió per manifestar el nostre compromís amb la dona i demanar
esforços col·lectius per aconseguir ple desenvolupament personal, laboral, cultural i social.
Les dones estem encara en desavantatge en el món laboral, cobrant menys salari a igual
treball o en menys càrrecs de responsabilitat. Per això, hem de tornar a demanar que a igual
treball, igual salari.
L'ajuntament està amb la reivindicació d'aquesta causa donant suport a les dones i,
col·laborant amb el Grup de Dones i Infodona que realitzen diversos actes de sensibilització i
compromís en totes les dones que estan en desavantatge en la societat. S'organitzen actes
contra la Violència de gènere, que tenen lloc el 25 de novembre, com xerrades i exposicions i
el 8 de març, dia de la dona treballadora, també es realitzen diverses activitats. Aquest any
vam tenir una xerrada per part de la fiscal de València, Maria Pilar Tomàs Gómez, que va ser
molt interessant.
Ara volem donar un pas més i estem realitzant un Pla d'Igualtat municipal. A hores d'ara tenim
un estudi previ amb Isonomia, Infodona, el Grup de Dones i l'Ajuntament.
Considerem important que a les escoles, en l'àmbit familiar i en la societat, en general, que es
treballe educant a tots per igualtat.
Per tot l'exposat presento al Ple els Següents acords:
Instar als Govern Central i Autonòmic a utilitzar tots els instruments legals previstos en
l'ordenament jurídic per a aconseguir que la igualtat d'oportunitats i la conciliació de la vida
familiar, laboral i personal siga una realitat.
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Assabentat el Ple, per unanimitat acorda aprovar la sol·licitud de BIC de la festa del Sexenni tal
i com es presenta.

Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconega els drets de la dona, i per a fer
de la igualtat d'oportunitats una realitat.

Este acord es traslladarà el president de la Generalitat Valenciana, el president de les Corts
Valencianes, el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i el president
del Govern de la nació.”
Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que des del Partit Popular es votarà a favor d’aquesta
moció ja que sempre es recolzarà la lluita de la dona per aconseguir tenir els mateixos drets
que els homes, sent un camí llarg i del que queda molt per recórrer, esperant que poc a poc
s’arrive a la completa igualtat en tots els àmbits de la societat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que si totes les desigualtats són roines i deplorables, la
pitjor és aquesta, a la que tots tenim que plantar i fer front comú des de totes les
administracions.
Aprofitar per agrair al Grup de Dones per totes les activitats organitzades, recordant la
col·laboració que, des d’aquest ajuntament, s’està fent amb la realització d’un pla municipal
d’igualtat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar la moció sobre el Dia de la Dona tal i com es
presenta.
11. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Garcia per exposar les següents qüestions:
- Traslladar el malestar dels veïns de Xiva per l’estat en el que es troba l’edifici del forn,
preguntant si l’equip de govern té prevista alguna actuació.
- Reiterar la sol·licitud de que el Grup Municipal Popular forme part del Consell de Solidaritat,
demanant informació sobre la reunió que va tenir lloc la setmana passada.
- Preguntar quina part dels 600.000 euros que s’han ingressat per part de la Generalitat
anirà destinada al pagament a proveïdors.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:
- Agrair que se tinguera en compte la petició d’ordenació dels contenidors de l’espai firal.
- Reincidir en la necessitat de pintar les portes d’entrada al Castell.
- Demanar que s’estudie l’estat de les vigues que hi ha en la zona del Portal dels Estudis així
com l’arbre que hi ha en la part exterior de la muralla d’aquesta mateixa zona.
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Exigir el ple dret a decidir de la dona amb llibertat, especialment en allò que més afecte a la
seua persona.

- Sol·licitar una reunió del Consell Rector de Vallivana per tractar distints assumptes entre ells
l’estat dels comptes del Santuari.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:

Pren la paraula el Sr. Acalde per respondre a les qüestions plantejades:
- En primer lloc desmentir totalment el fet de que les llicències d’obres es concediexquen des
de la Junta de Govern, ja que totes es concedeixen en les Comissions d’Obres; comissions
que es convoquen sempre que hi ha assumptes per tractar.
- Pel que fa al Forn de Xiva, dir que és una qüestió plantejada pels veïns i que sempre s’ha
tingut en compte en les reunions veïnals que es fan periòdicament.
Tal i com es va quedar en una reunió veïnal s’ha començat a treballar en un projecte per
portar endavant una vegada s’han acabat les millores dels carrers.
- Respecte a la qüestió del Consell de Solidaritat, dir que el grup de valoració de projectes,
tema que es va tractar en la reunió que es va mantenir la setmana passada, està format
exclusivament per representants de distintes associacions i ONG’s.
Una vegada realitzada aquesta valoració es traslladarà al ple per a la seva aprovació.
- Respecte a la destinació dels diners que s’han ingressat per part de la Generalitat, dir que
els serveis tècnics ja es troben fent la valoració per tal de veure quina és la millor
amortització que es pot fer del crèdit així com també s’està estudiant per fer una bona
previsió de tresoreria de tot l’any. Per tant per un costat es pretén reduir costos financers i
per l’altra assegurar la tresoreria.
- Pel que fa als contenidors sempre s’intenta que estiguen recollits, estudiant-se la possibilitat
de tenir-los fixos.
- Respecte a la pintura de les portes del Castell, hi ha que ser conscient de la càrrega de
treball que té la brigada municipal però tal i com ja es va comprometre en el seu dia aquesta
actuació està inclosa en els treballs programats per realitzar en el Castell.
Per tant després de la posada en funcionament dels serveis públics, actuació que era
prioritària ja es podrà executar aquesta actuació.
- Pel que fa a la qüestió del Portal dels Estudis, se mirarà la possibilitat de realitzar alguna
intervenció, recordant que també està pendent de realitzar el arreglo de les esquerdes.
- Respecte al Consell Rector i els comptes de Vallivana, dir que hi ha previst fer un Consell
Rector abans de la rogativa sent els comptes un dels punt a tractar i s’està mirant la
possibilitat de publicar aquestos en la web o en algun altre lloc.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i cinquanta 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.

20

Codi . Validació : 6WWL25EX4EHZGKFKSWPRPRXGZ | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 20 de 20

- Plantejar la queixa de que s’estan donant llicències d’obres des de la Junta de Govern ja
que fa temps que no es fan comissions d’obres, recordant també que les actes de les juntes
segueixen arribant en retard.

