Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Rafael Pallarés Traver
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb la
convocatòria còpies de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots
els membres si hi ha alguna qüestió referent a la mateixa. No hi havent cap objecció, s’aprova
per unanimitat l’acta de data 19-12-2013.
2. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les
actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
- Visita a Brussel·les per la celebració de distintes reunions, entre altres: visita al Comitè de les
Regions on es va mantenir una reunió per parlar del paper dels municipis i de la gestió dels
fons europeus ara comença un nou període de finançament de projectes que va del 2014 al
2020. En aquesta reunió es va assenyalar com la Comunitat Valenciana, que fins 2013 va ser
regió preferent per obtenir aquestos fons, és un dels exemples de mala gestió d’uns fons tant
importants per la nostra zona.
Visita al Parlament Europeu on es va mantenir una reunió en la màxima responsable del Grup
Socialista per tractar qüestions de medi ambient com el Fracking, planificant l’inici d’una xarxa
de municipis, i altres qüestions com les diferents línies de suport a projectes relacionats amb
de medi ambient com l’aprofitament dels recursos de la biomassa..
Reunió amb la Fundació Finnovaregio, fundació que dóna suport a projectes d’innovació i
energies renovables, i que està gestionant les diferents reunions que mantenen els inversors
holandesos interessats en fer projectes d’energies renovables en la nostra zona, per saber en
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Secretaria-Interventora
Data Signatura : 21/03/2014
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 13 DE FEBRER DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia tretze de febrer 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
Jesús Ortí Adell
ordinària corresponent a aquest dia.
José Agustín Amela Ibáñez
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
Miguel Angel Querol Vives
de avui i procedeix seguidament a analitzar
Noelia Garcia Sales
els distints punts de l’ordre del dia.

quin punt es troba aquest projecte; estant pendent de mantenir una propera reunió directament
amb l’empresa.

- Reunió, ahir mateix, dels 6 municipis, Forcall, Villores, Todolella, Palanques, Sorita i Morella,
afectats pel projecte d’instal·lació de la nova línia elèctrica d’alta tensió per elaborar una
proposta de conveni amb Red Elèctrica per poder crear unes brigades medioambientals i un
suport econòmic a projectes de temes socials.
- Reunió amb responsables de l’empresa Renomar respecte a l’aplicació del nou Reial Decret,
que afecta directament a les energies renovables.
- Reunió amb el Vicepresident, Diputat de Turisme i amb el Diputat de Cultura de la Diputació
Provincial de Castelló per tractar la proposta enviada ja fa uns mesos sobre la col·laboració en
les activitats commemoratives dels 600 anys de les converses de Morella.
- Informar de diversos temes relacionats amb Vallivana, com va ser la celebració una reunió
del Consell Rector de Vallivana en la qual es va tractar diverses qüestions sobre la gestió de
l’Administració, la inauguració del Bar Restaurant amb la reobertura per part d’una nova
gerència i la notícia de la propera entrega a l’Ajuntament, després de més de dos anys, de
l’alberg de Vallivana.
ÀREA D’OBRES I URBANISME

-

Obres de millora en la zona del Santuari de Vallivana, tant en l’interior com en l’exterior.
Obres de millora en el Castell, amb la instal·lació de nous serveis públics.
Obres de reparacions en distintes zones del cas urbà i en Ortells,
Treballs fets i de preparació del projecte Centre de Recepció de Visitants.

ÀREA DE SERVEIS
-

Preparatius per a les festes d’Ortells.
Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el cas urbà.
Manteniment i posada a punt del col·legi, escola llar, escola infantil, biblioteca, museus...
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.

ÀREA D’HISENDA
- Treballs de realització de distints informes.
- Adjudicació del servei de l’abastiment de productes de neteja.
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- Respecte al Pla Conjunt d’Ocupació de la Generalitat Valenciana i de Diputació, informar
sobre l’exigència que s’ha traslladat a la Diputació Provincial de Castelló per tal que els
aproximadament 500.000 euros destinats en el seu pressupost per aquest pla d’ocupació i que
s’han quedant sense utilitzar al no haver empreses que pugueren sol·licitar aquestes ajudes
per no complir amb els requisits exigits, siguen destinats a un veritable pla d’ocupació que cree
llocs de treball i en el qual els ajuntaments puguen tenir un paper més participatiu.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
Policia Nacional.
- Per causa del fort vent es va atendre diverses incidències al carrer Colomer i Pare Ramon
Querol.
- Per raó de la neu i del gel dels dies al voltant del 30 de gener es va fer el dispositiu especial
per neteja de carrers i millora del trànsit amb col·laboració amb la brigada municipal.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT

- Treballs de condicionament del camí que transcorre pel monte Vallivana i limita en el terme
de Vallibona.

- Informar de la denuncia enviada a la Conselleria sobre el canvi gestió del sanejament, fet
que perjudicarà tant als ramaders com als veterinaris.
- Preparació i organització amb col·laboració amb l’Associació de caçadors, de una fira de
caça, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig.
- Treballs de poda i neteja de zones enjardinades.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
ÀREA DE TURISME

- Jornades tòfona amb una gran acollida, tant en la degustació dels menús en els restaurants
com en els showcooking’s.

- Reunió del Consorci dels 3 Reis, amb l’inici d’un projecte de dinamització turística de les
tres ciutats.

- Reunió dels tres territoris, Matarranya, Terra Alta i Morella per portar endavant aquest
projecte.

- Recepció dels participants del 1er. Congrés d’Intermediació Policial que es va celebrar a
Vila Real i en el que van participar alts responsables de països com Panamà, Colombia i
Xile.
- Promoció especial amb motiu de Sant Valentí.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

- S’ha creat una xarxa lliure i paral·lela a l’ajuntament per a que es puguen connectar els
diversos usuaris que puguen venir a l’edifici de l’ajuntament.

- Està en marxa la 4º fase de Guifi.net Morella ubicada al Tossal Gros, amb uns 65 usuaris ja
en llista d’espera, ajustant les antenes i ajudant als nous usuaris a adaptar-se al sistema.
- Continuen les reunions i muntatge de la nova web de cases dintre de la plataforma Travel
Open Apps en coordinació amb l’àrea de disseny.
- Es va fer la reparació de la connexió del telecentre de Xiva que té la Diputació i que en els
propers mesos seran desactivaran.
- S’han fet els contactes amb la Universitat Jaume I de Castelló per tal de concretar dates i
infraestructures per distints congressos i una fira tecnològica.
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- El passat 27 de gener es va fer la corresponent tramitació del DNI per part d’efectius de la

- S’han elaborat les plantilles per a la gestió i administració de recursos humans de l’àrea de
personal de l’ajuntament.

- Es va fer el muntatge de la xarxa especial a les sales gòtiques per a la Policia amb ocasió
de la tramitació de DNI.

- S’han organitzat nous cursos d’informàtica.
- Es van mantenir les oportunes converses amb Vodafone per l’avaria al repetidor de Xiva.

-

Treballs de publicitat i promoció de totes les activitats que s’han celebrat en l’últim mes.
Treballs de digitalització de les imatges de l’Arxiu Pascual.
Promoció de Carns de Morella.
Imatges per a la presentació de les restes de Tortuga.
Cartell i promoció del Carnestoltes Morella 2014

ÀREA DE CULTURA

- Treballs en les distintes activitats dels 600 anys de les converses de Morella.

- Continuació de la temporada de cinema.
- Presentació nou gènere i nova espècie de Tortuga del cretàcic inferior.
- Preparació del cicle de teatre,
- Preparació de l’exposició i activitats per commemorar el 20 aniversari del Museu Temps de
Dinosaures.
- Realització del Plec de Condicions per a les activitats a desenvolupar en el Castell durant
l’any 2014.
- Reunió amb responsables de Fundació Bancaixa per poder realitzar exposicions que tenen
en el seu fons.
ÀREA DE FESTES

- S’està col·laborat en els Majorals del proper any per a l’organització de les festes de Sant
Antoni 2015.
- S’han organitzat les festes de Sant Antoni i Sant Blai a Ortells, comptant amb la
col·laboració dels veïns.
- S’estan fent els preparatius per al proper carnestoltes.
ÀREA DE JOVENTUT
- Renovació material Casal Jove.
- Agrair als organitzadors de l’Aplec dels Ports a Morella, per destinar una part dels seus fons
al Casal Jove així com al banc d’aliments.
- Col·laboració de distintes àrees en l’elaboració de distints projectes universitaris, i tesis de
màsters.
ÀREA D’ESPORT

- Convocatòria del Consell Municipal d’Esports.
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ÀREA DE DISSENY

- S’està tramitant tots els permisos i sol·licituds per a la cursa Mediterranean Xtrem.
- Organització d’una nova prova de descens en bici per Morella.
ÀREA D’EDUCACIÓ

- Reforç del personal de l’Escola Infantil amb la contractació d’una nova professora.
- Felicitació a l’IES Els Ports per haver estat escollits per formar part d’una taula de treball
sobre el fracàs escolar.

distintes activitats formatives i culturals per a l’any 2014 i també per poder celebrar en
Morella la festa per la llengua en l’any 2015.
- Participació en el Consell Escolar de Primària.
- Participació en el Consell Escolar Municipal on es va tractar entre altres punts la qüestió del
funcionament de la calefacció, explicant-se quines han estat les actuacions que s’han fet i
quines s’han de fer per tal de solucionar aquesta qüestió.
Es va informar de que s’ha donat trasllat a l’empresa instal·ladora la informació sobre totes
les actuacions que s’han fet i de que està prevista, demà mateix, una reunió amb l’empresa
responsable del manteniment i dependent de la Conselleria.

També es va informar de que s’està a l’espera d’una nova visita i autorització dels tècnics
de Conselleria d’Educació, amb els que es va mantenir una reunió fa dos setmanes, per
poder fer actuacions per canviar els sistemes de les instal·lacions en les zones que
presenten problemes de temperatura. Val a dir que, tal i com va explicar el tècnic, aquestes
actuacions serien competència de la Conselleria remeten, tal i com es va quedar amb
l’AMPA, un escrit des de la Direcció del Centre, l’AMPA i l’Ajuntament a la Conselleria per a
que quede constància. Però com que el que es vol és donar una solució immediata, tindrà
que ser l’Ajuntament qui es faça càrrec d’aquestes actuacions necessàries per tal que deixe
de produir-se l’excessiu consum , i per a que la temperatura puga ser l’adequada.
ÀREA DE LA GENT GRAN

- Reunió del Consell de la Gent Gran per parlar de les activitats a realitzar a lo llarg de l’any,
preparació de les jornades de la Gent Gran i el voluntariat per reforçar les activitats en les
sales gòtiques.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

- S’ha sol·licitat l’ampliació de 2 places públiques més del Centre de Dia.
- S’està estudiant la possibilitat de donar, des del Centre de Dia, un servei complementari de
menjar a casa.

- Assistència a l’assemblea de la Creu Roja.
- Recolzament a distintes associacions, col·lectius i usuaris que volen fer recurs contra el
copagament.

ÀREA D’IGUALTAT

5

Codi . Validació : AP7YM6KAX9JQ9FP4PK3CYM93J | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 5 de 24

- Diferents reunions en membres d’Escola Valenciana, per mantenir col·laboracions en

- El dia 31 de gener es va tenir una reunió amb el Grup de Dones i el Grup de Criança per
parlar de les activitats a desenvolupar a lo llarg de l’any. També es va parlar de la
commemoració del dia 8 de març, dia de la dona treballadora, que degut a la coincidència
amb el carnestoltes de Morella es celebrarà el dia 28 de febrer.
Es dóna compte dels decrets que van del 2014-0006 al 2014-0034
Data

Resum

DECRET
20140034

04/02/201 COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB SECOPSA
4 14:08 CONSTRUCCION, S.L.

DECRET
20140033

30/01/201 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR ELISA
4 13:09 JOSEFA PASCUAL BISBAL

DECRET
20140032
DECRET
20140031
DECRET
20140030
DECRET
20140029
DECRET
20140028
DECRET
20140027
DECRET
20140026
DECRET
20140025
DECRET
20140024
DECRET
20140023
DECRET
20140022
DECRET
20140021
DECRET
20140020
DECRET
20140019
DECRET
20140018
DECRET
20140017

30/01/201
4 13:08
30/01/201
4 13:08
24/01/201
4 13:23
23/01/201
4 13:11
23/01/201
4 13:11
23/01/201
4 13:11
22/01/201
4 13:05
22/01/201
4 13:05
22/01/201
4 13:05
22/01/201
4 13:04
22/01/201
4 13:04
22/01/201
4 13:04
22/01/201
4 13:03
22/01/201
4 13:03
22/01/201
4 13:02
22/01/201
4 13:02

RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR JOSÉ
TRULLENQUE SÁNCHEZ
INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 171/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 16/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 168/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 6/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 158/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 16/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 159/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 172/2013
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 44/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 45/2014
LIQUIDACIÓ
LIQUIDACIÓ
375,64 €
LIQUIDACIÓ
225,74 €
LIQUIDACIÓ
375,64 €

PLUSVALIA EXP. 5/2014
PLUSVALIA EXP. 46/2014 
PLUSVALIA EXP. 46/2014 
PLUSVALIA EXP. 47/2014 
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Nom

DECRET
20140016
DECRET
20140015
DECRET
20140014
DECRET
20140013

22/01/201
4 13:01
22/01/201
4 13:01
22/01/201
4 13:00
22/01/201
4 13:00

LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 47/2014 
225,74 €
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 23/2014 
375,64€
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 23/2014 
225,74€

DECRET
20140012

20/01/201 TOMA DE POSSESSIÓ RAUL SORRIBES
4 16:05 PROVENCIO, EL DIA 22/01/2014

DECRET
20140011
DECRET
20140010
DECRET
20140009
DECRET
20140008
DECRET
20140007
DECRET
20140006

17/01/201
4 13:28
17/01/201
4 13:28
17/01/201
4 13:27
17/01/201
4 13:27
17/01/201
4 13:26
17/01/201
4 13:25

Convocatòria de la Comissió Informativa
d''urbanisme i obres 2112014
Comissió Informativa Promoció Econòmica
21012014
Comissió Informativa Hisenda 21012014
Comissió Informativa Governació 2101
2014
Comissió Informativa Benestar Social
Ple 22012014

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE
2014. Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la revisió anual del Padró Municipal
d’habitants des de l’1-1-2013 al 31-12-2014, sent com segueix:
CONCEPTES
Població de Dret a 01-01-13
Altes des de 01-01-13 fins 31-12-13
Baixes des de 01-01-13 fins 31-12-13
Població de Dret a 01-01-2014

TOTAL
2772
89
129
2732

HOMES
1362
39
71
1330

DONES
1410
50
58
1402

Pren la paraula el Sr. Querol per dir que és una llàstima que cada any hi hagen menys
habitants en la nostra població sent 40 persones menys des de l’any 2013, considerant que
este descens no és estrany donat que cada any els treballadors, autònoms i empresaris tenen
menys recolzament i més impostos per part d’aquest Ajuntament, així com la competència
deslleial que suposen les empreses deficitàries que té el consistori.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es considera esperpèntica la intervenció del Sr.
Querol, no entenent-se com es vol fer demagògia i traure rèdit polític a la revisió del padró
d’habitants donant la culpa del descens de població al govern municipal; així com també es
considera que és el menys indicat per fer aquesta intervenció ja que en la pròpia comissió,

7

Codi . Validació : AP7YM6KAX9JQ9FP4PK3CYM93J | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 7 de 24

INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT

espero que per ignorància, va demanar les dades personals de cadascuna de les persones
que s’han donat d’alta o baixa, quan aquestes dades estan protegides per llei.

També dir que aquest any té la particularitat de que s’ha fet, per part de l’Institut Nacional
d’Estadística, una revisió d’aquelles persones procedents d’altres països, i que ha suposat un
descens considerable per moltes poblacions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants a 1-012014 tal i com ve redactada.
4. SEGUIMENT PLA D’AJUST 4T. TRIMESTRE 2013. Es dóna compte per part de la Sra.
Secretaria de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust de l’article 10 de l’Orde
Ministerial d’1 d’octubre de 2012 corresponent al 4t. trimestre de 2013.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma
de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust aprovat i una altra
informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”, plataforma que
estarà disponible fins al 31 de gener de 2014.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet l’informe següent:
CONSIDERACIONS:
Primera. La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de conformitat
amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, és la
següent:
1. Informació sobre ingressos.
Mesura 4. Correcte finançament de taxes i preus públics.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març del 2012 amb l’aprovació del Pla
d’Ajust va establir l’aprovació de noves taxes i la pujada d’altres a fi de disminuir l’excessiu
dèficit de finançament dels corresponents servicis públics que presta l’Ajuntament, prenent les
mesures següents:
4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una aplicació per a
mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació funcionen en proves fa uns
dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança per entendre que no s’anava a
recaptar el que es preveia i els ingressos no serien significatius.
4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan incrementant
en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius realitzen la preparació de les
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Per tant no es tracta d’un problema sols de Morella sinó que en estos moments Espanya com
a País està perdent, malauradament, població, tenint les zones d’interior, rurals i de muntanya,
com la nostra, greus problemes de despoblació.

sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es realitzaven de forma gratuïta, però en
l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar els gastos que l’ajuntament realitza en estos
actes. Aprovada l’ordenança corresponent s’ha començat a aplicar havent obtingut uns
ingressos en l’actualitat de 1.320 euros.
4.3. No s’ha realitzat rescat del servici a la Diputació i per tant s’està estudiant la forma de fer
rendible el servici en col·laboració amb la Diputació.

S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i aplica amb normalitat,
havent-se produït uns ingressos de 786 euros. No obstant l’estalvi ve donat més pels gastos
que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de registres de finestreta
única, que després eren certificats en correus amb el consegüent cost per a l’Ajuntament, així
com la sol·licitud de fotocòpies que es donaven de forma gratuïta.
2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.
Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions produïdes en el
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de remetre’s amb periodicitat
trimestral.
B) Mesures de Gastos
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal amb l’estalvi fins al 31 de desembre de 6.352
euros. S’ha suprimit l’oficina d’estrangeria amb un estalvi de 4.800 euros en l’any 2013.
Quant a l’estalvi en convenis amb entitats culturals esta sense quantificar perquè es pagaran el
primer mes de l’any 2014.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.
No s’han rebut
4. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb
entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 31/12/2013.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.
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Mesura 5. Altres mesures pel costat dels ingressos.

També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió dels
informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins al primer
trimestre i s’informa positivament.
6. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.

7. Termini previst de finalització del pla d’ajust.
Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l’Ajuntament de
Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el
mateix.
8. Publicitat de l’informe de seguiment:
No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar compte al
Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor Alcalde de la
Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel Ple.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair l’intens treball fet per tot l’equip tècnic en la realització
de tots estos informes, així com a totes les àrees per poder seguir complint amb el full de ruta
marcat.
Recordar també que aquest Pla d’Ajust es va tenir que adoptar per poder fer front al pagament
del crèdit del Pla de Pagament a Proveïdors que coincideix en allò que ens deu la Generalitat
Valenciana.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE RECAPTACIÓ ANY 2013. Assabentat pel Ple
dels comptes de recaptació de l’any 2013 que han segut remeses a aquest Ajuntament pel
Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el resum el següent:

Pendent any anterior
Càrrecs
Ingressos
Dev. Ing. Ind.
Baixes anulació
Baixes insolv.
Baixes prescrip.
Baixes altres
Pendent any següent

Voluntària

Executiva

Total

17.205,62
1.602.140,50
1.279.160,79
954,42
11.591,02
136,28
0,00
47,40
39.307,06

245.316,80
5.169,04
36.609,39
230,79
172.545,29
29.844,59
31,10
1.350,72
291.639,53

262.522,42
1.607.309,54
1.318.770,18
1.185,21
184.045,31
29.980,87
31,10
1.398,12
330.946,59
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No s’han realitzat operacions amb derivats i un altre passiu contingent.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació de l’any 2013 tal i
com vénen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE AJUDES A LA REHABILITACIÓ I PLA
VIVENDA 2014. Es dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés de la moció sobre ajudes
a la rehabilitació i pla vivenda 2014 que és com segueix:

Entenem que este Pla, com han segut els anteriors, pot ser molt positiu per a la nostra ciutat i
els nostres veïns per obtenir ajudes per millorar les seues vivendes, obres en comunitats de
veïns, accessibilitat, eficiència energètica o ajudes al lloguer, entre altres.
Diverses comunitats autònomes ho han signat i per tant no entenem com, en una matèria més,
la Generalitat Valenciana, deixa de banda una línia d’ajudes que a més va dirigida a un sector,
com és el de la construcció, que esta sofrint durament la crisi.
Tot això es suma a que, ajudes que es van atorgar, tant a l’Ajuntament, mitjançant l’Àrea de
Rehabilitació Urbana (ARU) com a molts particulars de la nostra ciutat, no han segut pagades
des del 2009, havent fet les inversions i els pagaments a les empreses que van executar les
obres.
El no signar el Pla Vivenda 2014 és un condicionant més que deixa entreveure una pèssima
gestió d’estes ajudes. La Generalitat Valenciana endeuta diners a més de 100.000 persones
per la compra, lloguer o rehabilitació de la seua vivenda. En total són més de 250 milions
d’euros que deu des de 2008. Estes són xifres de gent a la que la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha reconegut el deute però no l’ha abonat. Des de
2008 a 2014, la Generalitat Valenciana ha consignat més de 384 milions d’euros en la partida
pressupostària corresponent a plans de vivenda, però eixos diners, com els de tantes altres
coses, s’han gastat en fins allunyats dels que deuria haver-se gastat.
I per últim en el cas de Morella, esta pèssima gestió també va suposar que es suprimira
l’Oficina de Rehabilitació per part de la Generalitat que tramitava estes ajudes i oferia, per part
d’un tècnic, assessorament. Si es signara el Pla Vivenda 2014, com estan fent altres
comunitats autònomes, es podria recuperar esta oficina i que els nostres veïns i veïnes es
pogueren beneficiar d’este tipus d’ajudes, incentivant alhora el sector de la construcció.
Per l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
1 Exigir a la Generalitat Valenciana que pague el que deu dels distints Plans Vivenda i
que té a veure amb ajudes de lloguer i millores en les vivendes de molts veïns de
Morella, com de la resta de la Comunitat, inversions de l’ARU fetes per l’Ajuntament de
Morella amb pagaments pendents des de 2009.
2 Demanem a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient que firme el
conveni amb el Govern Central per aprofitar els fons disponibles, la qual cosa
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“La Generalitat Valenciana no ha subscrit encara, i sembla que no està dins de les seues
intencions, el conveni amb el Govern de Espanya per acollir-se al Pla Vivenda 2014.

beneficiaria als veïns i veïnes de Morella, al sector de la construcció i poder tindre de
nou l’oficina d’atenció en Morella.
3 Traslladar el contingut d’esta moció als grups polítics de Les Corts Valencianes i a la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.”

Pel que fa al primer punt on diu, “sembla que la Generalitat Valenciana no té dins de les seues
intencions la subscripció del conveni amb el Govern de Espanya per acollir-se al Pla Vivenda
2014”, és correcte dir que encara no s’ha signat però s’està en converses i treballant per a una
signatura pròxima.
Respecte al tema de l’ARU dir que és degut al dèficit d’ingressos de la Generalitat Valenciana
dels últims anys, sent correcte l’import que es deu que es podrà pagar sempre que hi hage
dotacions pressupostàries.
Pel que fa a l’oficina de rehabilitació, s’està d’acord en que seria desitjable que tornara a estar
ubicada en Morella i que donara un servici d’atenció correcte i eficaç a la nostra zona.
Quan es fa referència a les ajudes al sector de la construcció, dir que des d’aquest sector es
manifesta el seu malestar per la competència deslleial que es dona per part de les empreses
municipals tenint-se que solucionar aquest problema, en la mesura de les possibilitats de
l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que el tema de la firma o no del conveni per acollir-se al
Pla Vivenda 2014 és tracta d’un tema de confiança; confiança escassa vist el
desenvolupament d’altres programes.
Pel que fa a la qüestió de l’ARU, dir que la Generalitat sí que ha rebut els diners per aquest
concepte, el que passa és que se’ls ha gastat en altres coses i no els ha destinat a lo que tenia
que destinar-ho.
Per altra part quan es parla de la competència deslleial per part de les empreses municipals,
dir que aquestes empreses s’han creat per generar treball i impulsar l’economia i l’Ajuntament
necessita tenir treballadors per fer les obres, sent també aquestos treballadors gent que viu i
treballa a Morella.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que tal i com ha dit el Sr. Pallarés un dels problemes és
que la Generalitat s’ha gastat en altres conceptes els diners que li va donar el Ministeri de
Vivenda i que anaven destinats a ajudes a la rehabilitació als lloguers i en este moment no
està donant cap solució a aquelles persones que no han cobrat el que se’ls deu.
I un altre problema que hi ha és que la Comunitat Valenciana està arribant tard a molts
projectes perdent importants fons d’ingressos, entre elles el Pla Vivenda que si que ha estat
signat per altres comunitats, o els convenis d’ajudes de fons europeus.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre ajudes a la rehabilitació i pla
vivenda 2014 tal i com es presenta.
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Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents consideracions:

7. INFORME POLICIA LOCAL 2013. Es dóna compte per part del regidor de Governació
Ernesto Blanch Marín de l’informe anual de l’acció policia local que és com segueix:

Seguretat pública
Total
Diligències instruïdes per causes judicials
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
Identificats
Averiguacions de domicili i paradero de persones
Denuncies presentades davant la Guardia Civil
Citacions judicials realitzades
Denuncies per la llei 1/1992 de Seguretat ciutadana
Denuncies per incompliment de les Ordenances Municipals
Retirada d’elements de la via pública, per Decret d’Alcaldia
Prevencions sol·licitades a altres organismes per esdeveniments
Número de serveis relacionats amb “Bous al carrer”

59
3
13
6
18
0
0
0
0
1
8
10

Seguretat vial
Total
Controls d’alcoholèmia, número de proves (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó, número de persones (campanyes de tràfic)
Controls de telèfon mòbil (campanyes de tràfic)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (casc urbà)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (vies interurbanes)
Retirada de vehicles abandonats en la via pública
Serveis guals
Immobilització de vehicles
Informes per recursos presentats per denuncies de tràfic
Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholèmia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)

464
0
0
0
445
0
1
7
0
8

Menors
Total
Control de tràfic d’entrades i sortides de col·legis

131
131

Altres serveis
Total
Serveis humanitaris, indigents, etc
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Control d’animals de companyia i gestió gossos abandonats
Informes interns, Alcaldia, Junta de Govern, Regidories, Administració, etc
Certificats de convivència
Informes àrea obres, ocupacions via pública, etc.
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’entrada)
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’eixida) entregats
Vigilància de mercats de venda no sedentària

194
17
5
0
69
8
11
27
5
52

Cridades ateses

Total

0
3

1871
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Estadística 2013

Cridades rebudes del 112 o 085
Cridades telefòniques ateses

39
1832

Per finalitzar felicitar als agents de la Policia Local per la seva disponibilitat i per portar a terme
la seva tasca malgrat les dificultats que suposa el nombre d’agents disponible.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que les dades reflecteixen les feines tan variades que
desenvolupen, incidint en temes de conscienciació i civisme, així com també en la col·laboració
en el cos de la Guàrdia Civil.
Dir que la plantilla es va tenir que reduir però que se reforça en èpoques on és necessari així
com en situacions com la baixa que s’ha produït en estos últims dies.
De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SUPORT ENERGIES RENOVABLES NOU REIAL
DECRET. Es dóna compte per part del regidor Amadeu Bordàs de la moció de suport a les
energies renovables que és com segueix:
“El Ministeri d’Indústria, Energia i turisme està treballant en l’aprovació d’un nou Reial Decret
per regular l’energia renovable. Un text que pretén eliminar les primes a les instal·lacions
d’este tipus, afectant greument al sector de les renovables del país. Si este decret entrara en
vigor, les instal·lacions actualment operatives podrien veure mermat entre un 20% i un 50% els
seus ingressos.
Açò suposaria un colp molt dur per al sector, que podria derivar en eliminació de llocs de
treball, reducció d’ingressos econòmics en el territori o la generació de menys energia neta.
Este Reial Decret va en el sentit contrari del que hi hauria que fer en estos moments, que no
és altra cosa que reforçar la generació d’energia neta i basar la creació de llocs de treball en
un sector amb tan de potencial en este país com aquest.
A la comarca dels Ports, les energies renovables tenen una gran importància, sent el principal
sector generador de llocs de treball. En 2006, van entrar en funcionament els parcs eòlics de la
comarca, que tenen 66 aerogeneradors en el nostre terme. Una inversió fonamental per al
present i el futur dels nostres pobles, que no podem permetre que s’ataque com ho pot fer el
ministre de indústria, José Manuel Soria. A més de l’energia eòlica, Morella també compta en
un parc fotovoltaic de 1,5 megawats, que va impulsar l'empresa municipal PERM i són molts
els particulars que en vivendes o indústries han apostat per este tipus d’energia.
La localitat forma part de l'Associació Nacional de Municipis amb Instal·lacions d'Energies
Renovables (ANMER), entitat que s’encarrega de defensar els interessos de les localitats en
este tipus d’instal·lacions.
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Pren la paraula la Sra. García per, en nom del Grup Municipal Popular, agrair el treball i la
implicació dels agents de la Policia Local, lamentant la reducció d’una de les places, més en
aquestos moments en els quals està augmentant el nombre de robatoris i incidents.

La reforma energètica del ministre Soria està sent un autèntic desastre, que estan pagant les
famílies espanyoles amb pujades de la llum i que està posant en contra a tot el món: empreses
d'energies renovables, ajuntaments i usuaris, i només s’entén per afavorir les grans elèctriques
i les nuclears. Va en el sentit contrari al que estan fent altres països d’Europa i que tot el món
entén que és el futur: fomentar la construcció d’instal·lacions d’energies renovables, en compte
de ficar més entrebancs.
Després de que s’han fet publiques les intencions del ministre Soria, també trobem en falta una
resposta ferma del Conseller de Indústria, Màximo Buch, que deuria eixir públicament en
defensa del sector de les energies renovables, ja que constituixen un percentatge molt
important del nostre PIB. No obstant, la Generalitat, que recordem que ha bloquejat la segona
fase del Pla Eòlic obstaculitzant la creació de nous parcs eòlics i d’ocupació, continua sense
pronunciar-se i sense defensar els interessos dels valencians i valencianes.
És per això, que es presenta al ple l’adopció dels següents acords:

1- Exigir al Ministeri d’Indústria que retire l’aprovació del nou Reial Decret que està
elaborant.

2- Sol·licitar al Conseller d’Indústria, Màximo Buch, que defenga al sector de les energies
renovables de la Comunitat Valenciana i que exigisca públicament al Ministeri la no
aprovació del RD.
3- Traslladar el contingut de la present moció al Ministeri d’Indústria, a la Conselleria de
Indústria, als grups polítics de les Corts Valencianes i del Congrés dels Diputats.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir no es pot exigir la seva retirada ja que encara no es tenen
les bases clares de com serà aquest nou Reial Decret.
Dir que en el text d’aquesta moció es manifesten opinions molt subjectives com és el tema de
l’augment del rebut de la llum, degut entre altres coses a les energies renovables, o que
s’afavoreix a les grans elèctriques i a les nuclears.
També manifestar que els entesos en les energies renovables diuen que aquestes han estat
molt primades pels distints governs donant molts de beneficis i que ara se’ls garantirà una
rendibilitat mínima d’un 7,8%. S’entén que el futur són les energies renovables, estant
totalment d’acord en que es mantinga el “estatus quo” o que s’augmente, si és precís, els plans
eòlics a la comarca però es suposa que aquest nou Reial Decret tindrà moltes pressions per
moltes bandes.
Per tot açò el Grup Municipal Popular, recolzaria aquesta moció si es retirara el punt 1 on es
demana la retirada del nou Reial Decret, en cas contrari el vot serà d’abstenció.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que el punt fonamental d’aquesta moció és el punt 1, ja
que es considera que les retallades que s’estan anunciant són molt importants i que afectaran
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A més de les instal·lacions actuals, són sabudes les intencions de distints empresaris d’apostar
per la construcció de noves instal·lacions d’energies renovables. Per això, hem d’estar atents,
ja que estes mesures que planteja el Govern Central poden desincentivar futures inversions
que podrien generar llocs de treball.

a inversors, tant grans, menuts com inversors estrangers i el que no es pot fer és, primer
fomentar unes energies renovables i després canviar la llei una vegada la gent ja té les
inversions fetes.
En quan al tant per cent de benefici que es garantirà la pregunta és saber si aquest també serà
per a les nuclears o aquestes seguiran tenint beneficis com fins ara?

Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Municipal Popular vol ser prudent, considerant
que hi ha que esperar a que s’aprove la Llei i si es dóna el cas que va encontra dels interessos
de Morella i els Morellans donar, entonces el recolzament a les al·legacions que es consideren
oportunes.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que precisament hi ha que manifestar l’oposició a la Llei
ara en este moment quan encara no ha estat aprovada, ja que en el moment que siga
aprovada ja no hi haurà res a fer.
Aquesta Llei es considera un veritable atac als projectes d’energies renovables que ja estan en
funcionament i una greu preocupació per a la posada en marxa de projectes futurs.
El problema de la proposta de Reial Decret feta pel Ministre Soria és que signifique la posada
en perill de llocs de treball, els ingressos per als ajuntaments, i els ingressos dels inversors en
projectes d’energies renovables, així com afavorir en gran mesura a les grans empreses
elèctriques i nuclears. Es considera un sense sentit, tenint en compte les hores de sol, que
Alemanya estigue instal·lant més fotovoltaiques que Espanya.
Respecte a aquest tema s’han mantingut reunions en responsables de Renomar, s’ha tractat
en una reunió que es va mantenir en Europa, s’ha parlat amb els inversors del parc fotovoltaic
impulsat des de l’empresa municipal, s’ha parlat amb molta gent que s’ha instal·lat plaques
solars per a consum propi i també en veïns preocupats per l’augment d’un 200% del terme fix
de potència de la factura de la llum, valorant-se com un greu problema també de cara a les
futures inversions en aquests tipus de projectes.
Per tant es demana el recolzament d’aquesta moció ja que no es pot esperar a que el Reial
Decret siga aprovat i permetre que es canvien els condicionants de les inversions dels
projectes tant ja desenvolupats com dels que en un futur es puguen desenvolupar.
Assabentat el Ple set vots a favor del Grup Municipal Socialista i quatre abstencions del Grup
Municipal Popular, acorda aprovar la moció de suport a les energies renovables tal i com es
presenta.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC CONDICIONS CONTRACTACIÓ ANIMACIÓ CASTELL I
MERCAT MEDIEVAL (600 ANYS CONVERSES DE MORELLA). Coneix el Ple el Plec de
Clàusules Administratives Particular que regiran la contractació del servei d’animació del
Castell i Mercat Medieval l’any 2014.
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Per tant hi ha que recolzar tant l’energia eòlica com la solar més a més quan en este moment
està donant una eixida de treball molt important per la nostra comarca.

La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense publicitat, sol·licitant
ofertes al menys a tres empresaris capacitats per la realització de l’objecte del contracte.
Els criteris que hi ha de servir de base per a l’adjudicació seran els següents:

Qualitat del projecte fins 30 punts desglossats de la següent forma:
Activitats en el Castell i representacions teatrals: màxim 10 punts.
Mercats Medievals: màxim 10 punts.
Ambientació: màxim 10 punts.
Altres activitats complementàries proposades per l’empresa: màxim 10 punts.
Preu: màxim 10 punts.
La duració del contracte, contada a partir de la signatura del mateix, serà fins al 31 de
desembre de 2014.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que en aquest projecte es pretén posar en valor el Castell
de la nostra ciutat obrint-lo no sols al turisme sinó també a la gent de Morella per a que puga
gaudir del mateix, transportant-los a l’any 1414 en la que es van realitzar aquestes converses
de Morella, ambientant el poble i veient representacions de distints actes de l’època.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que des del Grup Municipal Popular s’està d’acord en aquest
plec de condicions, agraint que compten en ells per tirar endavant el projecte, no com es va fer
en el projecte d’eficiència energètica, aprofitant per preguntar a la Sra. Secretària si en aquell
cas el plec de condicions fet a CISE va ser legal.
Pren la paraula la Sra. Secretària per dir, tal i com ja es va contestar en el seu moment, que
CISE és una empresa instrumental de l’Ajuntament i se li pot encarregar la selecció d’una
empresa encara que no és aquest el cas.
En aquest cas l’empresa CISE el que pretenia era aconseguir un soci energètic per a la
creació d’una nova empresa, però tenint en compte les circumstàncies, l’Ajuntament va valorar
que el millor era validar aquella selecció, totalment legal, i canviar les condicions passant de
ser una empresa sòcia de CISE a ser una empresa contractada.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que l’any passat es va tenir una molt bona experiència en
la prova que es va fer a Pasqua amb diverses activitats culturals al Castell, tenint una
assistència, tant de gent de Morella com de visitants, molt important.
Ara i aprofitant la commemoració dels 600 anys de les converses de Morella es pretén
potenciar turística i culturalment la nostra ciutat, fent-se un molt bon treball en aquest plec de
condicions amb una proposta d’activitats molt variada i que es desenvoluparan tant en Pasqua
com a l’estiu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el plec de condicions tal i com ve redactat.
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Puntuació:

10. INFORME ACCIONS RECOLZAMENT SOCIAL 2013. Es dóna compte per part de la
regidora Malú Blasco de l’informe accions recolzament socials de l’any 2013 que és com
segueix:

L’Ajuntament de Morella té un Protocol de Transeünts, que pretén unificar les actuacions
relacionades en les persones sense sostre que acudeixen de forma ocasional a la nostra
localitat. Les entitats implicades en este Protocol són: la Residència Sant Joan Baptista, la
treballadora Social, la Parròquia, Policia Local, Guàrdia Civil i àrees de Governació i Serveis
Socials de l’Ajuntament de Morella.
Recollida de taps: en 2013 hem començat a realitzar esta campanya que ha tingut una gran
acollida per part de la població. Gràcies a la xicoteta acció de portar els taps als punts de
recollida ubicats a la Casa Ciurana, el Centre Jove, el col·legi Mare de Déu de Vallivana i
l’edifici consistorial, l’Ajuntament de Morella ha col·laborat en tres famílies.
Recollida de Roba: dins de la Setmana de la Solidaritat es va tornar a organitzar una recollida
de roba per col·laborar en els més necessitats. Esta campanya anual s’organitza des del
Consell de la Solidaritat i es trasllada la roba a l’ONG Tots Units de Vila-Real. Des d’ací, es
classifica i es distribueix entre les persones que ho necessiten. La solidaritat dels veïns i
veïnes de Morella va tornar a quedar de manifest en recollir-se més de 1.200 quilos de
material.
Recollida de Joguets: en dies tan especials com els Nadals, es realitza la campanya de
recollida de joguets a Jocambient per la casa s’acollida de Castelló. Esta campanya solidària
pretén que cap xiquet i xiqueta es quede sense joguet, en uns dies plens d’il·lusió per als més
menuts.
Recollida d’aliments: per últim, en este 2013 també hem començat una campanya molt
important, en la implicació de tot el municipi. Perquè hi ha gent a Morella que ho està passant
malament i hem de recolzar-los. Per això, la gran majoria d’establiments de la ciutat, la Creu
Roja i l’Ajuntament de Morella hem començat la recollida d’aliments. Així, als establiments,
qualsevol persona pot comprar un aliment i dipositar-lo a les caixes habilitades. La Creu Roja
és l’encarregada de fer-se en el material, classificar-lo i distribuir-lo entre les persones que ho
necessiten.
Totes estes campanyes es continuen realitzant en 2014. I en totes, es demostra que els veïns i
veïnes de Morella són molt solidaris i que sempre col·laboren en les persones més
necessitades.
Pren la paraula el Sr. Querol per, des del Grup Municipal Popular, donar l’enhorabona a tots
els agents implicats, entre ells, Creu Roja, Consell de la Solidaritat, treballadors socials,
Residència San Joan Baptista, Parròquia, Policia Local, Guàrdia Civil, Ajuntament de Morella,
Càritas, i sobre tot a tots els veïns i veïnes per la seva solidaritat que demostren cada any més.
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Des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Morella s’han dut a terme distintes
accions, campanyes i plans per intentar millorar la qualitat de vida de les persones, tan de la
localitat com necessitats de fora d’ella. Entre estes, destaquen algunes d’elles:

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que la solidaritat és un element clau que ens diferencia i
amb el que els veïns de Morella trauen nota de matrícula, ja que les distintes actuacions que
ha explicat la regidora són un bon exemple de tots els projectes i de tota la gent a la que s’està
ajudant.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.

Pren la paraula el regidor del Grup Municipal Popular Sr. Ortí per exposar una qüestió que vol
que es tracte en aquest despatx extraordinari.
Fulla que el claustre de professors va fer arribar als xiquets aquesta setmana:
“A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat del Centre.
Amb la present vos volem comunicar que a dia d’avui encara no tenim garantit el bon
funcionament de la calefacció. És per esta raó, que després d’un temps confiant en que fora
imminent la solució, vos em de demanar que a l’hora de vestir als vostres fills, tingueu en
compte aquesta circumstància.
Els dies de fred com avui la temperatura és molt baixa, en la majoria de les dependències,
especialment en les aules d’infantil, 3 anys, 2º de primària, informàtica, al menjador i al
triangle.
Morella, 11 de febrer de 2014.
El Claustre.”
Després d’aquesta exposició, l’Alcalde posa a votació la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
Moció del Grup Municipal del Partit Popular
“Els regidors del Grup Municipal del Partit Popular, a l’ampar de lo establert en l’article 91.4 del
R.O.F. de les Entitats Locals, formulen per a la discussió i en el seu cas aprovació del Ple
Ordinari a celebrar el dijous tretze de febrer de dos mil catorze.
Motius: En el Col·legi de Primària “Verge de Vallivana” de la nostra ciutat, s’està produint des
del mes de novembre passat, una sèrie de problemes tècnics de mal funcionament dels
diversos sistemes de calefacció.
Això produeix que la vida escolar de tots els membres de la comunitat educativa (xiquets i
mestres, especialment), estiguen patint la greu incomoditat de suportar unes temperatures
ambients baixes (entre 8ºC i 15ºC) que són poc òptimes per al desenrotllament de les
activitats, tenint com a conseqüència una disminució del rendiment escolar, augment de

19

Codi . Validació : AP7YM6KAX9JQ9FP4PK3CYM93J | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 19 de 24

11. DESPATX EXTRAORDINARI.

malalties pròpies de l’estació, i en definitiva, un ambient poc agradable per a la convivència
escolar.
L’equip de govern té l’obligació competencial, política i moral de que els alumnes i mestres
estiguen en condicions aptes per desenrotllar la seua feina.

Per tot l’exposat sol·licitem:
1. Que se fiquen els mitjos tècnics necessaris per solucionar en urgència el problema de
calefacció al Centre Educatiu.
2. Que se produeixque el cese del tècnic municipal responsable, per no saber fer la seua
feina.
3. Dimissió del regidor d’obres Rafael Pallarés per ineficiència manifesta.
4. Dimissió de la regidora d’Educació Palmira Mestre, per no assistir als Consells Escolars
dels Centres Educatius.
5. Dimissió del senyor Alcalde, com a màxim responsable de la situació allargada en el
temps i sense vies clares de solució.”
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que és sorprenent que es presente aquesta moció que fa
referència a un problema tècnic del qual ja s’han donat les explicacions corresponents en
l’informe d’Alcaldia.
És veritat que hi ha un problema que s’està intentant solucionar i del que s’està pendent
permanentment sense, en cap cas, deixar-lo de banda ni oblidar-lo. Per una part es tracta d’un
problema estructural amb deficiències i per altre es tracta del funcionament del nou sistema de
calefacció de pelets que s’ha instal·lat i que no acaba d’anar correctament.
De tot açò s’està informant contínuament, ahir mateix es va celebrar un Consell Escolar, al que
la regidora Palmira Mestre, per qüestions laborals, no va poder assistir però al que si que va
assistir el Sr. Alcalde, en el qual es va tractar aquesta qüestió.
Les responsabilitats polítiques s’assumeixen quan correspon, no sent aquest el cas i demanar
les dimissions tal i com s’ha fet, no fa més que demostrar la poca responsabilitat política del
Partit Popular, sent una postura que no ajuda gens ni a construir ajuntament ni a la
convivència.
Dir que en aquesta moció es troba a faltar l’aportació de propostes constructives per solucionar
el problema que es plantega.
Des d’aquest equip de govern i amb tota la humilitat que cal, es demana disculpes als
ciutadans per les molèsties ocasionades i es continuarà treballant per solucionar aquest
problema.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que en aquesta moció el que s’ha fet és traslladar la qüestió,
tal i com se’ls ha fet arribar, tant per part dels pares d’alumnes com pels professors.
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La planificació dels canvis de calderes i sistemes de calefacció no han segut eficaços per al fi
desitjat. Lamentablement han retallat l’estat de benestar dels alumnes i mestres.

I pel que fa a la responsabilitat, no hi ha cap dubte que és seva per fer la feina tard i mal; tard
perquè el canvi de calefacció es va fer quan el curs escolar ja estava començat, i mal perquè
segueix sense funcionar bé, arribant sols a una temperatura de 15 graus, i aquesta situació
l’estan pagant els xiquets i xiquetes, i els professors.

També dir que no es pot creure que el text de la moció siga com ha dit el Sr. Ortí, tal i com
se’ls ha fet arribar per part dels pares i professors, ja que ahir mateix en el Consell Escolar que
es va celebrar no es va plantejar cap petició de dimissió.
Per tant es considera que aquesta és una estratègia del Partit Popular per crear malestar i
generar problemes i precisament el Partit Popular no és el més indicat per donar lliçons de
moralitat i exemplaritat quan en molts plenaris no han estat capaços de manifestar el seu
recolzament a temes tant importants per al poble Morellà, com la SAMU, que han manifestat la
seva postura a favor del copagament, que s’han abstingut en temes com el Pla d’Ocupació
alternatiu, el deute de la Generalitat amb Morella, o que han manifestat una posició en contra
dels interessos de Morella en temes com la Fàbrica Giner, Parador, Colomer Zurita i tants i
tants altres.
Ara el que es pregunte és, que ha fet Vostès com a regidors del Partit Popular per solucionar el
problema històric, que ve donat des de fa molts anys, del col·legi davant la Conselleria? Jo els
conteste, res i en eixe cas perquè no demanen la dimissió del Director Territorial d’Educació,
del Secretari Autonòmic, del tècnic de la Conselleria o del mateix Conseller d’Educació,
aplicant el mateix criteri que en aquesta moció?
La seva postura davant aquest tema sempre ha estat la despreocupació deixant sol a l’equip
de govern.
Per altra part en aquest moment es podria demanar la dimissió de tots vostès ja que moltes
vegades no acudeixen als llocs on se’ls convoca, no sent substituïts per ningú i també perquè
Vostès són manifestament ineficaços en la seva labor d’oposició per la clara falta de propostes
a la gestió municipal.
Vostès basen la seva oposició en desqualificacions i en falta de constructivitat però en cap
moment se’ls ha demanat la dimissió.
Per tant el que es demanaria és que pensaren un poc en la convivència, pensen en el que
realment és responsabilitat política, i quan toca demanar-la no sent aquest el cas, pensen en
quina és la via més adequada per solucionar un problema i per la nostra part si hi ha que
demanar disculpes a la ciutadania es fa, amb total assumpció de la responsabilitat que
pertoca.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que no es pensa demanar cap dimissió a València perquè
resulta que el que va fer el col·legi i va instal·lar una calefacció que funciona mal han estat el
Partit Socialista quan governava en la Generalitat.
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Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que es considera que tractar un tema com aquest amb
l’exposició que vostès han fet és molt poc seriós i s’està parlant d’un problema greu, però
puntual ja que la caldera funciona amb normalitat.

El problema real és que s’ha fet un canvi en el sistema de calefacció, que s’ha fet tard i mal i
que en compte de solucionar el mal funcionament de la calefacció aquest encara s’ha agreujat,
sols s’ha fet un estalvi de gasoil a pelets.

Estem parlant d’un problema que indigne als Morellans i del que s’ha estat preguntat durant
dos mesos en els plenaris sense obtenir resposta i al final han tingut que ser els professors els
que es mobilitzen per a que es solucione el problema.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es considera que en política no val tot.
Ací tenim un problema des de fa dies i que s’ha tractat correctament. Es va convocar un
Consell Escolar, abans de l’escrit al que s’ha fet referència, per explicar totes les actuacions
que s’estaven portant a cap per intentar solucionar el problema.
Aquesta qüestió s’ha explicat en l’informe d’alcaldia i abans de que Vostès presentaren
aquesta estrambòtica moció; estrambòtica perquè si estigueren interessats, realment, en
aquest problema, s’hagueren informat bé i no contarien mentides. Se’ls ha informat en molts
plenaris de les actuacions que s’estaven fent, no dient en cap cas que no passava res, i si es
veritat que en les últimes setmanes el problema s’ha agreujat però ahir mateixa van tenir
l’oportunitat d’informar-se i preguntar en les comissions informatives, però no ho van fer sinó
que presenten avui aquesta moció.
Però no es vol entrar en aquesta qüestió i es torne a explicar el que s’ha explicat ja en l’informe
d’alcaldia.
Per una part s’ha fet un canvi d’una instal·lació amb l’objectiu de fer un estalvi energètic, no per
estalviar serveis, detectant-se problemes en el seu funcionament i demanant-se a l’empresa
instal·ladora que done alguna solució. S’han fet canvis que no han solucionat el problema i
demà mateix es mantindrà una altra reunió per seguir parlant del tema.
També hi ha una altra empresa, que és qui porta tot el manteniment dels centres educatius de
la Conselleria, que ha de fer una reprogramació del sistema de calefacció, fent-la fa unes
setmanes però que tampoc ha funcionat correctament.
També dir que s’ha ampliat l’horari de personal de la brigada de serveis per a que face un
seguiment hora a hora del sistema de calefacció i així poder estudiar més profundament
perquè no funciona com ha de fer-ho.
Per tant s’estan exigint responsabilitats a les empreses que van fer les instal·lacions
I per un altre costat el col·legi presenta uns greus problemes històrics, com és el cas de que en
el triangle no ha hagut mai calefacció, de que en el menjador, per més gasoil que es gaste, hi
ha unes temperatures molt baixes impossibles d’augmentar.
Aquest problema ja estava molt abans de canviar la caldera, i s’han plantejat possibles
solucions tant per part de l’ajuntament com per part del centre, com la col·locació d’un sostre
més baix en el menjador o fer un circuit independent de calefacció per aquesta zona,
demanant-se la visita del tècnic de la Conselleria per a la seva valoració.
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I com que aquesta decisió la van prendre vostès, són vostès, i el tècnic que no va fer bé la
seva feina, qui tenen la responsabilitat; realment els que no tenen cap culpa són els xiquets i
els professors però són ells els que al final estan passant fred.

Però tal i com s’ha dit en l’informe d’Alcaldia, s’està a l’espera de l’informe del tècnic de
Conselleria autoritzant l’actuació prevista en el menjador, encara que tal i com va dir el propi
tècnic es tracte d’una actuació que no correspon fer-la a l’Ajuntament, serà feta per aquest ja
que tots sabem que la Conselleria no sol fer actuacions en eficàcia i rapidesa.

Per tant el que es demanaria és més rigor, no fent demagògia d’aquesta qüestió i aportar
solucions constructives i no destructives a aquest problema que s’està intentant solucionar per
tots els mitjans possibles, ja que per damunt de tot està la convivència.
Assabentat el Ple per quatre vots a favor del Grup Municipal Popular i set vots en contra del
Grup Municipal Socialista queda desestimada la moció presentada.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Querol per preguntar perquè sent el Santuari de Vallivana unes
dependències de titularitat municipal i havent-se fet unes obres de rehabilitació del Bar
Restaurant, no van ser informats, com a membres de la Corporació Municipal, de la
inauguració del referit bar el passat 31 de gener. D’aquest acte hi ha constància gràfica de
l’assistència de l’Alcalde, quatre regidors socialistes, l’administrador del Santuari i la
Secretària-Interventora de l’Ajuntament. Des del Grup Popular es manifesta el seu malestar pel
menyspreu a tots els morellans als que representen per part de l’equip de govern.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:

-

Demanar que se neteje el sortidor de la Glorieta de les Corts Valencianes ja que es troba
obturat per pedres, donant una imatge de deixadesa.
Demanar que es fixen els contenidors que hi ha en l’àrea de l’espai firal, ja que degut a la
força del vent es troben escampats.
Saber on estan i perquè s’han llevat les làpides commemoratives de morellans morts en la
Guerra Civil que estaven situades en el vestíbul del Santuari de Vallivana.

Pren la paraula el Sr. Ortí per recordar que en la reunió mantinguda amb veïns d’Ortells es va
demanar una estufa i la reparació del forn per poder fer les pastes per a la festivitat de San
Blai.
També demanar que es face el manteniment de la zona de l’Heliport i que es canvie l’indicador
del vent es troba trencat des de fa molt temps.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:
Pel que fa als diversos temes de manteniment plantejats, contenidors, font de la glorieta,
heliport ... , agrair l’informe dels mateixos estudiant-se les possibles solucions a cada qüestió.
Respecte a la reunió d’Ortells, dir que es va prendre nota de totes les qüestions que es van
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Totes les actuacions que des d’aquest Ajuntament es podien fer s’han fet, com ha estat el cas
de l’aïllament, actuació de la qual van ser informats en el seu moment i amb la qual es va
aconseguir augmentar un parell de graus la temperatura.

plantejar en la mateixa. El tema de la instal·lació de calefacció per a un moment puntual com
és el cas, es tracta d’una qüestió impossible per normativa, sent la rehabilitació del forn també
una qüestió que, encara que es vulguera, no es pot realitzar.

I respecte a les làpides del vestíbul del Santuari, aprofitant els treballs de manteniment i amb
compliment de la Llei de Memòria Històrica i amb el consens de l’Administració de Vallivana i
del Consell Rector, es van retirar i traslladar a la Sacristia.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i vint 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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Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Querol de la inauguració del Bar de Vallivana dir que
es va tractar d’una invitació personal traslladada pel gerent del restaurant.

