2009-02-12 PLE ORDINARI

1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 12 DE FEBRER DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes.
Pren la paraula la Sra. Secretària per exposar que advertit error material en l’acta de
la sessió de 30 de gener de 2009, en l’apartat quint del punt dos on es crea la mesa
de contractació on deia “En Jesús Ortí Adell” té de dir “En Guillermo Sangüesa
Teruel”. I advertit error material en l’acta de la sessió de 30 de desembre de 2008, en
la pàgina 5 en el punt on pren la paraula el Sr. Puig, es diu que “el pressupost ha
augmentat en quasi 6,5 %” té de dir “el pressupost ha augmentat en quasi 65 %”.
Assabentat el ple per unanimitat aprova les actes de data 30-12-08, 16-01-09 i 30-0109.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc fer referència al fet més destacat des del punt de vista institucional, que
és la visita el passat dilluns del Delegat del Govern, Ricardo Peralta, a la Comunitat
Valenciana. Va realitzar una visita a Morella i es va mantenir una reunió amb els
membres de la corporació, també es va fer una visita a les obres de la N-232, així com
a l’edifici del futur Parador. En aquesta visita va mostrar el seu recolzament a que la
A-68 tinga la seva eixida per Morella i Vinaròs, i a que les obres del Parador es
desenvolupen amb la major rapidesa possible. També va tenir lloc una reunió amb
representants de distints sectors socials de la ciutat, en la que va mostrar la seva
disposició per obrir els diàlegs oportuns per intentar, entre tots, solucionar un
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problema que va més enllà de lo que son les nostres limitades actuacions respecte a
la crisi econòmica.
També es va visitar el lloc on s’ubicarà el futur Quarter de la Guàrdia Civil, i on
pròximament es produirà l’enderrocament del silo i el començament de les obres.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va rebre la visita del Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, el qual va
anunciar que els antics silos del SEMPA seran enderrocats en el termini d’un mes
per a donar inici a la construcció del quarter de la Guàrdia Civil.
S’ha fet diverses gestions amb l’AMPA i Col·legi de primària per tal de millorar el
servei per part dels agents de la Policia Local a l’eixida dels xiquets per les
vesprades.
S’estan fent gestions amb la Subdelegació del Govern per tal de poder fer pujar
el servei de DNI a Morella en els propers mesos, que dóna problemes tècnics per
als desplaçaments des de que s’expedeix en format electrònic.
Està en preparació un protocol d’actuació de la Policia Local per a actuacions
amb els escolars en cas de gelades i mal temps.
S’està estudiant la ubicació de passos peatonals per a garantir la seguretat dels
escolars al passeig Jaume I.
S’ha fet gestions per tal d’ubicar una zona d’acolliment provisional per animals
abandonats.
Felicitar per l’actuació de la Guàrdia Civil en les detencions produïdes les últimes
setmanes.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

-

-

Continuen a bon ritme les obres de condicionament de la zona del Portal del Rei i
els seus voltants.
Han finalitzat les obres de condicionament de l’antiga casa de la Cofradia a Xiva.
S’estan solucionant diversos problemes de recollida d’aigües i de condicionament
del camí de baix del Institut de Secundària.
Han segut adjudicades les primeres obres que fan referència al Pla Estatal
d’Inversió Local (Camí del Roser de Xiva, zona esportiva d’Ortells, Plaça de Bous,
enllumenament de carrers) amb una suma total de un 70.000 euros. Han segut
totes adjudicades a empreses de Morella.
Es continua amb el procés de publicació i recollida d’ofertes de les restants obres
referents al Pla Estatal d’Inversió Local. Sent els terminis per a presentar ofertes
els següents: 14 de febrer (Camí Costa Sant Vicent, Aparcament de l’Albereda,
Església Cementiri) i 20 de febrer de 2009 (Porta de Forcall).
S’han mantingut diverses reunions amb membres de l’hostaleria i la restauració
morellana i altres col·lectius per a la preparació de les futures obres d’adequació de
l’interior del Pavelló de Fires i Convencions.

ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària i guarderia.
Preparació, muntatge del Teatre, Casa Ciurana, Pavelló de Festes i les Sales
Gòtiques per a la realització de diferents actes, cursos i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
A causa de les nevades es va organitzar un servei especial per a la neteja de
carrers, repartiment de sal, etc.
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Manteniment i reparacions diverses en el Castell.
Reparació de l’enllumenament de diverses zones de la ciutat de Morella,
destacant l’Albereda, Plaça Sant Miquel, C/ La Font. Molts dels desperfectes
deguts a la neu, el vent i també a actuacions incíviques.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
-

Ha estat publicat la sol·licitud de declaració com paratge natural municipal de
Pereroles.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha sol·licitat la subvenció “Salari Jove” per al 2009.
S’està treballant per a implantar un “Pla d’ajuda als desocupats”.
Es va demanar la subvenció per a “Tallers d’ocupació”, punt que es porta a
aquest ple per a la seva aprovació, per mig de la qual es sol·liciten 8 places.

ÀREA DE TURISME
-

S’ha recollit el diploma de la “Q” de qualitat en turisme per part de l’alcalde i el
President del Patronat de Turisme durant la estància a Fitur.
S’ha passat amb la qualificació de “Apta” la 1ª auditoria anual a l’oficina de
turisme des de la implantació de la marca turística “Q”.
S’ha organitzat junt a la Conselleria de Turisme una xerrada informativa sobre les
ajudes que es poden sol·licitar en aquest àmbit.
Des de l’ajuntament, empresa municipal i Patronat de Turisme, s’han sol·licitat
totes les ajudes pertinents.
S’estan realitzant les Jornades Gastronòmiques de la Trufa, amb una durada de
2 mesos, febrer i març.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’estan fent gestions per tal de millorar la senyal de telefonia mòbil a Morella, en
virtut de les deficiències existents al servei, sobretot amb la insistència de que
arribe a Xiva i Ortells.
També s’està en gestió amb l’empresa Telefònica per tal de trobar la millor
ubicació de l’antena de Telefonia mòbil que s’ubica en el lloc on anirà el Quarter de
la Guàrdia Civil i el proper centre CEDES.
S’han fet consultes sobre l’abast i ample de la fibra òptica recentment ubicada en
Morella per tractar amb l’empresa gestora el seu ple rendiment, donat que encara
funciona molt per baix de les seues possibilitats.
Està en proves una borsa de treball web per facilitar la gestió municipal i ajudar
als interessats en la recerca de treball.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
El regidor d’urbanisme va participar en la reunió de municipis forestals de la
Comunitat Valenciana que va tenir lloc fa unes setmanes en la nostra comarca.
El regidor de mediambient i diversos tècnics de Tragsa han visitat diverses zones
referents a un futur projecte del camí a Vallivana.
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-

El regidor de mediambient ha mantingut una reunió amb els veïns dels terrenys
propers al futur ecoparc degut a la imminent construcció del mateix.
S’han substituït i plantat noves plantes i arbres en distints llocs de la nostra ciutat
com l’Albereda, Placet de l’Església.
ÀREA DE LA DONA
-

El dia 28 de gener, l’associació ISONOMIA va fer una xerrada sobre L’Igualtat
local dels Ports per formar als tècnics i crear un projecte de treball per a 2009.
El dia 11 de febrer, es va contactar amb el Grup de Dones per preparar el Dia
Internacional de la Dona, el dia 8 de març.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

El dia 21 de gener, reunió al servei territorial de la Conselleria de Castelló per
entregar la documentació e informació del Centre de Dia.
El dia 22 de gener, es va moblar el Centre de Dia amb l’ajuda de la brigada
municipal.
El dia 26 de gener, es van desplaçar a veure el centre de dia els responsables
tècnics de la Conselleria per constatar la informació que se’ls havia donar a
Castelló el dia 21.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Organitzar una conferència sobre Palestina el 17 de febrer a les 8 de la vesprada
a les Sales Gòtiques del Ajuntament amb el possible agermanament entre Morella i
Betlem de Palestina.
El dia 21 de gener, es va fer una conferència al teatre municipal sobre
l’explotació infantil a Burkina Faso amb la presència de cooperants de la Creu Roja,
i amb l’assistència dels alumnes de l’escola de Morella.
ÀREA DE GENT GRAN
-

Durant el mes de gener reunió amb les tres juntes de jubilats, Morella, Xiva, i
Ortells per mirar les subvencions per a la millora dels centres de la tercera edat.
El dia 3 de febrer, reunió amb la junta de jubilats de Morella per mirar les
activitats que es poden realitzar durant el 2009.
ÀREA DE CULTURA
-

Representació teatral “Regal de Reis”, del grup teatral l’Enfilat amb la
col·laboració de la Rondalla de Morella.
Col·laboració amb el rodatge d’un audiovisual “Jaume I en les terres de Castelló”
per la Universitat Jaume I de Castelló.
Continuació de la programació de cinema.
Tasques relacionades amb el congrés d’UGT “V Escola de la joventut del País
Valencià”.
Muntatge de l’exposició “L’esperit obert... el color de les sensacions” que serà
inaugurada aquest dissabte a les 20 hores en la sala del Consell.
Visita d’un grup d’estudiants d’arquitectura (Universitat de València) amb
l’arquitecte i professor Miguel del Rei.
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ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió del consell municipal escolar, per tal de tancar el tema de la IV Setmana
de l’educació. El tema escollit per els centres educatius és la prehistòria i les restes
fòssils.
Participació en els consells escolars convocats pels centres educatius.
Coordinació amb el col·legi de primària per poder realitzar unes tasques de
millora aprofitant els dies festius del mes de febrer.
ÀREA DE JOVENTUT
-

Es treballa amb nous projectes i treballs dins dels Programes Joves Universitaris
per al present curs.
S’ha preparat tot el calendari d’activitats juvenils per a les dates del Carnestoltes i
l’horari especial del Casal Jove per al mes de febrer i març.
ÀREA DE FESTES
-

Han tingut lloc les festes de Sant Antoni i Sant Blai d’Ortells, amb una bona
participació de gent. Agraint a tots els col·laboradors/es que ho fan possible.
S’han mantingut diverses reunions amb associacions i col·lectius per a
l’organització de les festes d’Agost.
Felicitar als majorals de Sant Antoni 2009 de Morella pels actes que es van
celebrar.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Es va celebrar la reunió amb els veïns d’Ortells per tal de tractar els temes
d’actualitat de la població i diverses accions a portar a terme, fent-se una amb
caràcter extraordinari per tal de determinar les actuacions del Pla d’Inversió Local
del Govern Central.

Acabar fent referència a l’accident que va patir una patrulla dels bombers forestals de
Tragsa, lamentant la mort d’un dels components i traslladant a la seva família el
nostre condol i congratular-nos de que l’altra companyera estigue bé i recuperant-se.
Agrair als bombers forestals tot el treball que fan, i als bombers voluntaris pels treballs
de recerca i rescat realitzats.
Es dóna compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 01/09 al vigent pressupost
General Ordinari segons el següent detall:
1er. Concertar crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressup.

Denominació

41/13010
45/60013
43/60014
43/60015

Personal Ley Dependencia
Rehab. Puerta Forcall
Pavim. Paseo Alameda
Rehab. Camino San Vicente

Import
1.375,00
223.093,35
84.236,35
70.434,04
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43/60016
43/60017
43/60018
43/60019
43/60020
43/60021

Restaur. Ermita Cementerio Morella
Mejora Plaza de Toros
Alumbrado Pub. Casco Histórico Morella
Mejora zona deportiva Ortells
Mejora Camino Ermita del Roser Xiva
Mejora acces. Calles Puebla Alcolea

Total generació de crèdits

6

59.067,21
28.253,32
22.330,73
8.850,00
7.080,00
2.655,00
507.375,00

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:
Aplicació
Pressup.

Denominació

45509
72001
72002
72003

Subv. Personal Ley Dependencia 2009
Subv. Ministerio Rehab. Puerta Forcall
Subv. Ministerio Pavim. Paseo Alameda
Subv. Ministerio Rehab. Camino San Vicente

72004

Subv. Ministerio Restaur. Ermita
Cementerio Morella
Subv. Ministerio Mejora Plaza de Toros
Subv. Ministerio Alumbrado Pub. Casco
Histórico Morella
Subv. Ministerio Mejora zona deportiva Ortells
Subv. Ministerio Mejora Camino
Ermita del Roser Xiva
Subv. Ministerio Mejora acces.
Calles Puebla Alcolea

72005
72006
72007
72008
72009

Import
1.375,00
223.093,35
84.236,35
70.434,04
59.067,21
28.253,32
22.330,73
8.850,00
7.080,00
2.655,00

Total ingressos no tributaris
507.375,00
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES TRESORERIA DESEMBRE 2008.- Es posa
en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes de desembre de 2008, que
és com segueix:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-08...........................................................
Ingressos desembre...............................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-12-08...................................................

49.225,53 €
481.291,54 €
530.517,07 €
420.710,97 €
109.806,10 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que, després de revisar aquests comptes es veu
que es tanca l’any un poc millor tenint en compte de les existències de les que es
parteix i com sempre s’abstenen en aquest punt.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2008 tal i com vénen
redactats.
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4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA 2008.- S’exposa al
Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana, presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2008 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2008
Més ingressos

41.170,49 €
46.792,16 €
SUMEN

87.962,65 €

Despeses

29.233,98 €

Saldo a 31 de desembre de 2008

58.728,67 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que, després de revistar aquests comptes se
congratulen de les existències finals.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com vénen exposats.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, TAXES TAXI PER A L’ANY 2009.- Coneguda per Ple la
proposició de tarifes per al taxi de l’empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta
està composada per les tarifes màximes oficials per als serveis interurbans de
transport públic discrecional de viatgers amb vehicle de turisme (targeta de la classe
VT), impostos inclosos, autoritzats per ORDRE FOM/2182/2008/2007, de 22 de juliol
de 2008 que són com segueixen:
VIATGES

EUROS

Preu per vehicle/km

0,50

Preu per vehicle/km per serveis nocturns, 0,59
diumenges i festius d’àmbit nacional (1)
Preu per hora d’espera

12,63

Mínim de percepció

2,76

Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar
(dimecres i divendres)
11,90
Xiva, €/pers, anar i tornar

4,00

DESCOMPTES
Jubilats

20%

Estudiants

20%

Carnet d’Or (Els descomptes no son
acumulables)
30%
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VIATGES

EUROS

Carnet +3

20%

a) Durant el transcurs de la primera hora d’espera l’usuari tindrà dret a disposar
gratuïtament d’un temps d’espera de quinze minuts, transcorreguts els quals se
computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 3,16 € cada fracció.
b) Els serveis es contractaran en règim d’alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
c) En qualsevol cas l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l’Ordre del Ministeri de Foment de 22 de juliol de 2008,
FOM/2182/2008.
d) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutuo acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d’obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement dels serveis d’Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en el
llibre de reclamacions existent en el vehicle.
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i
les 6 hores en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les
24 hores en diumenges i festius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal per a
l’any 2009.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, INFORME ACTUACIÓ POLICIAL EXERCICI 2008.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de l’informe
de les actuacions policials en l’exercici 2008 que és com segueix:
Estadística 2008
Seguritat pública

Total

34

Diligències instruïdes per causes judicials
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
13
Averiguacions de domicili i paradero
13

8

Seguretat vial

Total

944

Controls d’alcoholemia (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó (campanyes de tràfic)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (Ajuntament)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (J.P. Tràfic)
Vehicles abandonats
Serveis vados
Immobilització de vehicles

57
119
737
2
11
6
2
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Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholemia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)

9

Menors

165

1

Total

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

165

Altres serveis

1957

Total

Assistències a transeünts
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Denúncies per embrutar la via pública (basura)
Gestions
abandonats
Informes recursos denúncies al Reglament General de Circulació
28
Informes sol·licitats per l’Ajuntament, Junta de Govern, Administració....
Cridades ateses per telèfon mòbil (la majoria baixar pilones)
Ocupacions
de
via
obres
41

11
17
12
gossos
1
99
1748
per

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per felicitar i agrair la tasca desenvolupada per la
Policia Local, i per altra banda proposar, que a l’igual que a l’estiu s’incremente la
seva presència amb les patrulles nocturnes, augmentar, en la mesura de lo possible,
la prestació d’aquest servei durant més temps. També afegir que com que cada dia hi
ha més violència les patrulles es tindrien de dotar de més mitjans materials.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que, s’estudiarà la possibilitat d’augmentar la
presència policial sempre en la mesura que els pressupost i la situació econòmica ho
permeta. Respecte a la dotació de més mitjans materials, dir que cada membre
disposa del material necessari per a desenvolupar el seu treball i que des d’aquest
ajuntament sempre s’ha estat en desacord en que la policia local porte armes de foc.
De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
7.- MOCIÓ GRUP POPULAR, PLA ESPECIAL D’AJUDA A LA INVERSIÓ
PRODUCTIVA EN ELS MUNICIPIS, APROVAT PER LA GENERALITAT.- Es dóna
compte per part del regidor En Guillermo Sangüesa Teruel de la moció del Grup
Popular, Pla especial d’ajuda a la inversió productiva en els municipis, aprovat per la
Generalitat que es com segueix:
“Entre las distintas medidas que el Consell de la Generalitat, presidido por el Molt

Honorable Sr. Francesc Camps, ha puesto en funcionamiento, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, para combatir la situación de crisis por la que atraviesa España
y en lo que a ayudas directas a los Ayuntamientos se refiere, se encuentra el Plan
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios con una inversión de 1.020
millones de euros para el periodo 2009/2011, que supondrá una inversión “per cápita”
de 203 euros, con un promedio anual de inversión de 510 millones de euros.
Este promedio viene a unirse a los 2.762 que para 2009 ya contemplan los
Presupuestos de la Generalitat de lo que se deduce que la inversión mínima durante
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2009 destinada a dicho fin será como mínimo de 3.270 millones de euros durante
2009.
Se trata de un nuevo Plan que aprueba el Consell en su política inversora y que se
une al resto de medidas: Plan Especial de Apoyo a los Sectores Productivos con una
dotación de 335 millones euros; Plan Especial de Apoyo al Empleo con 360 millones
euros; Plan Especial Apoyo Financieros a las Empresas, dotado con 705 millones de
euros. Planes, todos ellos, dotados en conjunto con 2.420 millones de euros y que
refuerzan los 7 ejes del Plan de Impulso de la Economía Valenciana, de medidas
extraordinarias para la situación actual y que se llevarán a cabo en 2009.
El nuevo Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios tiene como
objetivo impulsar el crecimiento económico de los municipios, así como elevar los
niveles de bienestar social y de oportunidades en la Comunitat Valenciana.
Este Plan permitirá a los Ayuntamientos ejecutar proyectos de infraestructuras viarias,
de suelo industrial, infraestructuras para la mejora del acceso a las redes de
comunicación avanzadas, aquellas destinadas al fomento de la investigación, el
desarrollo, la innovación y la mejora de la cualificación de los trabajadores, así como
infraestructuras turísticas y socioculturales, y aquellas dirigidas a la conservación y
mejora de los espacios rurales y medioambientales.
Por todo lo expuesto se somete a la aprobación del Pleno de la Corporación el
siguiente:
ACUERDO
El Pleno de la Corporación acuerda respaldar el Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en los Municipios aprobado por el Consell de la Generalitat, con una
dotación de 1020 millones de euros, y que representa una inversión per cápita de 203
euros en cada municipio de la Comunitat Valenciana.”
Pren la paraula el Sr. Blanch qui manifesta que aquesta moció es considera positiva
en la intenció de la Generalitat i que si això es una realitat té de ser recolzada. Lo únic
que, tal i com ja es va dir en la Comissió Informativa, es proposa que aquesta moció
es quede damunt de la taula fins que la Generalitat puga concretar de manera efectiva
de quina manera farà arribar als municipis aquesta inversió per enguany. Per lo que
es propose que s’espere a que se publique un Reial Decret o una norma de la
Generalitat Valenciana per poder valorar el alcance real d’aquesta mesura i una
vegada això estigue especificat i ben clarificat, donar tot el nostre suport.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que, des del Grup Popular aquesta moció es
considera merament de caràcter institucional i que no pretén fer valoracions polítiques,
sols fa una descripció de les actuacions i es considera que es pot aprovar, tenint en
compte que si en el moment en que es publique l’odre es veu algun requisit que es
puga modificar o millorar se presente una moció per exposar les qüestions que
puguen ser millorables.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que s’entén que qualsevol mesura que està
destinada a crear ocupació i que puga ser una injecció a l’economia per a revitalitzarla ha de ser recolzada, per lo que es propose una esmena a afegir a la moció
presentada.
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En primer lloc afegir a l’exposició lo següent:
“ Esmenes d’adició a la moció del Partit Popular sobre el Pla de recolzament a

municipis.
Del mismo modo que el Plan Estatal de Inversión Local fue aprobado en Real Decreto
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de diciembre de 2008, se espera y
confía que la Generalitat haga lo mismo en esta ocasión, estableciendo el
procedimiento para poner a disposición de los municipios los fondos y las medidas
que van a establecerse para que la contratación y ejecución de las obras pueda
llevarse a cabo durante el presente ejercicio al objeto de que tenga impacto sobre la
situación económica actual: qué tipo de obras de competencia municipal podrán
ejecutarse con cargo a este fondo, excluyendo aquellas que son de la competencia
autonómica que deben integrar en su caso otro fondo; establecer el procedimiento
para gestión de los fondos y contratación de las obras se va a establecer; así como si
va a establecerse algún criterio adicional.
Igualmente, el municipio de Morella es consciente de la necesidad de que la inversión
se lleve a cabo urgentemente para detener el fuerte crecimiento del desempleo que
está teniendo lugar en nuestra Comunidad y frente a la que hay que adoptar medidas
inmediatas, de las que el presente fondo ha de formar parte, es por ello que los
Ayuntamientos asumimos el compromiso de colaborar con la Generalitat en la rápida
puesta en marcha de este fondo, para lo cual es necesario contar antes con normas
claras y transparentes de gestión y distribución, y sobre todo de puesta a disposición
de los recursos, rechazando cualquier sistema que implique que los municipios
incrementen su endeudamiento con demoras que no garanticen la liquidez para hacer
frente a las inversiones y el pago a las empresas y trabajadores, y permitiendo el
mismo margen de autonomía municipal para decidir dentro del correspondiente marco
normativo en qué pueden invertir las cantidades asignadas por la Generalitat, que
deberá también concretarse en publicación oficial tal y como está ocurriendo en el
plan estatal.”
En segon lloc es proposa afegir a l’acord de la moció presentada pel grup popular els
següents acords:
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno Valenciano la urgente concreción y regulación
mediante una norma de rango suficiente del plan especial de apoyo a la inversión
productiva en municipios, anunciando a través de los medios de comunicación.
TERCERO.- Se precisa que se concrete la regulación y funcionamiento del citado
Plan de modo que su operatividad se produzca a la mayor brevedad posible, al objeto
de incidir sobre la situación económica actual, especialmente creando empleo en
nuestra localidad.
CUARTO.- Se solicite a la Generalitat Valenciana aclaración en torno a las siguientes
cuestiones:
a)

Cuando se publicará la creación, regulación y dotación del citado Plan, de
modo que se oficialice y concrete lo que hasta ahora aún es una promesa.
b)
Cuál va ser el procedimiento para poner a disposición de los municipios los
fondos.
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Qué medidas van a establecerse para que la contratación y ejecución de la
sobras pueda llevarse a cabo durante el presente ejercicio al objeto de que
tenga impacto real sobre la situación económica actual.
Qué tipo de obras de competencia municipal podrán ejecutarse con cargo a
este fondo, excluyendo aquellas que son de la competencia autonómica que
deberían integrar en su caso otro fondo.
Qué procedimiento para la gestión de los fondos y contratación de las obras
se va a establecer para agilizar la puesta en marcha.
Forma en que los municipios recibirán las cantidades del fondo, evitando
cualquier incremento del endeudamiento de los municipios en esta materia.
Garantías de mantenimiento de la autonomía municipal a la hora de decidir
los proyectos a realizar, dentro de la normativa que se cree.
Si va a establecerse algún criterio adicional.

QUINTO.- Ponerse a disposición de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
de la Generalitat al objeto de colaborar en una mejor definición del citado Plan para
que su puesta en marcha sea lo más objetiva y rápida posible.
SEXTO.- Solicitar a la Generalitat para que el proyecto de regulación del citado Plan
antes de su aprobación sea negociado con los órganos representativos de los
municipios valencianos y se dé audiencia del mismo a todos los entes locales de la
Comunidad Valenciana.
SÉPTIMO.- Trasladar el presente acuerdo a la citada Consellería y a las Cortes
Valencianas a los efectos oportunos”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que, el fet de votar aquesta moció es tracta d’un
acte de bona fe, a l’igual que el Grup Popular va fer en el seu moment amb el Pla
Zapatero, entenent que tots els plans que es fan i redunden en benefici del municipi
són bons per definició. El que s’ha presentat, més que una esmena és quasi una
contramoció, per lo que se segueix opinant que és més fàcil aprovar la moció
presentada pel Grup Popular i una vegada estigue publicada l’ordre si hi ha alguna
qüestió presentar-ne una altra.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que, l’equiparació entre els Fons de l’Estat i el Fons
de la Generalitat no és possible, ja que no hi ha en què comparar. L’esmena
presentada pel portaveu del Grup Socialista es tracta d’una clara mostra de bona
voluntat, ja que el que es fa és, acceptar tota la moció del Grup Popular afegint alguns
punts per tal de definir de què s’està parlant, fixant que siga en termes objectius i que
siga en fons transparents.
Aquesta no es una posició a la contra sinó que el que es vol és, recolzar algo que siga
fàcilment acceptable per tots, però el que no es pot fer es recolzar algo que no queda
clar i que porte a confusió.
La mostra de bona voluntat és total però, afegint que es concrete i demanar a la
Generalitat que concrete i determine de que se està parlant, creant unes bases clares
i transparents d’aplicació.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol recalcar que es tracta d’una qüestió tant
simple com mostrar el recolzament a una iniciativa.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que es tracta d’una qüestió tant simple, que no se
sap lo que és i ens podem trobar amb un pla que siga discriminatori per a Morella, que
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no supose el que es necessite des de la perspectiva financera o ens endeute com el
Pla Millora. Estem d’acord amb un pla d’ajuda als ajuntaments però amb unes
condicions en les que estiguem d’acord.
A lo que li respon en Sr. Sangüesa dient que, no vol entrar en quin pla és millor o
pitjor.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que no es tracta de valorar si un pla és millor o
pitjor, sinó que es tracta d’un pla que no està concretat i no es pot donar el
recolzament a algo que no coneixem. S’està parlant d’una voluntat política que pareix
positiva i es fa un esforç d’aproximació aprovant la moció del Grup Popular però
situant quin és el marc de referència en el que estem d’acord, però no es pot donar un
xec en blanc.
Es proposa votar en primer lloc la moció presentada pel Grup Popular, si aquest vol
mantenir aquesta, i després la moció incloent l’ esmena proposada pel Grup
Socialista.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol dir que l’esmena presentada es pot canviar si hi
ha algun aspecte concret en el que el Grup Popular no estigue d’acord. Com molt bé
ha explicat el Sr. Puig, el Grup Socialista està d’acord en recolzar la moció integra
presentada pel Grup Popular però amb concreció.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que, el que es demana en l’esmena plantejada és:
que el pla siga una realitat, que se publique en el Diari Oficial, que els ajuntaments
tinguen la capacitat de presentar-se en igualtat de condicions, sense cap tipus de
discriminació i que des del punt de vista econòmic es realitze tal i com es porte a
terme el Pla de l’Estat, aportant uns diners que facen possible pagar als contractistes
a temps i incentivar l’economia.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui proposa afegir a l’acord una coletilla de demanar
al Consell de la Generalitat que en el plaç més breu possible done forma a aquest pla
amb l’ordre o el decret que ho regule.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que tindria que ser això més el marc de referència.
Per que estem escamats, la Generalitat en els últims 15 anys sols ha fet un pla, el pla
Millora en l’any 2006, i a hores d’ara encara estem sense un euro, per lo que
l’experiència ens fa ser desconfiats. En lo que es planteja en l’esmena presentada no
s’està atacant cap element substancial del que planteja pel Grup Popular sinó que
s’especifica tot el que són característiques que, al nostre parèixer, té de tenir aquest
pla, i que se basen en la transparència, igualtat, equitat i en la no discriminació i en el
no endeutament dels ajuntaments.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que aquesta esmena té referències expresses del
suport a les mateixes conselleries, posant-se a disposició per tal d’ajudar en la
configuració i execució del pla.
Es passa a votar la moció presentada pel Grup Popular tal i com se va redactar
inicialment que és aprovada per tres vots a favor del Grup Popular i set abstencions
del Grup Socialista.
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Seguidament es vote la moció presentada pel Grup Popular amb l’esmena presentada
pel Grup Socialista que és aprovada per set vots a favor del Grup Socialista i tres
abstencions del Grup Popular.
8.- MOCIÓ ACTUACIÓ URGENT EDIFICI COLOMER ZURITA.- Es dóna compte per
part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció sobre l’actuació
urgent en l’edifici Colomer-Zurita que és com segueix:
“ En la sessió Plenària de l’Ajuntament de Morella de data 14 de Novembre de 2008 es

va aprovar i es va tractar el tema de la cessió del edifici Colomer Zurita a l’Ajuntament
de Morella i la urgència d’efectuar mesures urgents, per part de la Generalitat
Valenciana, de consolidació de l’edifici, degut a problemes de seguretat, manteniment
i conservació del mateix edifici, i perill per a les cases properes i dels vianants.
És evident la importància d’este edifici Colomer-Zurita, des de la seua construcció en
el segle XIX, per a la nostra ciutat, així com també és evident en l’actualitat el seu
deteriorament i els greus perills que aquest comporta.
Les respostes per part de les institucions autonòmiques a aquest Ajuntament per
poder donar solucions han segut inexistents o ineficaces. Aquesta mateixa setmana,
en data 9 de Febrer de 2009, hem rebut la resposta a la moció presentada
anteriorment. En ella es posa de manifest el desconeixement absolut de la situació
actual de l’edifici per part, tant de la pròpia Presidència de la Generalitat, com per la
pròpia Direcció General de Patrimoni Cultural, ja que contràriament a prendre mesures
urgents per a solucionar, almenys, de forma immediata, els problemes de
despreniments i seguretat, s’ha procedit a la devolució de la moció i passar l’assumpte
d’uns departament o Conselleries a altres, quan inclús la carta de la moció ha segut
dirigida al propi president de la Generalitat, En Francisco Camps Ortiz.
Davant d’aquest abandonament permanent, no podem estar més temps esperant i
s’han de prendre mesures urgents per evitar, en la mesura de les nostres possibilitats,
despreniments als carrers, accidents, així com també evitar accions vandàliques o
incíviques a l’interior del propi edifici.
Per part de l’àrea d’obres i servei es procedirà a segellar diverses portes i finestres,
millorar, en la mesura de les nostres possibilitats, la seguretat per a vianants i edificis
propers al Colomer-Zurita, etc. Tot i que aquestes actuacions no eximeixen de
responsabilitat a la Generalitat Valenciana davant de la situació del edifici i els
problemes esmentats anteriorment.
Per tot el que exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reiterar a la Generalitat Valenciana la cessió del edifici Colomer Zurita a
l’Ajuntament de Morella per a que siga rehabilitat i donar-li ús, delegant en la persona
del seu alcalde, Joaquim Puig Ferrer, per a que pugue portar-se a terme aquesta amb
la màxima celeritat.
SEGON.- Informar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència del inici, per part de
l’Ajuntament de Morella, de mesures urgents referents, entre altres, al ballat de l’edifici
Colomer-Zurita i segellat de portes i finestres. No eximint aquestes actuacions urgents
de responsabilitat a l’Administració Autonòmica, responsable de la situació actual de
l’edifici i que comporta un greus perills objectius per als vianants, les cases del voltant,
etc.
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TERCER.- Remetre a la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris aquest
acord.”
Afegir que des de l’Ajuntament s’ha actuat en diverses ocasions mínimament per
evitar els problemes més greus de seguretat i evitar les accions vandàliques en el seu
interior, però degut al seu desús s’està arribant a un greu deterioro. Recalcar que açò
no eximeix la responsabilitat que té la Generalitat i dir que la única mesura que ha
pres aquesta és retornar la moció que es va remetre al mes de novembre i no actuar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui com ja s’ha manifestat en altres ocasions la
posició del Grup Popular és apostar per la reactivació de la Fundació, fet que pareix
que s’està portant a cap, no en l’agilitat que s’espera però s’està treballant.
Està clar que el deterioro cada vegada és major i en aquest punt l’ajuntament està
actuant com correspon informant d’aquesta situació, però demanar que les mocions
s’envien a la Secretaria Autonòmica d’Educació que és qui realment pot conèixer com
està el tema del Colomer Zurita.
La via no és optar per la cessió, sinó insistir en que s’accelere al màxim la reactivació
de la Fundació i al mateix temps insistir en que d’una vegada per totes comencen amb
la rehabilitació de l’edifici.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que no hi ha cap problema en remetre les
mocions a la Secretaria Autonòmica d’Educació, però el que està clar és, que hi ha
que enviar-les a Presidència per que hi ha un problema en el tema de la Fundació.
Respecte a la reactivació d’aquesta Fundació la informació oficial de que disposa
aquest Ajuntament és inexistent, i la prioritat del Grup Socialista és apostar per la
gestió des de l’Ajuntament de Morella i pels morellans.
Aprofitar també per fer una crida al civisme per a que no es produeixen actuacions
vandàliques contra aquest edifici.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui recalque que s’ha d’insistir en demanar que
s’actue per mig de la reactivació de la Fundació, no en la cessió. Hi ha que aprofitar
les avantatges que pot donar una Fundació en la que estiguen implicades varies
administracions, sempre es podria accedir a més ajudes i estar inclosos en més
pressuposts, etc.
A lo que li respon el Sr. Ripollés qui vol dir que sempre s’ha estat a favor de que
puguen participar altres administracions o institucions com universitats o altres però el
que es vol ser no és una part testimonial sinó la part central de les decisions que facen
referència a aquest edifici.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que, la Generalitat Valenciana ha demostrat en tot
aquest temps que no li importa gens l’edifici Colomer Zurita. És una broma pesada
l’escrit rebut, respecte a les mocions presentades en les que es fan referència sobre
tot a problemes de seguretat, on la Presidència de la Generalitat li ho transmet a la
Conselleria de Cultura i aquesta la retorna dient que aquest assumpte és competència
de la Conselleria d’Educació.
Tampoc és la Secretaria Autonòmica d’Educació qui té res a veure amb aquest edifici,
qui té que veure és la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques qui té el
protectorat de fundacions que en el seu moment se va transferir per part de l’Estat a la
Generalitat Valenciana. La falta d’interès davant aquest assumpte és clara.
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Una fundació sí, però no una fundació en que la gent que participe no té cap interès
en aquesta qüestió. Sí a una fundació en la que participe la Generalitat, en que
participen membres de la societat civil, però pilotant l’Ajuntament el projecte que ja té
plantejat i presentat.
Tota la resta sols són ganes de entorpir, igual que és va fer en el seu dia en la Fàbrica
Giner, quan la funció d’una administració es cooperar amb els ajuntaments i no posar
entrebancs.
En aquest moment la irresponsabilitat de la Generalitat es total, fent que hi hage
situacions de perill, des de l’ajuntament s’intentarà posar solucions fent algo que en
realitat no ens correspon però que s’ha de fer.
L’Ajuntament de Morella si té d’estar representada en aquesta Fundació, estarà
representat en la voluntat d’aquest ajuntament.
El problema fonamental en aquest moment no és que se li comunique a la Generalitat
una altra vegada que no s’està enterant del que està passant, sinó que té, d’una
vegada per totes, cedir l’edifici a l’ajuntament i a partir d’açò col·laborar per a que es
puga actuar i donar solucions als problemes que està ocasionant el seu estat.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular és aprovada la Moció sobre l’actuació urgent en l’edifici Colomer Zurita tal i
com se presenta.
9.- SOL·LICITUD TALLER OCUPACIÓ.- Coneix el Ple l’ordre de 30 de desembre de
2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es
convoquen els programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers d’Ocupació i
Unitats de Promoció i Desenrotllament, durant l’exercici 2009.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol recalcar que sempre s’està a favor en
sol·licitar ajudes i aquest taller d’ocupació està bé que s’oriente cap a la restauració ja
que tot el que supose conservació i recuperació de patrimoni és positiu.
Es propose que de cara al futur Parador fer alguna línia de l’escola taller orientada en
el tema de l’hosteleria.
A lo que li respon la Sra. García que s’està totalment d’acord i es considera una
proposta interessant a tenir en compte.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar d’acord amb l’ordre de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i convoquen els programes
d’Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers d’Ocupació i Unitats de Promoció i
Desenrotllament, una ajuda per a la realització d’un taller d’ocupació “Revalorización
urbana en Morella: Recuperación pàrking de la Alameda y otros bienes de titularidad
pública”.
SEGON.- Comprometre’s a l’aportació econòmica que no sigue subvencionada per la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a formalitzar la sol·licitud.
10.- MOCIÓ AL VOLTANT DE NETEJA DE MARGES DE CARRETERES.- Es dóna
compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis
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Municipals En Rafael Pallarés Traver de la moció al voltant de la neteja dels marges
de les carreteres que és com segueix:
“ Les carreteres són pràcticament les úniques vies de comunicació de la nostra

comarca, per la qual cosa són molt utilitzades tant per motius de treball com per
motius d’oci.
El manteniment de millora de la calçada per on es circula és de vital importància per al
desenvolupament del nostre poble, però també són importants els marges, terraplens,
cunetes, etc. Principalment per dos aspectes fonamentals, el visual, per la quantitat de
gent que circula per les nostres carreteres i que podria gaudir d’una visió molt més
agradable, i d’altra banda l’aspecte ecològic, ja que per les cunetes circula l’aigua de
la pluja que acaba als nostres pous i aqüífers.
Les vores de la carretera es troben moltes vegades i en molts de llocs, plenes de
quantioses deixalles i tot tipus de restes, principalment ocasionades per la
irresponsabilitat d’una part de la gent que circula per les carreteres i que no sap
respectar el patrimoni natural de tota la societat i que utilitza les marges com si foren
un abocador, encara que això representa una infracció i un atemptat ecològic.
Per tot l’exposat s’exposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Instar a la Diputació Provincial, Generalitat Valenciana i Ministeri de
Foment, als quals perteneixen cada una de les carreteres per tal que s’actue en la
neteja de les vores de la carretera de tot tipus de deixalles.
SEGON.- Concienciar a la ciutadania i especialment als conductors de la necessitat de
respectar qualsevol espai natural, en aquest cas les vores de la carretera, sense
utilitzar-ho com si fora un abocador, per tal d’evitar la contaminació del medi ambient.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui està d’acord en que cada administració
s’encarrege de la neteja de les carreteres que li pertanyen per lo que es tindria que
donar exemple amb la neteja dels voltants de la Teuleria.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que aquest espai ja s’ha netejat en diverses
ocasions i que es seguirà fent.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció al voltant de la neteja dels
marges de carreteres tal i com ve redactada.
11.- MOCIÓ REHABILITACIÓ COL·LEGI MARE DE DÉU DE VALLIVANA.- Es
proposa al Ple per part de la regidora de Ensenyament i Promoció Cultural Na Palmira
Mestre de la moció sobre la rehabilitació del Col·legi Mare de Déu de Vallivana que és
com segueix:
“PRIMER.- El col·legi Mare de Déu de Vallivana, a més de complir una funció

educativa per a la nostra ciutat, esdevé un referent arquitectònic a nivell nacional i
internacional. Donada aquesta singularitat, les tasques educatives dels morellans,
conviuen amb les visites de rigor a l’esmentat edifici, per part d’arquitectes de tot
arreu.
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SEGON.- Aquestes característiques, que el fan genuí i atractiu, han esdevingut en
l’atorgament del premi nacional d’arquitectura i amb aquest, a la limitació en quant a
actuacions, que sobre ell mateix poden recaure.
TERCER.- En l’actualitat, l’edifici presenta una sèrie de deficiències estructurals,
apuntades a l’informe presentat per la coautora del projecte, Carmen Pinós, on
recomanava la realització d’una sèrie de mesures urgents, per tal d’evitar el progressiu
deteriorament, de l’esmentat edifici. La qual cosa, a hores d’ara, és més que evident,
ja que part dels forjats, mostren el seu esquelet de ferro, degut a la desintegració
paulatina del material que el revestia, amb la perillositat que això comporta, donat que
no hem d’oblidar el seu ús escolar, per al qual va ser dissenyat.
Aquestes actuacions, van encaminades a solucionar aquests problemes i els de
“permeabilitat”, que presenta l’edifici, tant a les façanes, les teulades i les finestres.
QUART.- L’ajuntament, complint amb la seua obligació de manteniment de l’edifici, ha
realitzat puntualment diverses tasques i actuacions a l’esmentat inmoble. No obstant,
el consistori no pot assumir el cost que suposa una reforma de la magnitud proposada
per l’arquitecta Carmen Pinòs.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
1. Instar a la Conselleria d’Educació a prendre les mesures urgents de millora,
proposades per l’informe de l’arquitecta Carmen Pinós, de l’edifici en aquells indrets
que suposen perills objectius per a la comunitat escolar així com detindre, el
progressiu deteriorament de l’edifici.
2. Remetre a la Conselleria i als grups parlamentaris aquest acord.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció rehabilitació col·legi Mare de
Déu de Vallivana tal i com ve redactada.
12.- SEU MORELLA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: INFORME ANUAL 2008.- Es
dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de
l’informe de l’any 2008 sobre atenció a la dependència que és com segueix:
La zona engloba 22 municipis que estan ubicats en la comarca dels Ports i Alt
Maestrat, atenent a un total de 15.477 habitants. Dintre de la zona s’inclouen 3
residències, 2 públiques i privada.
El servei que presenten les treballadores socials és de informació i assessorament a
les famílies, coordinació amb els tècnics PIADOSA, coordinació amb la coordinadora
AVAPSA de la zona, PIADOSA i AVAPSA gestionen, organitzen, coordinen i avaluen
als cuidadors no professionals que sol·liciten la dita ajuda.
Les activitats realitzades en el 2008 han segut un total de 347 sol·licituds, 151
informes socials, 42 propostes PIADOSA, 26 resolucions definitives de prestació al
cuidadors amb 2 d’ingressos en centre.
La Llei de la Dependència reconeix als ciutadans el dret de la promoció de l’autonomia
personal i d’atenció en situació de dependència per mitjà dels servicis següents:
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servici de teleassistència, servici d’ajuda a domicili, centres de dia i de nit i servici
d’atenció residencial.
El govern aporta anualment a cada comunitat autònoma la quantitat que li correspon
perquè esta gestione la posada en pràctica de la Llei. El present any, el govern
destina 400 milions extraordinaris per a Dependència inclosos en el Pla Espanyol per
l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació. La Comunitat Valenciana rebrà 36 milions a
càrrec d’este fons.
La inversió del govern serà utilitzada per les comunitats autònomes per a la inversió
en nous centres i servicis d’atenció a persones dependents i per a la consolidació i
millora de la xarxa existent. L’Ajuntament de Morella ha sol·licitat a la Conselleria de
Benestar Social destinar la quantitat que li correspon per a sufragar els gastos de
funcionament del Centre de Dia.
L’Ajuntament de Morella sol·licita, al seu torn, que s’agilitze el procés des de la
recepció de les sol·licituds fins que s’emet la resolució, ja que de 347 sol·licituds, tan
sols 28 compten amb la resolució definitiva.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que no es té cap dubte que des de
l’ajuntament de Morella s’ha treballat per poder aplicar la Llei de Dependència, però
cal dir que aquesta Llei ha tingut moltes deficiències i no ha segut del tot efectiva, no
tant per falta de voluntat política sinó per falta de recursos. Per lo que és important fer
un esforç tant per part de la Generalitat com per part de l’Estat.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
13.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte per tractar.
13.- PRECS I PREGUNTES.-Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que respecte
al tema de l’helisuperficie no tenint cap noticia es suposa que tot segueix igual.
Respecte al tema del Parador dir que ja disposa de llicència i demanar que hi hage la
mateixa insistència amb Turespaña per a que comencen les obres.
De cara al Pla d’Inversió que traurà la Generalitat proposar fer reunions prèvies a
l’hora de decidir la forma d’invertir la part que ens corresponga.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que contestant al tema de l’helisuperficie se va
aprofitar la visita del Delegat del Govern i el Subdelegat del Govern per insistir en que
s’agilitze la cessió per part del Ministeri.
En el tema del Parador sols es té notícia de la concessió del permís pels mitjans de
comunicació, no hi ha d’altra constatació, fet que demostra una vegada més la falta de
sensibilitat per no comunicar-ho a l’ajuntament en primer lloc tal i com correspon.
La fase preliminar d’aquesta obra ja s’està acabant, esta setmana s’ha mantingut una
reunió amb Ferrovial per tal de estudiar l’inici de les obres del túnel, i avui s’ha parlat
telefònicament amb Turespaña que ha demostrat la seva voluntat de tant prompte
com dispose del document començar a treballar al respecte.
Respecte al Pla d’Inversió Local de la Generalitat Valenciana en el moment que es
produeixca sabrem a que atendre’ns, de moment es tracta sols d’un anunci polític, per
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tant en el moment que siga efectiu, la participació serà un element clau com ha segut
sempre.
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.
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