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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 14 DE MARÇ DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Guillermo Sangüesa Teruel
Isabel Sangüesa Carbó
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 1907-2012 i 25-02-2013.
2. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc i degut a un fenomen meteorològic històric com va ser la nevada del
primer cap de setmana de març, dir que es va tenir que realitzar un treball molt intens
per part de molta gent, agraint tot el treball del personal municipal: brigades
municipals, policia, administració, neteja, cultura, etc...com també la col·laboració i
treball del Consorci de bombers voluntaris o les brigades d’emergència, així com
personal extern que va ajudar i col·laborar per tal de minimitzar les molèsties que
causa una nevada com esta, facilitant l’accessibilitat al màxim tant dels ciutadans com
dels visitants que van venir a Morella.
També destacar diverses reunions i importants treballs dut a terme; els dos primers,
fruit també dels efectes de la nevada i les fortes pluges que hem tingut.
En primer lloc dir que s’ha produït un nou despreniment, la nit del diumenge al dilluns,
de la muralla en la zona de la Porta Ferrissa i Torre del Panto, fent-se un avís
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immediat tant a la direcció tècnica de l’obra com a la Conselleria de Cultura, a l’igual
d’un xicotet despreniment que es va produir la setmana anterior.
El dimarts es va fer una visita d’obra i una reunió amb tots els tècnics responsables de
l’empresa SECOPSA, en el Director Territorial de Cultura, en els tècnics de la mateixa
Conselleria i l’arquitecte municipal per veure l’abast del despreniment, l’afecció de tota
aquesta zona i sobre tot per fer una petició unànime i conjunta per a que l’Institut del
Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura amplie l’actuació inicial.
Es va aprofitar per traslladar als diferents tècnics la preocupació per la solució
escollida per l’arranc dels murs, compartint-se eixe anàlisis per part dels tècnics, i
també es va plantejar la necessitat de preparar l’extracció d’aigües del Castell i
canalització d’instal·lacions aprofitant aquesta obra.
També es va demanar a l’Institut de Patrimoni Cultural que siguen empreses locals les
que puguen executar la segona fase.
En segon lloc un altre tema molt important ha estat el tall de la N-232 al veure’s
afectat, per les últimes pluges, el pont situat al terme d’Anroig desviant-se el trànsit
per aquest barri, agraint la informació immediata facilitada pel Subdelegat del Govern,
procedint a informar de totes aquelles novetats que hi hagen al respecte.
En un altre àmbit també es van mantenir diverses reunions com va ser la que es va
mantenir la passada setmana junt amb el president de la Mancomunitat i alcalde de
Forcall i de l’alcalde de Vilafranca, amb el director de l’Agència Valenciana de
l’Energia per parlar de tres qüestions molt importants; en primer lloc el rebuig a la
reducció del 10% del Fons de Compensació dels Eòlics que ha suposat una reducció
de més de 100.000 euros per a la Comarca dels Ports, demanant altres mesures de
compensació a l’hora de gestionar aquestos projectes.
També es va traslladar la necessitat de que els Ajuntaments tinguen un paper
important en la tramitació de distints projectes i en poder col·laborar en temes de
biomassa i eficiència energètica.
I per últim es va traslladar la preocupació de tots els municipis en el tema del fracking
ja que és esta Agència la que té la responsabilitat en la tramitació dels permisos de
l’empresa Montero Energy sobre el fracking i els municipis volen ser part implicada en
tot aquest tema.
Una altra reunió important ha estat la que s’ha mantingut este dimarts amb el director
de projectes i amb la responsable de Red Eléctrica Española en la Comunitat
Valenciana per tenir informació de primera mà de diversos projectes de millora de la
xarxa elèctrica espanyola que s’estan projectant i passen pel nostre municipi. El
projecte més avançat en estos moments i que puga començar la seva execució en
l’any 2014 és el de la línia Mezquita-Morella discorrent uns 700m dintre del terme de
Morella i del qual s’han aconseguit, després de totes les al·legacions presentades,
moltes millores que resultaran positives per a tota la comarca. També es va parlar
d’altres projectes que es portaran a cap a més llarg plaç com són la línia AragóMorella, que aproparà la ja existent a l’anterior línia i la línia Morella-La Plana.
I per últim informar de l’assistència de l’Alcalde i del regidor de governació al Plenari
de les Corts Valencianes on es debatia una proposta no de Llei al voltant del fracking,
exposant-se per part del Grup Socialista els arguments tècnics al respecte i es va
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exposar l’afecció economia negativa que pot tenir tant en el turisme com en el món
ramader. Es van escoltar els arguments que va exposar el portaveu del Partit Popular
de Medi Ambient, Mariano Castejón, que tot dient que el fracking és molt perillós va
anteposar els beneficis econòmics de l’empresa i no allò que pot afectar a la gent del
territori.
En esta qüestió informar també de que en estos moments des de l’Unió Europea hi ha
una consulta pública per a que tot el món puga plantejar la seva posició al respecte.
Des de l’Ajuntament de Morella que va ser el primer en plantejar al·legacions al
projecte es continuarà donant informació i fent visible la preocupació de la gent del
nostre municipi i també es continuarà amb altres accions per part del Grup Socialista
amb la presentació de noves mocions en les Corts Valencianes i amb un escrit dirigit
al President de la Generalitat per a que no autoritze aquesta tècnica, tot i que al final
es tracta d’una decisió política del Partit Popular que governa la Generalitat
Valenciana.
Seguidament es passa a detallar les actuacions més importants de cada àrea.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
S’està treballant en diverses millores per tal que estiga obert un nou espai, sala
del Cadró, en el Castell, invitant a tots el membres de la corporació a la visita que
tindrà lloc el dilluns dia 18 de març a les 12:00 hores.
S’està avançant en treballs conjunts d’accessibilitat de l’Hotel Cardenal Ram.
- S’ha finalitzat la primera fase de les obres de La Pobleta.
- S’han realitzat millores en l’Escola Infantil.
- S’estan realitzant millores en l’Espai Firal.
- S’està avançant en treballs de millora energètica del col·legi de primària.
- S’han realitzat diferents reparacions degudes a la nevada.
- Estan previstes distintes actuacions en la Carretera Castelló.
ÀREA DE SERVEIS
- Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes i exposicions.
- Diverses reparacions de l’enllumenat i mobiliari en el casc urbà.
- Manteniment periòdic del col·legi, escola llar i dels diferents museus.
- Reunió periòdica amb l’empresa d’aigües.
- Treball intens en tasques relacionades amb la nevada i el gel.
- Servei de reciclatge.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Dispositiu en matèria de trànsit i accessibilitat degut a la nevada, sobre tot el cap
de setmana per poder rebre el gran nombre de visitants que va haver-hi.
- Es van fer diverses actuacions al camí de la Canà, el qual, per motiu de la neu i
aigua va tenir que ser tallat en diversos moments.
- Destacar l’aspecte negatiu de la coordinació entre les Conselleries de Governació
i d’Educació no donant-se permís, davant l’alerta roja, per suspendre les classes i
no poder els alumnes de l’escola llar traslladar-se a les seves cases en la jornada
del dijous.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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S’ha realitzat un Patronat de Turisme per avaluar totes les promocions fetes i les
jornades de la trufa.
S’ha treballat amb l’exposició de les Torres de St. Miquel “La torre dels Jocs” que
obrirà este mateix dissabte.
S’està treballant amb Asetmico per unificar la imatge i els horaris dels
establiments i fer un espai visual per informació comercial.
S’ha fet una reunió amb els empresaris que tenen el SICTED de qualitat fent-se
una pàgina de facebook amb la temàtica del SICTED i la qualitat.
S’ha participat en la reunió amb empresaris i tècnics de turisme de la comarca del
Matarranya per poder fer promoció conjunta.
S’està treballant en l’organització del viatge per acompanyar als torneros a
Toledo.

ÀREA DE COMERÇ
-

Treball de col·laboració amb tres empreses morellanes per al desenvolupament
d’un nou projecte “Productes de Morella”.
- Presència en la Fira gastronòmica i alimentaria “Festats” a Tortosa.
S’està preparant la campanya de descomptes dels punts de llibres per als
comerços de Morella.
ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
- S’ha col·laborat en una xerrada de biosama.
S’està en contacte en responsables forestals per fer una campanya de recollida
de llenya dels montes públics degut als efectes de la nevada.
- S’ha realitzat un consell agrari.
- Informar de l’exposició al públic de les normes de gestió de la Red Natura 2000.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Amb coordinació amb els serveis tècnics de la Diputació, s’està tractant de
millorar la senyal de Televisió Digital a Xiva per tal d’ampliar la seua oferta de
canals.
- Va haver una incidència del servei telefònic de Vodafone per causa de la neu, i es
va fer un seguiment per a solventar el més ràpid els problemes dels usuaris
d’aquesta companyia.
- També va haver un problema puntual, degut a la neu, en la guifi.net.
- S’han adquirit nous dominis per potenciar noves activitats i seccions a les nostres
webs.
ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
Per motiu de la gran nevada, es va realitzar una atenció directa als mitjans de
comunicació per facilitar la cobertura d’aquest event que ha servit de forma clara
per promocionar Morella i donar a conèixer amb efectivitat un atractiu turístic més
de la nostra ciutat, malgrat les molèsties que pugue ocasionar una nevada
d’aquestes característiques. Mitjans d`àmbit nacional com Antena 3, Cuatro, La
Sexta o Telecinco van poder així extreure noticies amb recursos de la nostra ciutat.
Igualment s’ha fet una tasca promocional de la nevada en xarxes socials, que
segons càlculs fets pel propi administrador del Facebook han arribat a uns 70.000
usuaris.
- S’està treballant en la nova pagina d’inici de la web de Morella, que tractarà de fer
confluir les dos grans vessants de les webs de Morella, en la seua part turística i la
institucional.
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-

S’han preparat la imatge i els panells per a la sala carlista del Cadró del castell,
així com la senyalització de l’entrada.
- Ja està en circulació una nova tirada dels plànols turístics de Morella en castellà i
valencià.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA ADL
-

Tramitació de subvencions de l’Ajuntament de Morella, Associació de l’Aplec i
Morell@Jove.
Posada en marxa el projecte “Productes Morella” amb la preparació conveni i el
registre de marca.
- Es continuen fent tramitació de les reclamacions de particulars per demanar la no
prescripció del deute de la Generalitat Valenciana.
S’està preparant documentació per al Síndic de Greuges. Posteriorment,
tramitació recollida de signatures individualitzades per al Síndic.
ÀREA DE CULTURA
- Millora contínua en el Castell i les Torres de Sant Miquel amb l’habilitació de nous
espais.
- S’estan organitzant noves presentacions de llibres.
- S’ha rebut una proposta d’activitats per a realitzar en el Castell durant els dies de
Pasqua.
- Realització del calendari especial d’activitats culturals per als propers dies festius.
ÀREA D’ESPORT
-

S’està preparant un calendari de marxes senderistes per a la propera primavera.
S’està estudiant la possibilitat d’organitzar una prova esportiva de cert nivell per a
compensar l’anul·lació de la prova de Triatló que s’havia de celebrar el mes de
Juny.
- S’ha mantingut una reunió en els clubs de futbol per a reiterar la demanda d’una
reunió en el Director General de Patrimoni de la Conselleria d’Economia i Hisenda
per tal de desbloquejar el problema de les instal·lacions esportives de la Fàbrica
Giner.
S’està acabant d’enllestir una proposta de rutes de BTT que poden donar un
impuls tant esportiu com turístic al nostre poble i a la comarca.
S’ha demanat a totes les associacions esportives que actualitzen els
representants en el Consell Municipal d’Esports.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- Reunió amb les distintes associacions de pares i mares per tractar distints temes
educatius.
- S’han sol·licitat les dades dels representants dels diferents centres educatius per
a convocar el Consell dels Xiquets.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha preparat un calendari d’activitats tant per al pont de Sant Josep com per les
pasqües.
- S’estan mantenint reunions per a preparar els diferents concerts que es volen fer
la pròxima primavera.
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S’ha realitzat un estudi per a revisar tots els aspectes de seguretat de l’espai firal
per a totes les activitats que allí es puguen dur a terme.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha mantingut una reunió amb el Diputat de Cultura de la Diputació Provincial de
Castelló i membres de l’Aplec per exigir una col·laboració similar a la que esta
institució presta a altres tipus de festivals com el FIB o l’Arena Sound.
S’ha mantingut una reunió amb membres de l’Aplec per als preparatius
d’infraestructures.
- S’ha informat a persones interessades en les ajudes a projectes d’universitaris.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Després de 30 anys el dia 2 de març la dansa dels Torneros va desfilar a Castelló
amb motiu del Pregó de la Magdalena, agraint la seva participació en aquest acte.
- S’estan preparant els actes per a la Setmana Santa.
- S’està preparant la reparació de la Senyera de la ciutat.
ÀREA D’IGUALTAT
-

Després de diverses reunions es van organitzar i van tenir lloc els actes del dia 8
de març, en motiu del Dia Internacional de la Dona, exposició cedida per la
fundació Isonomia amb el lema “La Dona i l’Esport”, taula redona en la Sala del
Justícia de l’Ajuntament amb el tema “La Dona i l’Esport” amb la participació de
gent professionalment vinculada a l’esport i també amb dones que practiquen
esport a Morella.
El dia 10 de març, en el club es va celebrar una xerrada per al grup de criança
sobre la Coeducació, a càrrec de dos professionals. A la vesprada, es va projectar
la pel·lícula “Amor bajo el espino blanco” en el Teatre Municipal.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

S’està preparant una campanya de recollida de taps de plàstic amb la
col·laboració de la Fundació SEUR.
S’està a punt d’iniciar la campanya de repartiment d’aliments per a gent
necessitada gràcies a la col·laboració dels comerços i gent anònima
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE GENER DE
2013. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de gener de
2013 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:
MES GENER
Saldo a 31-12-2012............................................................ 170.578,28 €
Ingressos gener.............................................................. 1.154.764,22 €
Total................................................................................. 1.325.342,50 €
Pagaments......................................................................... 610.248,25 €
Existència a 31-01-2013.................................................... 715.094,25 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
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Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de gener de 2013 tal i com vénen
redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI DE VALLIVANA DE L’ANY 2012.
S’exposa al Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes
d’Administració de Vallivana, presentats pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2012 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2012............................................. 11.366,76 euros
Total ingressos .............................................. 49.650,33 euros
Suma ................... 61.017,09 euros
Total pagaments............................................. 36.333,83 euros
Existència a 31/12/2012................................. 24.683,26 euros
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com vénen exposats.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per agrair el treball fet per l’Administrador de Vallivana
sent aquestos els seus primers comptes i també tenint en compte que aquest 2012 ha
estat un any molt especial al ser any de Sexenni.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per afegir-se a l’agraiment fet pel Sr. Alcalde.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1
DE GENER DE 2013.- Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la revisió
anual del Padró Municipal d’habitants des de l’1-1-2012 al 31-12-2012, sent com
segueix:
CONCEPTES
DONES

TOTAL

Població de Dret a 01-01-12
1398
Altes des de 01-01-12 fins 31-12-12
74
Baixes des de 01-01-12 fins 31-12-12
62
Població de Dret a 01-01-2013

HOMES

2778

2772

1380

125

51

131

69
1362

1410

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants
a 1-01-2013 tal i com ve redactada.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOL·LICITUD CONDICIONAMENT ACCESSOS
A LA CIUTAT, CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES. Es dóna compte per part
del regidor Rafael Pallarés Traver de la moció sol·licitud condicionament accessos a la
ciutat, Conselleria d’Infraestructures que és com segueix:
“Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Morella ve mostrant la seua preocupació per

l’estat dels trams de la carretera CV-1170, popularment coneguts com de “la Teuleria”
i de “l’antiga cooperativa”. Estes vies d’accés a Morella, solen presentar bastant trànsit
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ja que uneixen la ciutat amb la CV-14 i la N-232, que ens porten a importants
poblacions veïnes, masos o la Fàbrica Giner entre d’altres.
Estos trams de carretera, titularitat de la Conselleria d’Infraestructures, no han rebut
cap tipus de manteniment i presenten molt mal estat. L’asfalt està en molt males
condicions i són nombrosos els sots existents en la pavimentació, la qual cosa dificulta
la circulació i redueix la seguretat dels usuaris del vial.
Durant els darrers anys, el consistori morellà, s’ha vist obligat, sense correspondre-li, a
intervindre en caràcter d’urgència, realitzant millores periòdiques en estes zones a
causa de les deficiències que presentaven i del perill que suposava la circulació per
les mateixes.
En els anys 90 la Conselleria va oferir la cessió d’estes vies d’accés a l’Ajuntament i
des d’ací es va exigir que primer es dugués a terme el condicionament del vial i que es
realitzaren les millores corresponents. Al no produir-se tal petició, el traspàs no es va
acceptar, i per tant, el deteriorament ha anat a més sense que l’administració
responsable de la carretera prengue cap mesura.
Per tot l’exposat proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient a que porte a
terme millores, en caràcter d’urgència, als trams de carretera d’accés a Morella CV1170.
Segon. Remetre la present moció a la Conselleria d’Infraestructures de la Generalitat
Valenciana.”
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que tal i com s’ha acordat en la comissió
informativa s’afegirà el compromís d’acceptació d’aquesta carretera sempre que se
cedeixca en condicions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tal i com es va dir en la comissió
informativa, s’està d’acord en demanar a la Conselleria que actue en aquesta
carretera, incloent la predisposició de l’Ajuntament de rebre la cessió d’eixos trams
una vegada estiguen els arreglos fets.
Per altra part es voldria plantejar la proposta, que no s’ha comentat en la comissió,
d’incloure un altre acord mostrant la disponibilitat de l’Ajuntament a rebre la cessió
d’aquestos trams a canvi de que la Generalitat assumeixque el Camí de la Canà.
A lo que li respon el Sr. Ripollès per dir que s’està totalment d’acord en tot allò que
serveixca per aconseguir que el Camí de la Canà es face carretera, encara que es
tindria que veure si en este moment s’està fent alguna gestió respecte a este camí.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que pel que fa al Camí de la Canà, ja es va
tractar en l’últim plenari i s’estan fent diverses gestions tant des de l’Ajuntament com
des del Grup Socialista de la Diputació, per tal de moure aquesta qüestió.
Respecte al punt de la moció dir, que es dóna per sabut que en qualsevol cessió
l’element cedit té d’estar en condicions.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sol·licitud condicionament
accessos a la ciutat, Conselleria d’Infraestructures afegint els següent punts:
Tercer. Comprometre’s a acceptar la cessió d’aquesta carretera sempre que se
cedeixca en condicions.
Quart. Sol·licitar que a canvi la Generalitat Valenciana assumeixca el Camí de la
Canà.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ LLEI REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL. Es dóna compte per part del regidor Ernesto Blanch Marín de la moció sobre
la Llei de reforma de l’Administració Local que és com segueix:
“Fa unes setmanes que s’ha conegut l’Avantprojecte del Govern d’Espanya entorn a la

llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local. És evident que
aquesta reforma de diverses lleis fonamentals per a la pervivència dels municipis tal i
com són coneguts avui, suposa un atemptat al municipalisme i un canvi de model
radical que suposarà, especialment en les zones rurals una involució en la vertebració
territorial i un risc més de fractura social entre la immensa majoria de persones que
viuen en els municipis menuts i aquells de les zones urbanes que tenen un accés més
directe als serveis públics i a les infraestructures socials, educatives i sanitàries.
Front a l’argument de que la reforma suposarà l’enfortiment de les Diputacions
Provincials, entitats caduques i decimonòniques que només han demostrat la seua
utilitat per a qüestions subsidiàries i fomentar males pràctiques de gestió arbitrària
dels recursos públics, aquesta proposta del govern desborda amplament el que tindria
que ser la seua funció, ja que aquestes van nàixer com a òrgans col·laboradors i
cooperadors en la defensa de la gestió dels ajuntaments, i el govern vol convertir-les
ara en les responsables de la tutela financera i dels serveis públics dels ajuntaments.
Aquest avantprojecte buida de competències als municipis de menys de 20.000
habitants i intervé els de menys de 5.000 habitants, mitjançant mecanismes de control
financer que acabaran amb la capacitat dels ajuntaments per a gestionar la solució
dels problemes dels ciutadans, i amb això, amb els drets que durant més de 30 anys
d’ajuntaments democràtics ha anat consolidant la nostra societat.
Els ajuntaments menuts estan rebent un atac frontal en un moment de crisi en el que
el món rural deuria convertir-se en una oportunitat de creixement sostenible i en el que
la cohesió social continuara sent una garantia independentment del lloc de residència.
Pel contrari, la reforma proposada accelerarà el procés de despoblament que ja estan
sofrint moltes zones del nostre país.
A més a més, hi ha que alertar sobre la possible inconstitucionalitat de la reforma al
vulnerar l’article 140 de la Constitució, que diu que “el govern i l’administració dels
municipis corresponen als seus respectius ajuntaments”. La reforma estableix
expressament que no podran prestar els serveis si no compleixen els estàndards de
cost (element este que no defineix), i que els serveis passaran a la Diputació
corresponent, que, a la seua vegada, podran fixar els preus, la recaptació, la forma de
gestió, i per tant, la privatització, sense necessitat de prendre en consideració la
voluntat dels alcaldes i regidors democràticament elegits.
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Aquesta reforma imposada no compta amb cap consens, ni en el si de la FEMP, ni en
la resta de grups parlamentaris de les Corts Generals, per la qual cosa correspon que
ens oposem a aquest projecte i apostem per un model municipalista més ajustat a la
nostra realitat poblacional i de prestació de serveis, demanant que qualsevol reforma
busque consens, estalvi i eficàcia, en lloc de tractar de desmuntar el món local que
coneixem i tot el que aquest representa per als serveis de la ciutadania i els seus
drets.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Instar al Govern Central, al Govern de la Generalitat Valenciana i a la
Diputació Provincial a retirar la reforma de les administracions locals, tal i com està
plantejada en l’avantprojecte de llei de febrer de 2013 segons darrera versió coneguda
com llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Segon. Reafirmar l’autonomia local i la transcendència del paper dels Ajuntaments en
la igualtat d’oportunitats, la democràcia i la cohesió social; elements que han permès
vertebrar el territori i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat
per a la ciutadania.
Tercer. Reafirmar-nos en el reconeixement per la tasca que vénen realitzant els
municipis, sobretot els més menuts, per mantenir viu el territori i la seua població.
Quart. Instar al Govern d’Espanya a obrir un procés de negociació amb tots els grups
parlamentaris i amb la FEMP que permeta abordar la reforma de les lleis que regulen
el món local garantint l’autonomia local i els drets socials dels ciutadans i ciutadanes.
Quint. L’ajuntament remetrà els acords presos a la Presidència del Govern Espanyol,
Presidència de la Generalitat Valenciana, Diputació Provincial de Castelló,
Mancomunitat dels Ports, Presidència de la FEMP i FVMP, i als grups polítics de les
Corts Espanyoles, Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los
que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta és una moció que al Grup
Municipal Popular no li agrada ni en el fons ni en la forma.
És cert que hi ha un debat amb la reforma de l’administració local i és cert que s’ha
realitzat un document que tindrà que seguir el tràmit parlamentari habitual que té de
seguir l’aprovació de qualsevol llei i sobre el qual es podran realitzar millores i
modificacions. Aquesta reforma el que pretén és delimitar les competències de les
administracions, no sols la local, per que no hi hage duplicitat i el seu funcionament
siga més efectiu.
Pel que fa al contingut de la moció dir que no es pot recolzar una moció que en el seu
primer acord s’insta al Govern de la Generalitat Valenciana i al de la Diputació
Provincial de Castelló a retirar una reforma d’una llei en la qual no tenen cap tipus de
competència sinó que és el Govern Central qui té les competències.
Tampoc es veu en el contingut d’aquesta moció que el Grup Socialista presente cap
proposta ni alternativa per resoldre el problema de l’administració local.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que es lamenta l’actitud política del portaveu del
Grup Popular d’estar a la contra per estar a la contra.
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Pel que fa al primer punt d’acord al que s’ha fet referència, quan s’utilitze la paraula
instar, el que es tracta és de convidar a aquestes administracions a elevar la seva
proposta al govern, i així fer força junt amb els ajuntaments per a que se retire la
reforma de les administracions locals, però no hauria problema en canviar aquesta
paraula si es que van a recolzar aquesta moció.
Amb aquesta moció es pretén que es retire aquesta reforma, perquè el que es vol és
anar endavant i tenir una administració més eficient, ja que la proximitat d’un
ajuntament no és la mateixa que la de una generalitat o un ministeri i això repercuteix
en la qualitat dels serveis que es presten.
També dir que aquest avantprojecte planteja qüestions molt clares, com el menyspreu
pels municipis menuts i la potenciació de les diputacions.
I per finalitzar dir, que els cinc acords que es presenten són els mateixos que estaven
inclosos en la moció aprovada unànimement fa dos setmanes en la Diputació
d’Alacant, per tant es demana que el Grup Popular recolze aquesta qüestió i no
s’abstingue com està fent en tantes qüestions, samu, igualtat de la dona, tractades en
les comissions informatives.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir, que s’entén que al portaveu del Grup
Socialista no li agraden com se fan les coses en el Grup Popular. Aquest grup vota
allò que es considera millor per al poble i al portaveu del Grup Socialista pareix que li
molesta tant allò que decideixen els membres del Grup Popular com els mateixos
membres i ja que sempre defensa el joc democràtic, tindria que respectar l’opinió dels
demés i no demanar que facen allò que el portaveu del Grup Socialista voldria que
feren.
I pel que fa al fons de la moció que es presenta, repetir que en cap moment s’està
donant cap alternativa ni cap model que es puga recolzar.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir, que el que es demana és que es vage endavant i
no enrere i pel que fa al respecte cap als membres del Grup Popular dir, que en cap
moment es dubta de la legitimitat del vot d’aquestos sinó que en este foro de
democràcia se’ns ha de donar l’oportunitat de intentar convèncer-los amb els nostres
arguments igual que vostès poden convèncer-nos amb els seus arguments.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que este punt és molt important per a l’equip de
govern ja que pot afectar molt greument a pobles menuts com és Morella; en primer
lloc afectarà a la democràcia, ja que les decisions polítiques s’han de poder prendre al
poble on un viu i en segon lloc afectarà als serveis que es podran oferir.
En el cas d’aplicar-se esta reforma, províncies com la de Terol que es podria quedar
en un sol ajuntament o la de Castelló que es quedaria en vuit o nou ajuntaments,
veurien agreujat encara més el poder donar solucions als problemes dels ciutadans,
per lo que no s’entén que no s’estigue a favor de la retirada de la mateixa.
Dir també que el Partit Socialista si que té una alternativa d’esta reforma i va de cara
al bon finançament dels ajuntaments.
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I per finalitzar, demanar que se siga un poc més valent i que se demostre que s’està
en contra de aquesta llei de reforma de l’administració local igual que ho estan fent
altres alcaldes del Partit Popular i fer un front comú davant aquesta qüestió.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre la Llei de la reforma de l’Administració Local tal
i com es presenta.
8. RATIFICACIÓ SOL·LICITUD ALCALDIA COMPENSACIÓ DESPESES NEVADES.
Es dóna compte per part del regidor Amadeu Bordàs Antolí de la sol·licitud de
l’Alcaldia sobre compensació de les despeses de les nevades que és com segueix:
“Com bé és conegut per tots, el passat dijous 28 de febrer va caure a Morella una gran

precipitació en forma de nevada de les que fan història, generant amb això multiplicitat
de problemes als serveis municipals, a empreses i a la nostra ciutadania.
Cada vegada que a la nostra ciutat es produeix una eventualitat extraordinària i no
prevista, com esta, els serveis del nostre municipi tenen que desplegar tota una sèrie
de recursos que moltes vegades excedeixen les nostres possibilitats com a municipi
menut i d’interior. Brigades de treballadors, maquines de sal, coordinació del treball de
veïns voluntaris, contractació d’empreses externes... tot conflueix en una gran
despesa per a que els carrers de la ciutat i la resta de terme municipal tornen prompte
a la normalitat i les molèsties causades a la ciutadania per causa de la tempesta
siguen les mínimes possibles.
En estes situacions excepcionals, altres municipis, com puguen ser els de costa,
disposen de plans especials de protecció i cobertura dels sinistres per poder fer front a
problemes puntuals i de caràcter extraordinari, cosa que no es produeix en el cas dels
municipis d’interior per fer front a nevades i gelades, i que també generen importants
problemes i despeses a municipis, empreses, i particulars.
Per part d’este Ajuntament s’ha remès una carta a la Presidència de l’Excma.
Diputació Provincial de Castelló sol·licitant que s’habilite una partida especial o
conveni singular corresponent, per ajudar a sufragar despeses dels municipis que amb
caràcter extraordinari hem tingut per causa de la nevada, així com per ajudar a
possibles despeses que han tingut que suportar ciutadans particulars o empreses dels
nostres municipis. També s’està preparant una memòria de totes les despeses
extraordinàries produïdes a Morella per causa de la nevada, que serà remesa en breu
per a major coneixement de la magnitud del que estem parlant.
També, oferim el nostres serveis municipals, per posar en contacte als particulars amb
la Diputació Provincial per tal de fer-los també arribar la situació d’empreses i
ciutadans i ciutadanes afectades per causa de la nevada.
És ben coneguda la posició d’este equip de govern al respecte, donat que ja vam fer
una petició similar amb motiu de les destrosses provocades per la gran nevada de
2010 i creiem que ho fem també compartint situació amb tots els municipis afectats
per la nevada.
Per tot l’exposat proposem al Ple la ratificació dels següents acords:
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Primer. Instar a la Diputació Provincial de Castelló a que destine una partida especial
per ajudar a sufragar despeses dels municipis que amb caràcter extraordinari s’han
produït per causa de la nevada.
Segon. Remetre el present acord als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i
de la Diputació Provincial de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Amela dient que s’hauria de clarificar el tema de les despeses, si
són municipals o privades, recordant allò que ja va dir el regidor Jesús Ortí en un altre
plenari de ser convenient tenir tant un pla integral o un protocol de nevades; també
seria important poder disposar d’un reforç en el servei de la policia local.
Per finalitzar es vol agrair el treball realitzat pel Consorci Provincial de Bombers.
Pren la paraula el Sr. Bordàs dient que sempre seria millor tenir no sols un altre policia
sinó més però que s’ha fet el màxim possible amb els mitjans dels que es dispose en
cada moment.
Pel que fa al protocol dir que s’està treballant, tal i com ja es va dir, en l’actualització
del que ja existeix i respecte a les despeses, s’està fent la recopilació de totes les
dades i se’ls comunicarà tant prompte com es dispose d’elles.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que en este moment el que s’està fent és
demanar unes ajudes per pal·liar les despeses que ha ocasionat una nevada tant
important com aquesta i demanar que no passe com en el any 2010 quan després de
les pluges es van demanar ajudes que mai van arribar.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar la sol·licitud de l’Alcaldia sobre la
compensació de les despeses per les nevades.
9. INFORME AJUDES LLIBRES DE TEXT. Pren la paraula la regidora d’educació
Palmira Mestre Tena per informar que un any més l’Ajuntament de Morella ha apostar
per ajudar a les famílies morellanes en la compra dels llibres de text mitjançant el Pla
Municipal d’Ajudes als llibres de text per tal de poder minvar en certa mesura les
despeses això que suposa a l’inici del curs escolar.
Per una banda es busca el fet de reduir aquesta despesa a més d’afavorir i incentivar
el reciclatge i la reutilització d’aquest material i afavorir també el comerç local.
Estes ajudes es divideixen en dos parts, una primera que suposa el 30% inicial de
l’import total de la compra dels llibres de text, i un 40% per a les famílies amb Carnet
+3 i una segona part que afegida d’un 30% més per aquells llibres que la comissió
avaluadora considere que són reutilitzables o reciclables i que formarien part d’un
banc de llibres al qual se puga donar alguna utilitat.
Cal destacar que este any són 139 alumnes, des d’infantil fins a 4t. de l’ESO, els que
s’han adherit a aquest primer tram de l’ajuda, valorant-se a final de curs els que
podran acollir-se a la segona part de l’ajuda.
També dir que malauradament altres administracions no aposten per ajudar en estes
despeses que són inevitables per a les famílies ja que alguna de les ajudes que
havien o bé han desaparegut o bé han vist reduïda considerablement l’aportació que
es feia.
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De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que aquesta és una aposta ferma per recolzar a
totes les famílies i que s’ha de treballar conjuntament amb les associacions de pares i
mares, col·legi i institut per seguir treballant en el banc de llibres i així aconseguir un
ús més racional dels llibres.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DIA DE LA DONA. Es dóna compte per part de
la regidora de benestar social Mª Luz Blasco Querol de la moció del dia de dona que
és com segueix:
“Des de 1978, d’acord amb l’Assemblea General de l’ONU, cada 8 de març es celebra

a tot el món el Dia Internacional de la Dona. Espanya ratifica la seua adhesió l’any
1983.
Els actes que es van celebrar el dia 8 de març es van dedicar a la Dona i l’Esport. La
dona està en desavantatge en el món de l’esport pels mitjans d’informació, per falta
d’espònsors i ajuda en general.
Any rere any continuem mostrant el nostre compromís amb la dona i demanem
esforços col·lectius per a seguir amb més igualtat en el món personal, laboral, cultural
i social.
Hi ha que destacar que la crisi que estem patint al nostre país, a un dels sectors que
més afecta és a les dones. Els retalls en sanitat, educació i sobretot en la llei de
dependència, un percentatge ampli de cuidadors eren dones, quan a l’agost del 2012
se’ls va llevar la seguretat social i en estos moments se’ls lleva la prestació.
Hem de recordar que les dones estan en desigualtat amb el salari laboral fent el
mateix treball, tot açò els afecta a l’hora de la prestació de la desocupació i en la
jubilació sent a vegades les que han de fer front a la càrrega familiar.
També han de reduir la seua jornada laboral i la seua vida d’oci pels retalls en els
serveis que han d’exercir elles.
Estem mirant des de la regidoria d’igualtat de l’Ajuntament i l’oficina d’Infodona s’està
treballant en un Pla d’Igualtat Municipal, que és una reivindicació de fa molt de temps.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.

Donar un homenatge a totes les dones que porten molts anys demanant la
Igualtat.

2.

Que el govern de la nació i autonòmic posen tots els seus instruments legals
per a la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu, laboral, social, familiar i
personal perquè siga una realitat.

3.

Demanem que per part del Govern i la Generalitat ajuden a les famílies
monomarentals per la situació de la crisi.”

Pren la paraula la Sra. Sangüesa dient que des del Grup Municipal Popular sempre
s’ha estat a favor de tot allò que des de les administracions es puga fer per a que les
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dones tinguen igualtat amb els homes, considerant que també és molt important
aconseguir l’igualtat dins de casa.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que el tema de la igualtat és essencial quedant
encara molt per fer, agraint a tota la gent que va participar en tots els actes celebrats.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del dia de dona tal i com es
presenta.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SAMU. Es dóna compte per part de la regidora
de benestar social Mª Luz Blasco Querol de la moció sobre la SAMU que és com
segueix:
“Des del plenari municipal portem més de deu anys reivindicant un SAMU 24 hores a

la comarca dels Ports. Quasi sempre esta petició ha segut recolzada per tots els
membres de les distintes corporacions, perquè és de justícia que els veïns i veïnes de
la comarca tinguen una sanitat més digna. Però, sempre se’ns ha donat el silenci com
a resposta.
En les últimes setmanes, hem vist com s’ha especulat en l’eliminació de l’únic SAMU
que hi ha a la comarca dels Ports i que té seu a Vilafranca. Era una decisió
incomprensible, en la que la Generalitat va tornar a demostrar la seva falta
d’enteniment del nostre territori. Al fina, la pressió popular va fer que es donara marxa
enrere i que el SAMU continue en Vilafranca, encara que pareix ser que amb una
reducció d’hores, passant de 14 h. a 12 h. de servei.
La nostra hidrografia i climatologia no són les més idònies per al trasllat de les
persones malaltes als centres sanitaris, en casos d’emergència. L’hospital més pròxim
es troba a 65 km de distància de Morella, una hora fins a arribar a l’Hospital Comarcal
de Vinaròs. Una distància que és encara més gran en altres localitats, com Xiva,
Ortells o La Pobleta, dins del nostre terme.
Per això sempre hem reivindicat un reforç dels serveis sanitaris de la comarca dels
Ports. Entenem que Morella deuria tenir un servei SAMU 24 h., per garantir una
resposta correcta davant d’una emergència donant servei també a la resta de pobles
dels Ports pertanyents a la zona sanitària nº 1.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. L’Ajuntament de Morella exigeix un reforç del servei i que el SAMU torne a tindre base a
Morella, d’on no es tindria d’haver anat.
Segon. L’Ajuntament de Morella sol·licita a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana
l’ampliació de l’horari del SAMU en base a Vilafranca a 24h al dia.
Tercer. Mostrar la solidaritat d’este plenari en el poble de Vilafranca que s’ha tingut que
manifestar i realitzar distintes accions reivindicatives per conservar el SAMU a la localitat.
Quart. Transmetre el contingut de la present moció a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana, als ajuntaments de la comarca dels Ports i als grups polítics de les Corts
Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Amela dient que es recolzarà la petició tant d’una SAMU a Morella com de
l’ampliació de l’horari del servei de SAMU en Vilafranca; en este moment en Morella hi ha un
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Servei Vital Bàsic i en el cas de gravetat, la SAMU de Sant Mateu puja fins Vallivana on es fa el
canvi d’ambulància; també es disposa de dia del servei d’helicòpter.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que lo important és que la SAMU estigue en Morella i no
tingue que fer-se cap canvi d’ambulàncies en cap lloc.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que aquest és un tema històric, afegit per la problemàtica
generada en Vilafranca, sent un punt en el que sempre han estat d’acord tots els grups polítics.
Per últim mostrar la nostra solidaritat en Vilafranca perquè no té cap sentit que es retalle l’horari
d’una SAMU quan aquesta tindria que ser de 24 hores i encara que cada municipi pertany a una
zona sanitària diferent es tracta d’una qüestió que afecta a tota la comarca.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció referent a la SAMU tal i com es
presenta.

12. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
NOMENAMENT REPRESENTANTS GRUPS MUNICIPALS EN EL CONSELL
RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE VALLIVANA.
Conegut que en la sessió plenària de 19 d’abril de 2012 es va aprovar inicialment la
constitució del Patronat Municipal Administració de Vallivana i els seus Estatuts.
Conegut que per a la constitució del Consell Rector del Patronat Municipal de
l’Administració de Vallivana és necessari el nomenament del representants dels grups
municipals que proposen al ple el següent:
- Grup Municipal Socialista: Rafael Pallarés Traver i Ernesto Blanch Marín.
- Grup Municipal Popular: Isabel Sangüesa Carbó i José Agustín Amela Ibáñez.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta dels representants dels
grups municipals en el Consell Rector del Patronat Municipal de l’Administració de
Vallivana tal i com es presenta.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per fer dos precs:
Demanar que es revisen els parcs infantils tant el de la zona de Santa
Llúcia com el de la Plaça Colon.
Transmetre la queixa dels usuaris del tram de la segona Alameda que va
de Sant Miquel a Santa Llúcia per la presència de gossos solts; també
demanar que se repare un tros de barana caiguda en el tram del Portal de
Sant Mateu al Portal de Sant Miquel.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si s’han solucionat les filtracions que havien
tant en la Casa Ciurana com en el poliesportiu nou.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
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Demanar que es face un informe global sobre l’estat de la muralla i torres i
informar del mateix al ministeri.
Demanar que davant situacions previstes, com l’ultima nevada, es fera un
repartiment de sal en distints punts per tal de que la gent puga disposar de la
mateixa i així netejar cadascú l’accés a la seva casa.

Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre a les qüestions plantejades dient lo
següent:
Pel que fa a les qüestions plantejades pel Sr. Sangüesa dir que totes dues ja es venen
realitzant; respecte al repartiment de sal en la nevada dir que aquesta va ser la
primera acció que es va fer tant prompte com es va rebre la preemergència i pel que
fa a l’informe sobre l’estat de les muralles i torres dir que periòdicament es realitzen
informes al respecte per part de l’Arquitecte conservador del Castell i Muralles, l’últim
de l’any 2012, i sempre que es detecta algun problema estructural greu es dóna
compte al propietari, com es va fer en els dos últims despreniments ocorreguts.
Respecte a la qüestió de les filtracions d’aigua; en el poliesportiu es va fer un treball
important de neteja i s’està treballant en sellar i demès i en la casa Ciurana també s’ha
actuat fent un recull d’aigües.
Pel que fa a l’estat dels parcs infantils i la barana de la segona Alameda, dir que ja
està prevista una revisió dels mateixos.
I per finalitzar i respecte al tema dels gossos s’està acabant d’elaborar una campanya
cívica de conscienciació de la gent.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de
tot el que com a Secretària certifique.
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