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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 19 DE JULIOL DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Isabel Sangüesa Carbó
Jesús Ortí Adell
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
José Agustín Amela Ibáñez
Palmira Mestre Tena

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

1. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA. Seguidament
el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions realitzades des de
l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc manifestar la nostra solidaritat i suport a tots aquells que pateixen la
crisi.
Durant este mes intens de treball destacar en primer lloc aquelles accions generals
que tenen a veure en la promoció econòmica de la nostra ciutat.
Primera mesura ha estat la posada en marxa d’un pla d’ocupació que suposarà la
creació d’uns 20 llocs de treball. Suplint la falta de recursos en este tema per part de
Generalitat, abandonant a tots els municipis al no publicar ajudes d’encorp i pamer.
Destacar l’inauguració de les noves instal·lacions de l’ecoparc, que permetrà tenir un
bon servei en quan al reciclatge i gestió dels residus, tenint també importància en lo
que suposarà en la creació de llocs de treball. Es va aprofitar aquest acte per exigir la
posada en funcionament de la resta d’instal·lacions, com són la planta de tractament
de residus d’inerts i la planta de transferència de les basures.
Destacar també en quant a promoció econòmica i promoció de la ciutat el Congrés
Internacional de Desenvolupament Local.
Com no, destacar tot allò que té a veure amb els preparatius i la promoció del sexenni.
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Promoció amb molt d’èxit i focalitzant molt bé els objectius per rentabilitzar
millor els recursos.
Presentacions a Terrassa, Castelló, Tortosa i Alcanyís.
Actes de marketing a Castelló i València.
Difusió a través de xarxes socials i lipdub, agraint la col·laboració de tots els
veïns.
Pla de seguretat i trànsit i la propera setmana Junta Local de Seguretat.
Treball en infraestructures: aparcaments, enllumenat carrers, etc.
Celebració del Consell del Sexenni.

Destacar també altre encontres, reunions i actes:
Homenatge als dos morellans que van participar en la Constitució de 1812,
acte presidit pel President de les Corts Valencianes.
Visita a l’IVACOR, per informar-nos de l’estat de les restes de dinosaures,
comprovant que els ossos, tal com havíem dit, es trobaven seccionats i baix
d’una escala. Respecte a aquesta qüestió s’ha rebut informe sobre l’estat de
les restes ubicades en l’IVACOR, però no s’ha rebut resposta a la petició
d’exposició en la nostra ciutat les restes paleontològiques que estan en el
Museu de Belles Arts de Castelló.
Reunió amb el director General de Patrimoni de la Generalitat, Miquel
Sánchez, referent a les instal·lacions de la Fàbrica Giner.
Traslladar una carta a President de la Diputació i de la Generalitat mostrant
la nostra solidaritat en totes les persones afectades pels incendis així com
recolzant a tots els treballadors i voluntaris que han participat en l’extinció dels
lamentables incendis que han tingut lloc en comarques veïnes. Així com també
adreçar-los una invitació personal al Sexenni.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
Continuen a bon ritme els treballs de la nova piscina d’Ortells, aprofitant també
per fer altres millores en la població.
S’han fet reparacions i millores en el paviment del placet de l’esglèsia, C/ Sant
Julià, C/ Confraria, C/ La Font, Pla dels Estudis. Per a la tardor està previst fer una
actuació al C/ Pes, semblant a la del placet.
- S’han acabat completament les obres de reurbanització de la plaça Colom, de les
quals quedava adoquinar un xicotet tram que estava ocupat per l’andamiatge d’un
vivenda.
- Ja s’ha retirat també la caseta d’obra ubicada al C/ Mare de Déu de Vallivana.
- S’ha traslladat una carta a totes les empreses constructores amb obres en marxa
per a que durant el mes d’agost no hi haja cap ocupació de via d’elements com
andamis i material de construcció, en motiu de la celebració de les festes d’agost i
53 sexenni.
- S’ha reparat d’urgència un portell que s’havia fet a la carretera de Xiva a Ortells.
- S’està preparant tota la infraestructura necessària del recinte taurí.
En el dia d’ahir es va reparar per l’empresa Aigües de Morella i personal de la
brigada d’obres una important avaria en la canonada principal de subministrament
d’aigua. Demanar disculpes i felicitar pel bon i ràpid treball realitzat.
Tot i que no hi ha problemes d’abastiment, aprofito per fer una crida al consum
responsable.
ÀREA DE SERVEIS
- S’han fet els muntatges d’escenaris, equips de música i altra infraestructura per a
les festes de l’AMPA, Sant Joan, Gremi de la Joventut i Sant Cristòfol.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-07-19 PLE ORDINARI

-

3

S’han realitzat diferents manteniments de Castell, Museus, Teatre i Ciurana.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
- S’han fet els diferents actes promocionals del Sexenni.
S’està organitzat el personal de cara al mes d’agost per oferir el millor servei
possible.
S’ha iniciat una relació de col·laboració per a la promoció turística i cultural de
Morella, Alcañiz i Tortosa.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
- Recollida mensual mobles i altre material.
- Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
- Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat
- Ha tingut lloc reunions de l’associació firal per organitzar l’edició d’enguany.
- Treball intens de neteja i poda de zones verdes. Lamentar que no tinguem Pamer
i no contar amb més efectius.
- S’ha netejant, amb la col·laboració dels veïns la sèquia del Roser de Xiva i basses
del terme.
- S’ha condicionat en motiu de la rogativa de la gent gran el camí del barranc des
de la creu fins el barranc de la Bota, a l’igual que treballs de neteja en la zona de
l’ermitori.
- Ha tingut lloc l’assemblea anual de Carns de Morella.
- En l’escorxador s’estan ultimant ja els últims treballs per a la posada en marxa de
la sala d’especejament i s’estan tramitant els permisos corresponents.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’està preparant la quarta fase de guifi.net.
S’ha produït el canvi de servidor de web i correu de morella.net per millorar les
prestacions i serveis, demanant disculpes pel tall momentani del servei.
- Distints muntatges en les sales per congressos i altres actes.
- S’han posat a punt les sales d’internet rural de Xiva i Ortells.
- Destacar els cursos d’informàtica.
- S’han fet ajustos en la web morella.net.
- Instal·lació del nou sistema wifi a l’escorxador.
- Promoció d’imatge en facebook i twitter.
- S’està estudiant l’ampliació de cobertura de televisió per Ortells i Xiva.
ÀREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
- S’han tramitat més de 30 ofertes de treball.
- S’està donant atenció als demandants d’ocupació i als emprenedors en diferents
tràmits.
Dintre dels cursos realitzats destacar, els d’agricultura ecològica, mecanografia,
internet bàsic.
- Reunió amb els ADL de la comarcal i amb els representants del Servef.
- Participació junt amb dones de Morella que participen en la Universitat de Majors
en la realització d’un tapís per a commemorar el 20 aniversari del programa
d’extensió universitària de la UJI.
Atenció a diferents empreses i a la xarxa jove als Ports a Morella dintre del
programa d’extensió universitària de la UJI
- Coordinació del programa del voluntariat del Sexenni.
ÀREA DE DISSENY
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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A banda del que ja s’ha comentat del Lipdub, programa de festes, jornades de la
gent gran.
Tema publicitari que ha tingut ressò en distintes publicacions, com són El País,
revista Descubrir de Catalunya, i la revista de viatges de Hola.
Per al 26 d’agost està previst l’edició d’un cupó especial de la ONCE i que es
presentarà el proper 13 d’agost.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
S’ha mantingut una reunió amb els mandos de trànsit i seguretat de la Guàrdia
Civil de la Capitania de Benicarló per tal de concretar els efectius i la ubicació dels
mateixos per als dies del 53 Sexenni.
- La pròxima setmana tindrà lloc la Junta Local de Seguretat amb la presència del
Subdelegat del Govern.
S’ha procedit a la retirada de les pilones i armaris del control d’accés a la ciutat
per a la seva reparació per part d’una empresa del territori, esperant que a finals de
juliol estiguen en funcionament.
S’ha fet una primera reunió en tot el cos policial per coordinar totes les tasques
que tenen a veure en el Sexenni, agost i fira.
ÀREA DE CULTURA
- Celebració d’una nova edició de Cita a Morella, amb Víctor Amela, presentant el
seu nou llibre “Tots els meus secrets, o gairebé”.
Es va realitzar un concert homenatge a Labordeta a càrrec de la Rondalla de
Morella amb una gran afluència de públic.
- Es va realitzar l’audició de final de curs de l’escola de música, amb la participació
d’un gran nombre d’alumnes.
- Presentació del llibre “Viatge pel meu país”.
Presentació del llibre “Martina, de rogativa”, editat a Morella i realitzat per
Sagrario, Jorge i Julià Pastor, agraint-los aquest treball.
Inauguració de l’exposició fotogràfica “20 Aniversari del Parc de Bombers
Comarcal de Els Ports”, agraint la seva implicació en l’aspecte cultural de la nostra
ciutat.
XI Seminari Internacional “Iniciatives emprenedores i desenvolupament regional:
Comparacions europees”.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- S’ha participat en els diferents Consells escolars, de l’escola llar, del col·legi i de
la FEPA.
Realització d’un taller didàctic sobre el funcionament de l’Ajuntament amb els
alumnes de primària.
S’està realitzant l’Escola d’Estiu amb una bona afluència d’alumnes, aquest any
durarà un mes i es pretén ajudar a conciliar la vida familiar amb la vida laboral dels
pares.
- Està oberta la matricula per l’escola infantil municipal.
ÀREA DE FESTES
A part de tot allò que té a veure en el Sexenni, destacar la col·laboració amb
l’AMPA, amb els veïns del barri de Sant Joan, en els majorals de Sant Cristòfol,
amb els gremis, i en els veïns d’Ortells, Xiva i la Pobleta per organitzar les festes.
ÀREA D’ESPORTS
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S’ha col·laborat en Els Ports F.C. en la realització del IV Torneig Ciutat de Morella
de futbol 3x3, en el que han participat 34 equips i més de 150 xiquets.
S’ha col·laborat en la II Marxa BTT de Morella participant quasi 200 ciclistes entre
els que hi havia ciclistes de Morella i la Comarca.
S’ha celebrat dos Campus d’Estiu.
S’ha realitzat la festa de l’esport.
S’està desenvolupant el campionat de futbol sala.
S’està reparant el terra de la pista poliesportiva del complex Jaume I.
S’han iniciat classes de spinning al Centre Jaume I.

ÀREA DE JOVENTUT
Dinamització del Casal jove amb diferents activitats relacionades amb la UJI i
diferents projectes que s’estan implementant. Aquests s’han realitzat en
col·laboració amb estudiants de l’IES Els Ports i alumnes que realitzen un màster
sobre dinamització de la gent jove en la UJI.
Organització de les activitats de la Setmana de la Joventut, agraint la
col·laboració de morell@jove, creu roja joventut i el gremi de la joventut.
S’està col·laborant en nous projectes dins del programa d’ajudes per a joves
universitaris en els seus treballs fi de carrera.
ÀREA DE LA GENT GRAN
Del 27 de juny al 7 de juliol s’han celebrat les jornades de la Gent Gran amb
diverses activitats: xerrades, cursos de telefonia mòbil, visita guiada i senderisme,
agraint la col·laboració de Consell de la Gent Gran, Gremi de la Gent Gran,
Assemblea local de la Creu Roja, Associació de Jubilats i Universitat Jaume I.
Donar les gràcies a totes les persones majors que han col·laborat per a que les
jornades foren un èxit.
- El dia 2 de juliol reunió amb l’Associació de jubilats de Morella per a veure el tema
de les subvencions.
ÀREA DE TRADICIONS
- S’està ultimant la preparació del tapís de l’Ajuntament.
S’està realitzant la reparació de l’Àguila i els Gegants, per a que estiguen
preparats per al 53 Sexenni.
ÀREA DE SOLIDARITAT
El dia 30 juny es va col·laborar amb el mercat ambulant solidari per a recaptar
fons per als xiquets autistes.
- S’han mantingut contactes amb el Sexenni Solidari per a fer un concert durant el
Sexenni.
- S’estan realitzant reunions amb la Creu Roja per a ultimar el conveni del Sexenni i
així tindre un bon servei sanitari.
Es col·labora amb els xiquets sahrauís donant-los el carnet de la piscina
municipal i el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia 96/2012.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. Davant l’existència de
gastos que no poden demorar-se fins l’exercici següent per als quals no existeix crèdit
en el vigent Pressupost de la Corporació, i donat que es poden efectuar anul·lacions o
baixes de crèdits de altres partides del Pressupost vigent no compromeses, que
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existeixen nous o majors ingressos i operacions de crèdit les dotacions de les quals
s’estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei.
Vistos l’informe de la Secretaria de data 10 de juliol de 2012 sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, Memòria d’Alcaldia, l’informe d’Intervenció de data
10 de juliol de 2012 i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i de
conformitat amb el que disposa 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda adopta per sis vots a favor del Grup
Socialista i dos abstencions del Grup Popular el següent:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 02/12, del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de altres partides del Pressupost vigent no
compromeses, sense que es veja pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent
resum per capítols:
Pressupostos de gastos
Altes en aplicacions de gastos

Aplicación
presupuestaria

N.º

Descripción

Euros

01

31002

Intereses Préstamo P. Pago a
Proveedores

38.865,24

01

82120

Prestamo CISE SPE SA

01

82121

Préstamo Fundació Sexennis

14.844,52

01

82122

Préstamo Patronato Mancipa de Turismo

13.954,28

01

82123

Préstamo Patronato Escuela Municipal de
Música

5.102,09

561.231,96

TOTAL GASTOS

633.998,09

Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación
presupuestaria

Presupuesto
Inicial

Suplemento

Presupuesto
Definitivo

91

11002

12.200,00

13.359,42

25.559,42

16

13005

48.000,00

16.000,00

64.000,00

33

13007

174.900,00

6.000,00

108.900,00

16

20401

30.000,00

8.278,26

38.278,26

16

21000

120.000,00

21.256,95

141.256,95

16

21001

68.360,64

3.360,64

71.721,28

16

21200

3.500,00

1.056,51

4.556,51

33

21201

10.000,00

1.348,50

11.348,50

16

21300

15.000,00

2.089,00

17.089,00

92

22002

9.200,00

396.33

9.596,33

92

22003

25.000,00

4.534,81

29.534,81
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92

22100

7.000,00

1.042,72

8.042,72

32

22114

7.700,00

2.687,84

10.387,84

16

22115

55.000,00

7.141,07

62.141,07

33

22116

25.000,00

6.680,18

31.680,18

23

22117

6.500,00

2.974,65

9.474,65

13

22118

5.500,00

99,97

5.599,97

16

22120

12.000,00

314,77

12.314,77

32

22121

6.000,00

674,25

6.674,25

16

22123

18.000,00

5.915,22

23.915,22

33

22124

7.000,00

1.998,11

8.998,11

91

22601

6.000,00

3.660,38

9.660,38

92

22604

15.000,00

4.500,00

19.500,00

23

22605

6.000,00

1.040,00

7.040,00

43

22606

10.000,00

689,13

10.689,13

33

22609

60.000,00

12.562,10

72.562,10

33

22610

90.000,00

38.774,96

128.774,96

15

22706

29.000,00

7.908,76

36.908,76

33

24001

38.000,00

14.766,88

52.766,88

16

25000

100.000,00

92.503,69

192.503,69

31

26000

12.000,00

1.553,63

13.553,63

15

61904

29.964,28

26.436,22

56.400,50

TOTAL GASTOS

311.604,95

Total de necessitats de la modificació
Altes en partides de gastos
Suplements en partides de gastos

633.998,09
311.604,95

Pressupostos d’ingressos
Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos

Aplicación
Presupuestaria

N.º

Descripción

Euros

33/61905

Rehaz. Torre Font Vella

131.000,00

15/61907

Caminos Taula del Sénia

120.300,00

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN

251.300,00

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos
Descripción
Concepto
N.º
72000

Caminos Rurales Taula Sénia
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

Euros
98.590,00

2012-07-19 PLE ORDINARI

72001

8

Subv. 1% Cultural Ministerio de Fomento

98.100,00

TOTAL INGRESOS

196.690,00

Descripción

Euros

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos

251.300,00

Bajas o anulaciones en Conceptos de Ingresos

196.690,00

DIFERENCIA

54.610,00

Alta en concepto de ingresos

Concepto

N.º

Descripción

Euros

46102

Subv. Diputación Beca formación estudiantes
2012

800,00

53101

Intereses p.p Fundació Sexennis

470,26

53102

Intereses p.p Patronato Municipal de Turismo

443,06

53103

Intereses p.p Patronato Escula Municipal de
Música

159,34

53400

Intereses p.p. CISE, SPE, SA

91100

Préstamo P. Pago a Proveedores

1.229.294,70

TOTAL INGRESOS

1.248.909,36

17.742,00

Total de ingressos a utilitzar en la modificació de crèdits.
Diferència entre baixes d’ingressos i gastos
Altes ingressos cap. 4, 5 y 9
TOTAL

54.610,00
1.248.909,36
1.303.519,36

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc reconèixer el treball de la Secretària
pel treball realitzat ja que no era fàcil, i en segon lloc preguntar si la baixa de la partida
pressupostada per a la rehabilitació de la Torre Font Vella suposarà que no es realitze
cap inversió en este tema durant aquest any.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per en primer lloc agrair l’esforç fet, ja que es tracta
d’una modificació que ha estat molt complicada de realitzar.
Aquesta modificació s’ha vist afectada per les retallades aplicades pel Govern Central
i que fa necessària l’anul·lació tant de la partida per a la rehabilitació de la Torre Font
Vella com la de camins rurals, ja que per a camins rurals este any s’han destinat 0
euros i pel que fa al conveni de l’1% cultural per a la rehabilitació Torre Font Vella està
també anul·lat, i també pel deute de la Generalitat Valenciana, ja que s’ha tingut que
incloure el préstec demanat per poder fer front al pagament a proveïdors.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-07-19 PLE ORDINARI

9

Per tant, tal i com ha explicat la Sra. Secretària aquesta modificació es destina a
pagar interessos, pagar el reconeixement extrajudicial i factures pendents, realitzar un
pla d’ocupació i per millorar altres partides relacionades en els serveis i manteniment.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, NOU PRÉSTEC DE PAGO A PROVEÏDORS. Vist que
amb data 30 d’abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per aquesta Entitat Local.
Vist que amb data 17 de juliol de 2012 es va emetre informe d’Intervenció en relació
amb el procediment.
Vist que amb data 17 de juliol de 2012, es va emetre informe de Tresoreria en relació
amb l’establiment dels criteris per a prioritat de pagament.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de
conformitat amb allò establert en l’article 10 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel que es determina obligacions d’informació i procediments necessaris per a
establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats
locals, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini per a
finançar les obligacions de pago abonades en el mecanisme.
Les condicions financeres seran les fixades per Acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics d’1 de març, publicat en el BOE el dia 17 d’abril.
Segon. Característiques de l’Operació d’endeutament:
Ajuntament
CISE SPE SA
Suma

nº operacions
13
26
39

Import
152.325,84 €
43.851,18 €
196.177,02 €

Termini de l’operació: 10 anys amb 2 de carència.
El cost financer de l’operació se determinarà per l’Institut de Crèdit Oficial.
Tercer. Facultar a l’Alcalde Rhamsés Ripollés Puig amb DNI 73391674P, tan
amplament com en dret procedeixca, per a la realització de tots quants tràmits foren
necessaris o convenients en ordre a l’execució de allò acordat, així com per atorgar,
en el seu dia, els corresponents documents de formalització.
Quart. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tal i com es va fer en el primer pla de
pagament a proveïdors es recolza aquest nou pla que ve a ser un annex al pla anterior
per tal que els Ajuntaments puguen pagar als proveïdors.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que un dels objectius fonamentals d’aquest pla
de pagament a proveïdors és que es puga pagar allò que es deu, recordant que
aquest pla no és gratuït sinó que costarà, a tots els morellans, uns diners
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corresponents a interessos; interessos que no caldria pagar si la Generalitat no
deguera el que ens deu.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ACTUACIONS URGENTS COL·LEGI VERGE
DE VALLIVANA. Es dóna compte per part de la regidora Maria Rallo Rallo de la moció
sobre actuacions urgents en el col·legi Verge de Vallivana que és com segueix:
“ Com a fruït de les mocions presentades per l’equip de govern en diversos plens, i

com ja es va informar, es va rebre la visita dels tècnics de la Conselleria d’Educació,
per tractar els problemes i deficiències estructurals del col·legi.
La trobada va ser positiva i la tècnica va corroborar el que ha defès este equip de
govern sempre: el col·legi Mare de Déu de Vallivana té greus deficiències estructurals,
que hi ha que solucionar i que són competència de la Generalitat.
En eixa visita al col·legi, en la que van participar la directora del centre, la tècnic de la
Conselleria d’Educació, l’arquitecte municipal i el regidor d’obres, a més també de
diverses persones encarregades de fer moltes millores anteriorment, es va aplegar a
l’acord de que l’Ajuntament de Morella remetria un informe valorat de les prioritats
(acordades per les parts) en les que hi hauria que actuar. D’esta manera, la
Conselleria podria estudiar les mateixes i, tal com es va comprometre, actuar en
funció de la seua disponibilitat econòmica. Per això, tal i com s’havia quedat amb els
tècnics de Conselleria, esperavem que algunes de les actuacions més urgents es
puguen escometre abans del proper curs.
Especialment els tècnics van mostrar la seua preocupació per l’estat del paviment de
grans dimensions que presenta un deteriorament i perill per als usuaris important
(especialment planta baixa i terrasses) i també els greus problemes d’estanqueitat i
trencament de vidres i finestres de grans dimensions, produint una despesa en
calefacció, entrada d’aigua i perill evident.
Els tècnics de la Conselleria d’Educació també van comprovar l’important esforç de
manteniment i millores que realitza l’Ajuntament. Cal recordar que s’inverteixen més
de 60.000 euros anuals.
Des de l’aquest ajuntament es confiava, repetim, tal i com s’havia quedat, que les
actuacions començaren abans del nou curs escolar, ja que facilitaria la feina dels
operaris el fet de que no hi hagi xiquets i xiquetes durant les vacances estivals. De fet
ja s’havien establert contactes amb empreses per que es puguera començar a
treballar.
La passada setmana, l’arquitecte municipal va rebre una cridada en la que li
comunicaven que aquestes obres estan parades, de moment fins al mes de setembre,
mes en que comencen de nou les classes.
Aquest Ajuntament no ha rebut cap comunicació específica en la que s’informe
d’aquestes obres o de quan s’acometran.
Cal recordar que fa set anys ja es va redactar un informe sobre l’estat del col·legi. En
ell, es recollia la urgència per a dur a terme una sèrie de mesures, valorades en
800.000 euros. La situació actual de l’immoble és encara més greu, com ha constatat
la pròpia Generalitat Valenciana.
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Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1.

Demanar a la Conselleria d’Educació que complisca en el que va acordar i que
comencen les obres en la major brevetat possible per subsanar les greus
deficiències estructurals que presenta el col·legi Mare de Déu de Vallivana.
2.
Instar a la Conselleria a que complixque en el calendari d’actuacions fixat, sent
les primeres d’elles aquelles que puguen ser incompatibles o difícils de
compatibilitzar amb l’assistència a classe dels xiquets i xiquetes.
3.
Traslladar el contingut d’aquesta moció a la Direcció Territorial de Castelló de la
Conselleria d’Educació i als grups polítics representants a Les Corts Valencianes.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està d’acord en que s’arreglen totes
aquelles deficiències que presenta el col·legi, assenyalant que el fet de que s’estigue
utilitzant en aquest moment per a realitzar l’Escola d’Estiu també podria ser un motiu
per que no s’haguen començat les obres.
I per finalitzar dir que el Grup Municipal Popular, com que encara no es disposa de
l’informe sol·licitat en el seu dia, s’abstindrà en aquest punt.
A lo que li respon la Sra. Rallo demanant disculpes per no haver remés l’informe
sol·licitat, dient que l’Escola d’Estiu s’acaba el 31 de juliol per lo que encara està el
mes d’agost per poder realitzar les obres.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que en aquest moment hi ha que prioritzar les
despeses, i les obres encara que està l’Escola d’Estiu podrien començar avui mateix.
Per altra part demanar el recolzament als membres del Grup Popular en un punt tant
important com aquest per a la comunitat educativa i per als nostres xiquets, ja que
encara que no s’hage fet arribar l’informe oficialment, el regidor Ortí si que disposa
d’ell ja que se li va fer arribar per correu electrònic.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre actuacions urgents en el Col·legi Verge de
Vallivana tal i com es presenta.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PARTIT POPULAR CAMP DE FUTBOL
FÀBRICA GINER. Es dóna compte per part del portaveu del Partit Popular Guillermo
Sangüesa Teruel de la moció sobre el camp de futbol de la Fàbrica Giner que és com
segueix:
“Primero. Desde la construcción del Campo de Fútbol de la Fábrica Giner la
Fundación Blasco de Alagón se ha venido haciendo cargo íntegramente del
mantenimiento de las instalaciones deportivas, lugar donde han venido jugando y
entrenando los distintos equipos de Morella y la comarca.

Segundo. Que el coste de mantenimiento del campo de fútbol se sitúa en más de
20.000 euros anualmente, un gasto que por las circunstancias económicas y falta de
recursos no puede ser asumido en su integridad por la Fundación Blasco de Alagón.
Tercero. Que, desde la construcción y puesta en funcionamiento del campo de fútbol
de la Fábrica Giner, el Ayuntamiento de Morella no ha aportado ni un solo euro para
contribuir al mantenimiento de las instalaciones deportivas a pesar de ser la institución
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más interesada en que los clubes de fútbol locales y comarcales puedan seguir
jugando en Morella.
Cuarto. Que por el contrario, otros ayuntamientos vecinos si contribuyen y asumen los
gastos de mantenimiento de los campos de fútbol como Cinctorres, Forcall o
Vilafranca para que jueguen allí sus clubes.
Por todo ello se presenta ante el Pleno Municipal, para su debate, discusión y
votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1.

Agradecer y reconocer a la Fundación Blasco de Alagón las labores de
mantenimiento del Campo de Fútbol de la Fábrica Giner que ha realizado durante
los últimos años.
2.
Que el Ayuntamiento se haga cargo de todo o parte del mantenimiento del
campo de fútbol para que los equipos locales y comarcales puedan seguir
disfrutando de las instalaciones.
3.
Que por el Ayuntamiento se busquen fórmulas de colaboración entre entidades
públicas y privadas para el mantenimiento del campo de fútbol de la Fábrica
Giner.”
Pren la paraula el regidor d’esports Amadeu Bordàs per dir que aquesta moció tindria
que haver-se presentar-se davant de la Diputació i no davant aquest Ajuntament.
En aquesta moció diu en el seu punt primer “Desde la construcción del Campo de
Fútbol de la Fábrica Giner la Fundación Blasco de Alagón se ha venido haciendo
cargo íntegramente del mantenimiento de las instalaciones deportivas, lugar donde
han venido jugando y entrenando los distintos equipos de Morella y la comarca.”
afirmació totalment falsa ja que quan la Generalitat Valenciana va fer la Fàbrica Giner
va donar la gestió de totes les instal·lacions, inclòs el camp de Futbol, a l’Ajuntament
de Morella i va ser després del canvi de govern a la Generalitat quan es va rescindir
aquest contracte de gestió per adjudicar-se’l a la Fundació Blasco d’Alagón.
En el punt segon diu “Que el coste de mantenimiento del campo de fútbol se sitúa en
más de 20.000 euros anualmente, un gasto que por las circunstancias económicas y
falta de recursos no puede ser asumido en su integridad por la Fundación Blasco de
Alagón.”, cost que té que assumir qui té adjudicada la gestió de les instal·lacions.
En quan al punt tercer “Que, desde la construcción y puesta en funcionamiento del
campo de fútbol de la Fábrica Giner, el Ayuntamiento de Morella no ha aportado ni un
solo euro para contribuir al mantenimiento de las instalaciones deportivas a pesar de
ser la institución más interesada en que los clubes de fútbol locales y comarcales
puedan seguir jugando en Morella.” és cert, ja que aquest Ajuntament no ha aportat
res per al manteniment de les instal·lacions des del moment que se li lleva la gestió,
encara que sí que se recolzen, amb la firma de convenis, els clubs de futbol.
Segons el punt quart “Que por el contrario, otros ayuntamientos vecinos si contribuyen
y asumen los gastos de mantenimiento de los campos de fútbol como Cinctorres,
Forcall o Vilafranca para que jueguen allí sus clubes.” està clar que contribueixen ja
que els camps de futbol són municipals.
Pel que fa als acords:
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1. “Agradecer y reconocer a la Fundación Blasco de Alagón las labores de
mantenimiento del Campo de Fútbol de la Fábrica Giner que ha realizado durante los
últimos años.” no s’entén que s’ha d’agrair, ja que com que té la gestió de les
instal·lacions tindrà l’obligació del seu manteniment, encara que sí que s’ha d’agrair a
eixos treballadors que en pocs recursos, fora d’hores de treball, i últimament sense
cobrar, han fet lo possible per fer bé el seu treball.
2. “Que el Ayuntamiento se haga cargo de todo o parte del mantenimiento del campo
de fútbol para que los equipos locales y comarcales puedan seguir disfrutando de las
instalaciones.” com des de l’Ajuntament es demane que aquest mateix Ajuntament
assumeixca una despesa més, veient la modificació que s’acabe de presentar?
3. “Que por el Ayuntamiento se busquen fórmulas de colaboración entre entidades
públicas y privadas para el mantenimiento del campo de fútbol de la Fábrica Giner.” es
clar que el dia que l’Ajuntament tinga la gestió de la Fàbrica Giner aquest buscarà les
fórmules de col·laboració necessàries, tant per al manteniment del camp de futbol com
de tota la resta d’instal·lacions.
Per tot açò no es pot recolzar aquesta moció, presentant una esmena de substitució
que es passa a llegir:
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ MOCIÓ FÀBRICA GINER

Primer. Des del mateix moment de la recuperació en els anys 90 del complex de la
Fàbrica Giner per a usos esportius, les institucions i entitats que s’han fet càrrec de la
seua gestió, han assumit com a compromís ineludible el manteniment de les mateixes,
cosa que el mateix Ajuntament de Morella va fer, fins que la gestió va ser recuperada
per la Generalitat Valenciana i atorgada a altres entitats.
Segon. Actualment, i sense causa justificada, donat els ingressos totals que percep la
Fundació Blasc d’Alagó per l’explotació de les diverses instal·lacions existents en la
Fàbrica Giner, els seus òrgans directius han pres la decisió de no assumir els acords
que tenien amb el complex i Generalitat en els seus estatuts de cessió, incomplint
amb les seues obligacions legals, i perjudicant amb això, l’exercici de l’esport per als
aficionats i clubs esportius de Morella i Comarca.
Tercer. L’Ajuntament de Morella, sempre compromès amb l’exercici de l’esport i el
moviment federatiu de la nostra comarca és testimoni directe del recordatori que amb
les seues obligacions va fer la Direcció General de Patrimoni, en boca del seu
responsable, Miguel Sánchez, als gestors de la Fundació Blasc d’Alagó, instant-los en
tot moment, a donar compliment al manteniment de les instal·lacions esportives de la
Fàbrica Giner durant tot el temps que dure la seua gestió. En especial, es va fer
insistència en les instal·lacions del camp de futbol, que són les que més perillen de no
fer-se un manteniment ni intervenció abans de l’inici de la temporada esportiva.
Quart. L’Ajuntament de Morella, ha segut des de sempre suport principal i contribuïen
important de totes les activitats esportives i iniciatives ciutadanes que sorgeixen dins la
ciutat de Morella o de la comarca on practiquen esport persones de la ciutat. És el cas
dels clubs de futbol en les seues diverses categories i modalitats.
Quint. L’Ajuntament de Morella, tal i com ha manifestat en diverses ocasions, està
disposat total i absolutament a fer-se càrrec de la totalitat del complex conegut com a
Fàbrica Giner, des d’una perspectiva general i amb ànim integral de tots els edificis i
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-07-19 PLE ORDINARI

14

instal·lacions actualment en mans de la Fundació Blasc d’Alagó. La gestió deu ser
entesa en el seu sentit més ample i adequat ja que per al bon funcionament i òptima
gestió de les instal·lacions esportives i els espais públics, avui en procés d’abandó, és
necessari obtenir matèria d’ingressos que permetan una bona repercussió dels
ingressos de capital públic en reinversió sobre les instal·lacions de la Fàbrica Giner, tal
i com deuria estar fent la Fundació Blasc d’Alagó, en lloc de donar prioritat a altres
coses, eludint les seues obligacions.
És per això, que es proposen al plenari, l’adopció dels següents acords:
Primer. Mostrar la solidaritat municipal amb els treballadors de la Fundació Blasc
d’Alagó per la complicada situació laboral en que es troben i que és la causant de la
falta de manteniment dels camps esportius de la Fàbrica Giner.
Segon. Instar a la Fundació Blasc d’Alagó formalment a que assumeixque els seus
compromisos i obligacions legals establides al seu acord de cessió, i que
subsidiàriament, siguen assumides per la Diputació Provincial de Castelló o
Generalitat Valenciana, entitats patrones de l’anterior i titulars formals del complex
Fàbrica de Giner.
Tercer. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana, en cas de reiteració de l’incompliment de
la Fundació Blasc d’Alagó amb les seues obligacions, la rescissió de la relació jurídica
que els uneix i la reversió de tot el complex de la Fàbrica Giner de nou cap al Consell
de la Generalitat, per tal d’atorgar la seua gestió a aquella entitat que sigue capaç de
portar endavant el seu projecte global.
Quart. En cas de produir-se la reversió i rescissió del contracte amb la Fundació Blasc
d’Alagó per l’incompliment evidenciat, l’Ajuntament de Morella, per tal de garantir
l’exercici de l’esport i el manteniment i continuïtat de tot el complex de la Fàbrica Giner
i el seu ús públic per a tota la gent de Morella i comarca, presentarà projecte de gestió
integral de tots els espais lúdics, esportius i recreatius existents, dels edificis que no
són titularitat d’altres administracions i entitats que desenvolupen amb normalitat i
compliment dels convenis els seus contractes de cessió, incloent-se com a tal les
instal·lacions esportives del camp de futbol, camps de tenis, i basquet, piscina,
Saltapins, camp de tir a l’arc, escola de muntanya, alberg juvenil, edifici de l’hotel,
casa del guarda, estanc, horts, jardins, pinada i voltats, per tal de donar-li un nou
impuls i garantir de forma definitiva la gestió de l’espai públic més gran de la ciutat
fora de les muralles.
Quint. Notificar aquest acord a la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana,
Gerent i Patronat de la Fundació Blasc d’Alagó, President de la Diputació Provincial de
Castelló, als grups polítics de les Corts Valencianes i Diputació Provincial de Castelló i
als clubs esportius afectats per l’abandó de les instal·lacions.”
Sent les vint-i-una hores i vuit minuts s’incorpora al Ple el regidor Jesús Ortí Adell.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que la Fàbrica Giner és un complex que des
de la seva rehabilitació va estar gestionat per la Generalitat Valenciana fins que l’any
1995 el Partit Socialista, que governava aquesta institució, va cedir la gestió a
l’Ajuntament de Morella de forma urgent davant la previsió de perdre les següents
eleccions. Òbviament quan es va produir el canvi de govern en la Generalitat el nou
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govern van considerar que aquesta no havia segut la forma correcta d’adjudicar la
gestió.
En segon lloc dir que sempre està bé reconèixer el treball ben fet.
En tercer lloc dir que l’equip de govern en aquesta qüestió no és molt coherent ja que
la postura que adopta en este punt, de que si algo no és teu no cal fer cap inversió i
que el que té la gestió és el que té de fer les inversions, no la manté davant altres
qüestions com és el cas de les muralles i Castell.
Per altra part dir que aquesta moció era una proposta per tal de solucionar aquest
problema, en cap moment s’exigeix que l’Ajuntament inverteixca diners però si que
podria fer-se càrrec del manteniment amb l’aportació de treballadors.
I per finalitzar, en resposta a la seva pregunta de perquè es tracta aquet punt en el ple
de l’Ajuntament de Morella, dir-li que el camp de futbol de la Fàbrica Giner es troba a
Morella i per això es tracta ací.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que els regidors del Grup Municipal Popular es
van presentar a unes eleccions per defensar els interessos de tots el morellans, i no
per defensar els interessos d’una fundació, de la Diputació, de la Generalitat o del seu
partit, i els interessos dels Morellans no se defensen demanant que l’Ajuntament
assumeixca uns gastos dels que no té perquè fer-se càrrec.
El fet de que la gestió fora cedida a l’Ajuntament no es tracta de cap empastre, sinó
que era lo lògic. De totes maneres si en el seu moment, es va considerar que la
Fundació Blasc d’Alagó podria portar una gestió millor estava bé donar-li-la, encara
que els resultats no ho demostren així.
L’Ajuntament en cap moment es nega a portar la gestió del camp del futbol, sinó que
el que es vol és portar la gestió de tot el complex de la Fàbrica Giner, no sols d’allò
que no funcione. Punt de vista de projecte global compartit tant el Director General
com el tècnic que l’acompanyava, després de la reunió i visita al complex.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que no s’entén que els membres del Grup
Municipal Popular en el seu moment s’estigueren en contra de que la gestió del
complex es portara des de Morella, com no s’entén que foren els regidors del Grup
Municipal Popular, que estaven en aquell moment en l’Ajuntament de Morella, qui
donaren el primer pas per treure la gestió de la Fàbrica Giner a l’Ajuntament, entenent
que aquesta no és la manera de defensar els interessos de Morella.
El camp de futbol de la Fàbrica Giner està en una situació precària, i no sols el camp
de futbol sinó també les seves instal·lacions, sistema de reg, zones verdes, vestuaris...
i encara estaria pitjor si no fora per l’esforç del Morella F.C. i dels propis treballadors
de la Fundació Blasc d’Alagó, i la responsabilitat d’aquest estat s’ha de demanar al
seu propietari, Direcció General de Patrimoni i a qui té la gestió, Fundació Blasc
d’Alagó.
L’Ajuntament està al costat dels equips de futbol, de tots aquells que volen practicar
esport, i l’Ajuntament està disposat a arribar a acords però en unes condicions de
seguretat.
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En la visita que va tenir lloc després de la reunió amb el Director de Patrimoni, aquest
va constatar el desastre en que es troba, comprometent-se a que, o bé la Fundació
com a gestora o bé ells com a propietaris actuaria en les accions d’urgència per tal de
conservar el camp de futbol, demanant que se plantejaren quines solucions es podrien
donar per salvar el complex. Després de tot açò s’ha intentat posar-se en contacte
amb el Director de Patrimoni per presentar-li la proposta d’actuació però fins ara ha
estat impossible.
I per finalitzar dir que sempre s’ha pensat que la millor manera de gestionar el
patrimoni és des de la proximitat, ja que són els més pròxims els que tenen més
interès en que les coses funcionen lo millor possible.
Després d’estes deliberacions es posa a votació en primer lloc la moció del Grup
Popular:
Assabentat el Ple per tres vots a favor del Grup Popular i sis en contra del Grup
Socialista acorda desestimar la moció sobre el camp de futbol de la Fàbrica Giner tal i
com es presenta.
Seguidament es posa a votació la moció del Grup Socialista
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular acorda aprovar l’esmena de substitució Fàbrica Giner tal i com es presenta.
6. PROGRAMACIÓ 53 SEXENNI. Es dóna compte per part del regidor de festes
Amadeu Bordàs Antoli de la programació de tot el mes d’agost inclosa la programació
del 53 Sexenni.
En primer lloc recordar que el primer cap de setmana d’agost es celebraran les festes
de la Pobleta , el segon cap de setmana les de Xiva i Ortells i en setembre les de
Herbeset.
Pel que fa al mes d’agost dir que comence el 30 de juliol dedicant la primera setmana
a la celebració de la setmana de la joventut amb les activitats pròpies d’aquesta
setmana.
Les festes d’agost comencen el dissabte 4 d’agost amb la dansa dels peregrins, el
pregó de festes a càrrec del morellà Josep Martí Gómez i les activitats habituals de la
setmana de bous fins al dijous. El divendres seria el dia dels xiquets i també
començaria el cicle de música d’estiu “Morella sonora”. El dissabte s’inaugurarà
l’exposició “Artistes visuals morellans” i una actuació teatral a la nit. El diumenge
començarà el Festival Internacional de Música que es prolongarà fins al dimecres, el
dimarts serà el dia de la Gent Gran i el dimecres, dia de la Mare de Déu d’Agost, a
banda de la processó es realitzarà la Crida Sexennal per donar inici a la celebració del
53 Sexenni.
Els actes del Sexenni, pròpiament dit, seran els següents:
Dijous entrada de les colònies, divendres rogativa a Vallivana i muntada de carrers i
dissabte entrada de la Mare de Déu.
Pel que fa als dies dels gremis l’ordre és el de sempre, diumenge ajuntament i clero,
dilluns gremi de la gent gran, dimarts ramaders, dimecres colònia catalana, dijous
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morellans absents, divendres professions, indústria i transport, dissabte comerç,
diumenge arts i oficis, dilluns gremi de la joventut i dimarts dia de difunts.
També aprofitar per assenyalar altres activitats que es celebraran una vegada acabat
el Sexenni com serà la celebració de fira en el mes de setembre i la rogativa de
baixada de la Mare de Déu del mes d’octubre.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que s’ha trobat a faltar que es tinguera en compte al
Grup Popular per a l’elaboració d’aquest programa, programa que pel que es veu
també s’ha vist afectat per la crisi.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que encara la crisi s’ha fet un esforç per fer unes
festes iguals o millors que fa sis anys i en menys diners, havent aconseguint una
contractació conjunta d’actuacions quasi un 40% més econòmic que les primeres
ofertes presentades.
I pel que fa a la queixa per no haver pogut col·laborar en aquesta qüestió dir no
s’entén així ja que Guillermo Sangüesa, com a representant del Grup Popular, forma
part del Consell del Sexenni i també hi ha altres regidors que formen part d’altres
gremis per lo que no té sentit dir que no estan informats.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per agrair el treball fet per part de tanta gent com són
els gremis, veïns de carrers, danses, associacions, com a elements essencials de la
festa del Sexenni, considerant que s’ha realitzat una programació molt variada i
completa.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7. SOL·LICITUD AJUDES 53 SEXENNI. Es dóna compte per part de la regidora de
cultura Maria Rallo Rallo de la moció sobre la sol·licitud d’ajudes econòmiques del 53
Sexenni de Morella que és com segueix:
“Morella torna de sis en sis anys a celebrar les seues festes més grans i universals

amb ocasió del vot que la ciutat va fer a la seua patrona l’any 1671. Més de tres
segles de tradició i esforç col·lectiu per a oferir a propis i visitants el millor de la nostra
ciutat i poder projectar el nom de Morella més enllà de les seues muralles. Una
tradició que no és dels morellans ni per als morellans en exclusiva, sinó que és part
d’una gran promoció que beneficia al nostre territori, a la nostra comarca, que és única
a la província per les seues característiques i que per la seua projecció es converteix
en una de les festes més importants del País Valencià, reconeixement que es
produeix a diversos nivells, com està sent la seua probable declaració de festa
d’Interès Turístics Internacional, després de haver segut declarada aquest mateix any
Festa d’Interès Turístic Nacional.
Aquest gran treball es concreta en l’elaboració d’un novenari, que exigeix per a la
seua satisfactòria realització d’una gran inversió en recursos de molta diversa índole, i
que concentra, com a principal obligat del vot i màxim actor de la festa, en
l’Ajuntament de Morella, la major i important despesa en diversos elements, invisibles
a primera vista, però essencials i imprescindibles per a que l’esdeveniment sexennal
sigue un èxit:
Seguretat i trànsit, personal de reforç en totes les àrees municipals, condicionament
de zones d’aparcament, promoció i publicitat, infrastructura per als carrers adornats,
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actes, cerimònies, publicacions i estudis, espectacles, danses, personatges, peanes,
elements municipals, vestits, tapissos, carrosses, música, protocol, espais públics,
edificis destinats a la tradició i festa, entre altres, són parts ineludibles de tot el que
comporta el Sexenni i que suposen una despesa molt important per al municipi, que
es tracta d’ajustar Sexenni enrere Sexenni i que genera la necessitat de recerca
continuada i extraordinària d’ingressos amb els quals fer front a les festes més
importants per als morellans i morellanes.
Les diverses converses mantingudes fa molts de mesos a diferents nivells
d’administració, per a que pugueren arribar ajudes a la festa en virtut de aquesta
projecció que supera amplament l’àmbit municipal i traspassa les fronteres, que es
admesa i reconeguda allí on es planteja, i, en allò que a l’Ajuntament suposa, va fer
albergar al Consistori esperances de que rebria algun element econòmic addicional
que ens permetera sufragar en aquestos temps econòmicament complicats, part de
les despeses sexennals, sobretot en eixos elements que suposen un esforç major del
consistori per la gran afluència de visitants de molts de racons del territori i que
suposen eixa vessant globalitzadora que té el nostre sexenni respecte d’altres festes
locals. Lamentablement, el resultat de les gestions, que han segut moltes i
continuades, ha segut decepcionant.
Estem a un mes de l’inici del Sexenni, i a dia d’avui, cap administració, de cap nivell no
ha compromès formalment cap tipus d’ajuda amb aquest consistori, fet que encara
que no ens agrada, no ens impedeix continuar amb insistència legítima i fonamentada
per a sol·licitar de les administracions de tots els nivells, provincial, autonòmica i
estatal ajudes per poder fer d’aquest esdeveniment un fet compartit institucionalment.
És festa internacional i totes les administracions tindrien que col·laborar, i no deixar
que el suport a la festa reaigue únicament sobre l’Ajuntament de Morella, les
despeses del qual, no deixen de pagar, en definitiva, totes i tos els morellans i
morellanes.
En aquests temps de dificultat, per allò que suposa Morella i el seu Sexenni per a la
construcció i percepció de la consciència de poble dels que vivim a aquest país, més
que mai, necessitem de les ajudes públiques i directes de totes les administracions
afectades al nostre consistori, i que, si finalment arriben, no deixaran mai de ser
benvingudes.
És per això, que es proposen al plenari, per al seu debat i votació, d’adopció dels
següents acords:
Primer. Sol·licitar formalment a la Presidència del Govern d’Espanya, per a que,
mitjançant el Ministeri que sigue competent, una ajuda econòmica directa per al
sufragi de les despeses municipals que suposa la celebració del 53 Sexenni de
Morella, del 16 al 28 d’agost de 2012.
Segon. Reiterar formalment a la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana,
per a que, mitjançant la Conselleria que tingue competència en la matèria, atorgue i
execute una ajuda econòmica directa per al sufragi de les despeses municipals que
suposen la celebració del 53 Sexenni de Morella, del 16 al 28 d’agost de 2012.
Tercer. Reiterar formalment a la Presidència de la Diputació Provincial de Castelló, per
a que, atorgue i execute, una ajuda econòmica directa per al sufragi de les despeses
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municipals que suposen la celebració del 53 Sexenni de Morella, del 16 al 28 d’agost
de 2012, en els termes que s’havia acordat.
Quart. Reiterar formalment al President del Govern Espanyol, En Mariano Rajoy Brey,
President del Consell de la Generalitat Valenciana, En Alberto Fabra Part, i al
President de la Diputació Provincial de Castelló, En Javier Moliner Gargallo, la nostra
invitació pera que puguen acompanyar als morellans i morellanes i tots els visitants de
la nostra ciutat a la celebració els dies 16 a 28 d’agost de 2012, del 53 Sexenni de
Morella, així com fer-la extensiva a qualsevol membre formal dels seus executius, per
que pogueren acudir en la seua substitució o acompanyament.
Quint. Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Espanyol, del Govern
Valencià i de la Diputació de Castelló, i als grups de les Corts Generals, en especial,
als representants de la província de Castelló, Corts Valencianes, en especial, als
representants de la província de Castelló, i Diputació de Castelló, en especial al
diputat comarcal del partit judicial de Morella.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el Sexenni és un novenari i cada dia és un
gremi el que s’encarrega d’organitzar i pagar la festa d’eixe dia amb les aportacions
dels seus agremiats, i que els carrers per on passa la Mare de Déu els adornen i
paguen els veïns; per tant l’Ajuntament no té d’assumir cap d’aquestes despeses.
Per tant en aquesta moció s’està mentint en moltes qüestions com són:
Quan es diu que “concentra, com a principal obligat del vot i màxim actor de la festa,
en l’Ajuntament de Morella, la major i important despesa en diversos elements,
invisibles a primera vista, però essencials i imprescindibles per a que l’esdeveniment
sexennal sigue un èxit” ja que l’èxit és gràcies als veïns i agremiats, ja que són estos
els que paguen la festa; quan es diu “infrastructura per als carrers adornats”, des de
quan l’Ajuntament fa les flors?, “actes, cerimònies, publicacions i estudis” seran les del
dia que els correspon no de tots els dies.
Per tant el que en tot açò es vol donar a entendre és que l’Ajuntament és qui paga la
festa i no és així, sinó que qui pague la festa són els morellans directament al seu
gremi o al seu carrer, mai l’Ajuntament.
També dir que sí que hi ha col·laboració per part de diverses institucions, per exemple
en l’actuació d’aquesta setmana dins d’un curs de música que s’està celebrant,
concerts que un principi es pagaven al 50% per part de la Diputació i l’Ajuntament,
però com que la regidora de cultura va parlar amb els organitzadors dient que com
que Diputació no pagava l’Ajuntament no es feia càrrec de aquesta activitat, ha estat
la Diputació qui s’ha fet càrrec de la totalitat del gasto.
Per tant el que no es pot permetre és que l’Ajuntament aprofite la celebració del
Sexenni per intentar obtenir diners ja que l’Ajuntament és un més en la celebració
d’aquestes festes.
Pren la paraula la Sra. Rallo per demanar en primer lloc que el Sr. Sangüesa rectifique
el que ha dit, perquè en cap moment s’ha dit cap mentida i si algú ha dit mentides
aquest ha estat precisament ell.
Pel que fa a la conversa a la que ha fet referència en els organitzadors del curs de
música, mai es va dir que l’Ajuntament no es feia càrrec d’aquesta activitat, és més,
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aquesta persona ja tenia pactat, abans d’aquesta conversa, amb el Diputat de Cultura
l’assignació corresponent al seu concert.
Per altra part dir que es va aparaular amb el Diputat de Cultura una aportació
econòmica de 30.000 euros per al Sexenni de Morella, però pareix ser que la paraula
ara no val res i que se les emporta el vent ja que en este moment aquesta aportació
no existeix.
També dir que sempre s’ha tingut molt clar que sense els veïns el Sexenni no seria
possible, i així s’ha dit moltes vegades agraint l’esforç que fan, però independentment
d’això a l’Ajuntament la celebració del Sexenni li suposa unes despeses molt
importants.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per fer varies propostes per aconseguir finançament
per a les festes:
Primera proposta: 28.000 euros x 3 anys = 84.000 euros corresponents a l’assignació
del Sr. Alcalde.
Segona proposta: 14.000 euros x 3 anys = 42.000 euros sou per ser Conseller
Delegat de CISE
Destinar aquestos 126.000 euros més els 90.000 pressupostats per a festes l’any
2012 més 54.000 euros de la Fundació Sexennis i 40.000 euros del Patronat de
Turisme, que dóna un total de 310.000 euros, per fer-se càrrec de totes les despeses
que ocasionarà la celebració del 53 Sexenni.
A banda de tot açò també dir que vostès saben que la Diputació i l’Institut de la Música
col·laboraran.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que en cap moment ni la regidora de Cultura ni
cap membre d’aquesta corporació posa en dubte que l’essència del Sexenni són els
veïns.
Pel que fa a les propostes fetes i les xifres donades dir-li que algunes són errònies i
altres partides com la del Patronat de Turisme no van adreçades sols per a la
celebració del Sexenni, sinó que realitze més activitats la resta de l’any.
I per finalitzar, repetir tal i com ha dit la regidora de Cultura que la Diputació a part de
col·laborar en la celebració d’un concert del curs de música, es va compometre a
donar suport al Sexenni amb més de 30.000 euros d’aportació a l’Ajuntament; però en
aquest moment no és així i per això es demana que es compleixca en els
compromisos presos, compromisos que es van tenir en compte a l’hora de la
realització dels pressuposts.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular acorda aprovar la sol·licitud d’ajudes econòmiques del 53 Sexenni de Morella
tal i com es presenta.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ INCENDIS I BRIGADES RURALS. Es dóna
compte per part del regidor de medi ambient Rafael Pallarés Traver la moció incendis i
brigades rurals que és com segueix:
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“ Greus focs des del passat 29 de juny han afectat a una superfície estimada

provisionalment en més de 50.000 hectàrees del territori de la província de València i
Castelló i la situació és desoladora. Per una part, danys personals irreversibles per la
desgraciada i lamentable defunció en accident d’un pilot d’helicòpter que participava
en les tasques d’extinció, i d’altra; els danys materials i ambientals que són
pràcticament incalculables.
El més greu, per la quantitat de superfície afectada, sembla que ha sigut l’incendi
iniciat al terme de Cortes de Pallás, que en el seu destructor avanç ha arribat a afectar
a una superfície de més de 30.000 hectàrees.
En els municipis afectats, les crítiques pel funcionament dels serveis d’extinció
d’incendis coordinats per la Generalitat i Consorci de bombers de la Diputació han
sigut i són abundants.
Existeix una crítica pràcticament unànime sobre el fet que els retalls pressupostaris de
l’Administració valenciana han complicat les tasques tant de prevenció com d’extinció
d’incendis. A eixa situació cal afegir la falta d’un protocol d’actuació ben definit entre
els distints cossos, depenents de diverses administracions, la qual cosa ha dificultat, al
mateix temps, la incorporació voluntària de professionals de la lluita contra el foc. Els
dos sinistres originats en els termes municipals de Cortes de Pallás i d’Andilla, i que
ha afectat a més a més els termes de: Bejís, Sacañet, Teresa, Alcublas, Jérica,
Marines Llíria, Dos Aguas, Macastre; Yátova, Millares, Altura, Alborache, Catadau,
Tous, Carlet, Torís, Montserrat, Real, Montroi i Llombai, han posat de manifest els
greus problemes que ocasiona retallar en una matèria tan sensible.
També existeix una crítica majoritària sobre la descoordinació en la gestió de l’incendi,
que ha portat a desaprofitar la incorporació de voluntaris professionals.
I el mateix va ocórrer amb molts dels brigadistes, als que la Generalitat i Consorci de
Bombers no va cridar en els dos primers dies de foc, perdent-se un temps preciós per
a fer front a l’inici dels incendis.
I de la falta de reclutament de voluntaris presentats per ajudar en les tasques, que no
van poder ser incorporats als treballs per la inexistència d’un protocol adequat que
permetera donar seguretat i eficàcia al seu treball.
Les organitzacions socials han criticat l’abandonament de les tasques de prevenció
d’incendis forestals que cal fer en els períodes d’hivern, situació que, junt amb els
episodis actuals de sequeres i de condicions meteorològiques favorables a l’extinció
dels incendis (forts vents secs de ponent, falta d’humitat...) i les imprudències
humanes, han convertit les masses forestals valencianes en “polvorins” susceptibles
de patir eixes situacions.
La conclusió de tot això ha sigut el constatar que l’heroic esforç personal de les
brigades forestals i unitats civils i militars que han treballat sobre el terreny no ha sigut
suficient per a donar solució al problema plantejat.
En aquest moment, i una vegada s’hagen avaluat de manera preliminar els danys
personals i ecològics patits, el que cal és establir immediatament per part del govern
central i autonòmic un pla d’ajudes, com pareix que ja s’ha publicat que contemple
mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals, en la mateixa
línia del que va aprovar el govern central amb la Llei 3/2010 de 10 de març, que
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incloïen ajudes per danys personals i materials (incloent establiments), ajudes a
ajuntaments per despeses fetes, ajudes per a vivendes afectades, ajudes per
infrastructures municipals i xarxes viàries afectades, beneficis fiscals en l’IBI, l’IAE i
l’IRPF, mesures laborals i de Seguretat Social, línies preferencials de crèdit i
actuacions massives i planificades de restauració forestal i ambiental. També cal que
el govern central active la petició d’ajudes al fons de solidaritat de la UE per catàstrofe
natural.
També cal instar al govern espanyol perquè, de manera urgent, convoque als governs
autonòmics per a millorar els procediments de coordinació en les polítiques de
prevenció i extinció d’incendis (dintre del Comitè Estatal de Coordinació), i incloga un
increment permanent de l’aportació estatal de medis materials i humans per a eixa
finalitat.
Estarem ben vigilats per a que no es tornen a produir casos com els de les ajudes
concedides pel Govern Espanyol als municipis de la comarca castellonenca de
l’Alcalatén per l’incendi del mes d’agost de l’any 2007 (que arrasà més de 5.500
hectàrees), on es perderen més de 3 milions d’euros d’inversió estatal subjecta a
projectes concrets, per la falta d’aportació d’una quantitat equivalent per part del
govern autonòmic, i exigim al Govern Valencià que active les partides pressupostàries
necessàries per a fer les aportacions econòmiques que calguen per a cofinançar les
actuacions que es programen.
Finalment, no volem deixar d’aprofitar el text de la moció per a felicitar al cos de
Bombers Voluntaris de Morella pels 20 anys de la seua creació i existència al nostre
territori, reconeixent eixos 20 anys de dedicació a la seua terra per evitar i ajudar a
extingir tots els incidents que en forma de foc i altres incidències s’han produït i que
han evitat, entre altres, que incendis com aquell que vam patir al nostre terme
municipal, especialment a Ortells no s’hagen tornat a produir, com a mostra evident de
que la millor manera d’apagar els incendis és tenir una bona política de prevenció amb
el nostre patrimoni forestal.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Mostrar als companys i familiars del difunt, el condol de l’Ajuntament de
Morella davant la desgraciada i lamentable defunció en accident d’un pilot d’helicòpter
que participava en les tasques d’extinció, reconèixer expressament la tasca heroica de
les persones que han participat en els treballs d’extinció dels incendis, i expressar el
suport moral de l’Ajuntament de Morella a tots els afectats pels incendis.
Segon. Instar al Govern Espanyol i Valencià l’execució i pagament immediat del pla
d’ajudes, que contemple mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels
incendis forestals, en la mateixa línia del que va aprovar el Govern Central amb la Llei
3/2010 de 10 de març.
Tercer. Mostrar el disgust de l’Ajuntament de Morella per les retallades
pressupostàries aprovades per la Generalitat i la Diputació de Castelló en les partides
destinades a tasques destinades a prevenció i extinció d’incendis forestals, reclamantli urgentment una ampliació de fons per a eixes finalitats.
Quart. Instar al Govern Espanyol perquè convoque de forma permanent el Comitè
Estatal de Coordinació d’Incendis Forestals, activant els protocols i plans de prevenció
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necessaris, i reunint urgentment a tots els governs autonòmics per a coordinar amb
major intensitat la seua actuació.
Cinquè. Instar al Govern Valencià perquè modifique la norma vigent en la Llei Forestal
que permet, en alguns casos, la reclassificació urbanística de sòls que hagen patit
incendis forestals en els últims 30 anys, i que arbitre les mesures necessàries per a
fer la cessió de la fusta cremada als ajuntaments del municipis afectats, impedint
tasques especulatives amb eixe producte.
Sisè. Manifestar la nostra felicitació i reconeixement al cos de Bombers voluntaris amb
seu a Morella pel seu 20 aniversari de la seua creació, pels grans beneficis que la
seua existència ha suposat per al nostre territori i patrimoni forestal.
Setè. Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Espanyol, del Govern
Valencià i de la Diputació de Castelló, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i a les Conselleries d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient, i Governació, i
als grups de les Corts Generals, Corts Valencianes i Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc des del Grup Popular donar el
condol a la família del pilot que ha mort en l’incendi, així com mostrar la solidaritat amb
els ferits i amb tots els veïns del municipis afectats.
Pel que fa a la moció dir que es considera molt miserable, lamentable i fora de lloc
l’actitud del PSOE que s’aprofite una catàstrofe natural i humana, com aquest incendi,
per parlar de les retallades.
I respecte al tema de les ajudes dir que el Conseller de Governació es va reunir amb
els alcaldes dels ajuntaments afectats per signar les ajudes que rebran, també el
Consell de Ministres ha adoptat mesures a favor dels afectats i el Ministre
d’Agricultura ha anat a la Unió Europea a demanar 90 milions d’euros d’ajuda.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que no s’entén perquè parlar de les causes d’un
incendi, mostrar la preocupació pel tema dels incendis en el nostre terme municipal,
felicitar als bombers de Morella, temes tots tractats en aquesta moció es pot
considerar miserable.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre incendis i brigades rurals tal i com es presenta.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE AUTONOMIA MUNICIPAL. Es dóna
compte per part del regidor de governació Ernesto Blanch Marín de la moció sobre
autonomia municipal que és com segueix:
“El passat 11 de juliol de 2012, el President del Govern Espanyol, Mariano Rajoy va

anunciar a les Corts Espanyoles, per a gran consternació de la ciutadania, la reforma
imminent de les Administracions locals, com és la de l’Ajuntament de Morella, de la
que ja s’ha elevat un primer avantprojecte al Consell de Ministres, en fase d’estudi.
Des del Consistori morellà, i davant de totes les informacions aparegudes, tenim que
manifestar la nostra preocupació i oposició davant del que pareix ser un atac més a
l’autonomia municipal i a les possibilitats de la població d’un estat de Dret de triar
democràticament el seu destí i de satisfer el principi de que, qualsevol ciutadà, visca
on visca, dispose dels mateixos serveis de qualitat, així com gaudir les mateixes
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oportunitats de futur. Per això estimem que les mesures proposades deuen d’estar, en
tot cas, orientades a aconseguir una administració eficaç i eficient, respectant el darrer
fi de servei públic al ciutadà, no com ha fet el president del govern.
Els regidors i regidores de Morella, entenem que s’ha de posar en valor el paper i
tasca que des de l’Administració Local, per xicoteta que siga, presta als administrats,
que per proximitat és l’administració millor valorada i generalment diferenciada
positivament dels tòpics de menyspreu a la classe i institucions polítiques, tan
arrelades en la cultura popular, i injusta a totes llums amb la tasca tradicionalment feta
pels alcaldes i corporacions municipals.
L’eliminació, entre altres anuncis, del 30% dels regidors de les corporacions, amb lo
que això suposa de pèrdua de mans per a treballar als nostres pobles, la desaparició
de les mancomunitats, o l’assumpció de competències que fins al moment només
estaven donant els ajuntaments per incompareixença d’altres administracions i que
passaran incomprensiblement a mans d’institucions tant dubtoses en el seu
funcionament com les Diputacions Provincials, generen alarma i preocupació lògica, i
evidencien l’atac centralista i contra l’autonomia dels municipis, reivindicant i
consolidant dins del consens constitucional de 1978 per tots els partits polítics fins a
l’anunci del President del Govern de la setmana passada.
Hem de tenir en compte el profund i històric sentiment identitari i de pertinença tan
arrelat a la població mitjançant els ajuntaments, que contribueix a reforçar el
compromís ciutadà amb els assumptes municipals, augmentat per les amples
possibilitats de participació que ofereixen els municipis de tamany reduït, com és el
nostre, reforça i eleva el llistó d’imatge col·lectiva de la nostra democràcia.
No podem obviar que les administracions locals han segut les que menys s’han
desviat de l’objectiu de dèficit a 2011, malgrat el pla d’ajust que suposarà a la nostra
ciutat uns 80.000 euros anuals per l’impagament de la Generalitat Valenciana de
1.500.000 euros. Cal dir que les administracions més xicotetes són les que menys
deute acumulen, front a altres entitats més grans o altres administracions, gent
permanent un exercici d’austeritat tant en l’optimització dels seus limitats recursos
com en la menor o nul·la despesa en els seus òrgans de govern.
Estem d’acord en la redefinició de les competències, i en l’establiment de mecanismes
per a millorar la gestió del municipi i dels seus serveis. No obstant, això no pot fer-se
sense respectar el dret existent i consolidat en els 35 anys de democràcia d’agrupació
voluntària de municipis i de serveis. Mai per imposició. Sempre respectant la voluntat
política dels ciutadans representants en les legítimes corporacions, democràticament
elegides. La reorganització de l’Administració Local ha de realitzar-se amb el consens
de les institucions afectades, això és, amb els mateixos municipis, no sense ells.
Si volem fer una gestió més eficient, gastem els mecanismes voluntaris de que
disposen les corporacions, i això exigeix defensar clarament la figura de les
mancomunitats, consorcis o associacions i federacions de municipis, on al marge de
l’autonomia local i el compliment de les exigències de competitivitat, eficiència,
aprofitament racional dels recursos públics amb transparència , i compliment dels
desitjos de la ciutadania expressats en les eleccions municipals és satisfet amplament,
en la majoria de casos. Correspon anar cap a una millora continua de gestió conjunta
de serveis, de la potenciació d’entitats supramunicipals i diferents fórmules
associatives, tal i com s’estableix en la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
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Local, com en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
No podem recolzar, baix cap concepte que unes institucions que no formen part
principal, sinó residual, subsidiària i transitòria de la construcció de l’estat autonòmic i
democràtic, com són les Diputacions Provincials, siguen les destinatàries tal qual
mares protectores d’administracions incapacitades per desqualificació, de recursos i
competències que deuen de ser repartides, en la seua justa mesura, entre
Autonomies i Ajuntaments com a eixos de l’expressió democràtica de la voluntat
popular.
El mateix anteriorment dit, ens serveis per a manifestar tot el nostre suport als
funcionaris i treballadors públics de les nostres administracions, demonitzats en un
discurs oficial que no compartim i front al qual volem reivindicar la figura del
treballador públic en la nostra administració local, indispensable per al seu
funcionament, i destinatari avui novament d’injustes retallades, que no per ser legals
deuen de ser admeses i no protestades per nosaltres, els representants de la
ciutadania al nostre poble.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Instar al Govern Central i al Govern de la Generalitat Valenciana a retirar la
reforma de les administracions locals, tal i com va ser anunciada pel president del
Govern Espanyol, Mariano Rajoy Brey, el passat 11 de juliol de 2012.
Segon. Manifestem la solidaritat de la Corporació davant l’injust tractament que els
treballadors públics estan patint en aquetes dates, i la nostra oposició a les retallades
anunciades pel govern per al seu conjunt.
Tercer. Sol·licitem a la Presidència de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, així com a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la
convocatòria urgent i extraordinària d’una assemblea de totes les corporacions
integrants de la mateixa, per tal de debatre, consensuar i arbitrar mecanismes de
reforma de les administracions locals sense menyscabat la prestació dels serveis
públics als administrats, preservant al identitat històrica i cultural dels nostres pobles
sense que això supose una pèrdua substancial de la nostra autonomia local, principi
rector del funcionament democràtic dels ajuntaments des de 1979.
Quart. L’ajuntament remetrà els acord 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, sindicats amb
representació al consistori (UGT, CC.OO. i CSIF entre altres) 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 no s’entén que des d’aquest Ajuntament
s’haje de fer oposició al govern d’Espanya.
I dir que presentar aquesta moció es considera precipitat ja que es tracta d’un avanç
projecte del qual no es coneix el text i que està pensat per a municipis de més de
20.000 habitants.
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A lo que li respon el Sr. Blanch dient que este avanç projecte es considera com un
atac a l’autonomia local que sí que afecta a l’Ajuntament de Morella, i que té de ser
una qüestió consensuada.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre autonomia municipal tal i com es presenta.
10. COL·LABORACIÓ CIUTADANA 53 SEXENNI. Es dóna compte per part de la
regidora Malú Blasco Querol d’informació sobre el pla de col·laboració ciutadana en el
Sexenni.
Tots els morellans en any de Sexenni són voluntaris: gent treballant en els carrers,
joves participant en les danses, membres dels gremis, membres del Consell de
Sexenni i Gent anònima en diverses tasques, etc... Molts són els morellans que posen
el seu esforç perquè el Sexenni siga el millor de la història, repte que se’ns planteja
cada sis anys.
Des de l’ajuntament s’ha fet una crida a la participació ciutadana en voluntariat: d’una
banda per a col·laborar en actes, com: l’entrada de la Mare de Déu, la processó i els
retaules, per una altra, en l’organització de diverses tasques, com són: els
aparcaments de cotxes o a l’hora d’informar als visitants reben fins ara una resposta
molt positiva.
La cordialitat i amabilitat ha de ser la carta de presentació per a la gent que ens visite,
explicant-los en que consisteix el Sexenni, donant-los la màxima informació, i que la
gent comprenga l’esforç que realitza tot un poble durant l’any.
S’ha de respectar les normes de ciutadania fent cas a l’organització de cada acte com
en el cas de la utilització de ciris ecològics i així previndre accidents per la cera.
També demanar que les administracions saberen l’esforç que fa tota una ciutat i que
econòmicament ajudarem un poc més.
I per finalitzar agrair a tots aquells que ja s’han apuntat com a voluntaris.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per demanar a tota la gent que puga s’apunte per
col·laborar amb tots els actes possibles, reiterant l’oferta, feta en un altre plenari per
Guillermo Sangüesa, de col·laboració dels membres del Grup Municipal Popular en tot
allò que es considere necessari.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per afegir-se als missatges finals i animar a tots els
morellans a participar i així poder demostrar a tots els visitants el compromís d’un
poble com Morella portant endavant les millors festes de la història.
11. 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 vota
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
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MOCIÓ PETICIÓ D’EXAMEN I INFORME PER PART DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DELS COMPTES DELS EXERCICIS
2009, 2010 I 2011. Es dóna compte per part del portaveu del Grup Popular Guillermo
Sangüesa Teruel de la moció petició d’examen i informe per part de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana dels comptes dels exercicis 2009, 2010 i 2011
que és com segueix:
“Atendiendo al nombramiento de nuevo Alcalde, nuevo Concejal de Hacienda y

Tesorero, y dado que nos encontramos ante el primer pleno ordinario tras la
realización de dichos nombramientos recientes, consideramos apropiado, pertinente y
conveniente que al ampara de la Ley de la Sindicatura de Comptes, su Reglamento y
demás normas de aplicación, se sometan las Cuentas del Ayuntamiento de Morella
correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 a examen e informe por parte de
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
Por todo ello se presenta ante el Pleno Municipal, para su inclusión en el orden del día
mediante despacho extraordinario y su debate, discusión y votación, la siguiente
propuesta de acuerdo:
1. Que por el Pleno del Ayuntamiento de Morella se sometan a examen e informe de
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana las cuentas municipales de los
ejercicios 2009, 2010 y 2011.
2. Remitir la presente moción, junto con la documentación relativa a las cuentas de los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana.”
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que aquesta moció no té cap sentit ja que el que
es demana ja està fet ja que tots els anys s’envien els comptes a la Sindicatura de
Comptes.
I per finalitzar es demanaria més rigor i que els temes presentats per tractar en el
despatx extraordinari tinguen caràcter verdaderament urgent, no sent este el cas.
Assabentat el Ple per tres vots a favor del Grup Popular i sis abstencions del Grup
Socialista s’aprova la moció petició d’examen i informe per part de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana dels comptes dels exercicis 2009, 2010 i 2011.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Ortí per demanar les dades de la contractació de la barra i
actuacions del Sexenni.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per preguntar pel cost fins ara i futur de les pilones
que controlen els accessos de vehicles i també per preguntar qui serà el nou
Conseller Delegat de CISE i quin serà el sou que tindrà.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per mostrar el malestar dels membres del Grup
Popular al no haver estat invitats a les presentacions fetes del Sexenni, demanant que
siguen invitats a properes presentacions, proposant fer-ne una a Peñíscola.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per respondre a les qüestions plantejades:
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En primer lloc responent a les qüestions plantejades en l’últim plenari dir que pel que
fa a la qüestió plantejada de les armes trobades en l’Aljub, se’ls farà arribar informe al
respecte.
Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Amela sobre l’accessibilitat a persones de
mobilitat reduïda en el tram dels porxes del carrer del Tint, dir que s’estan buscant
solucions al no poder-se fer eliminant les escales ja que la normativa no ho permet.
També responent al Sr. Amela i respecte a la sol·licitud de col·locació de diverses
banderes en la plaça del Castell dir que l’única bandera que es col·locarà serà la
bandera que fa referència a la Mare de Déu.
Per respondre a la qüestió plantejada en el ple d’avui pel Sr. Ortí dir-li que el concurs
d’adjudicació de la barra del Sexenni ha quedat desert i la gestió serà directa per part
de l’Ajuntament, buscant en la borsa de treball personal per realitzar aquest treball.
Pel que fa als espectacles, s’ha fet una contractació conjunta incloent actuacions i tota
la infraestructura complementària que és necessària com són la carpa, wc, equips de
so i altres, que suposaran aproximadament 40.000 euros, obtenint més del 30% de
reducció del preu respecte a les primeres ofertes o a preus d’altres sexennis.
Respecte al cost de les pilones se’ls farà arribar l’informe pertinent.
El Conseller Delegat de CISE encara no ha estat nomenant, sent en principi el regidor
Ernesto Blanch Marín amb un sou de 0 euros.
Pel que fa a les presentacions del Sexenni demanar disculpes si en algun moment
s’ha comés algun error, però deixar clar que aquestes presentacions van destinades
sobre tot als mitjans de comunicació sent molt específiques i a les que sols ha assistit
l’Alcalde i com a molt la regidora de Cultura. I en quan a la proposta de fer una
presentació a Peñíscola dir que està previst realitzar una difusió en els mitjans de
comunicació de tota la costa, tenint constància que hi ha un camió que ofereix
informació turística per tota esta zona en el qual un dels temes més assenyalat és el
Sexenni de Morella.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos 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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