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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 28 D’ABRIL DE 2007
=================================================================
Secretària:
ASSISTENTS
Na Pilar García Cerdán
ALCALDE
REGIDORS:
En Ernesto Blanch Marin
En Ramon Vives Mestre
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
Na Rebeca Pérez Milián

Excusa l’assistència:
En Joaquim Puig Ferrer
En Josep Manel Bordás Antolí
Na Mª Luz Blasco Querol
En Diego Ibáñez Grau
Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
vint-i-vuit d’abril de dos mil set, a les onze
hores i trenta minuts, les persones que
s’esmenten al marge.

Reunits al Saló de Sessions de l’Ajuntament de la ciutat de Morella, a l’objecte de
procedir a la celebració de la sessió extraordinària corresponent a aquest dia.
Presideix el Ple el Tinent d’Alcalde En Ernesto Blanch Marín per absència del Senyor
Alcalde.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció son aprovades per unanimitat l’acta de data 15-0307.
Es proposa al Ple el canvi en l’ordre del dia passant com a primer punt a tractar el
sorteig de les taules electorals. Aquesta proposta es aprovada per unanimitat.
2.- SORTEIG TAULES ELECTORALS.- Designació dels components de les taules
electorals per a les pròximes eleccions locals R.D. 444/2007 de 2 d’abril publicat en el
BOE de 3 d’abril de 2007 i eleccions a les Corts Valencianes Decret 4/2007 de 2
d’abril publicat en el DOCV de 3 d’abril de 2007 .
El senyor Alcalde exposa que, d'acord amb el que disposa els articles 25, 26 i 27 de la
vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la formació
de les taules electorals competeix als Ajuntaments, davall la supervisió de la Junta
Electoral de Zona.
La Corporació es dóna per assabentada del contingut de les indicades normes legals,
i seguidament procedeix, per sorteig públic entre la totalitat de les persones
empadronades en la secció corresponent que compleixen els requisits exigits, a
designar titulars i suplents de cada una de les taules electorals que la componen,
donant el següent resultat:
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Complides totes les formalitats legals establides, este Ajuntament ha format les Taules
Electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es
ressenyen.
COMPONENTS DE LES TAULES ELECTORALS
Districte: PRIMER

Secció: PRIMERA

Taula: UNICA

CÀRREC
President (titular):
11-p2
1er vocal (titular):
2º vocal (titular):

NOM, COGNOMS I D.N.I.
ADREÇA
Marc Doménech Vives-73.391.667-R Marquesa Fuente el Sol,
Silvia Moles Miró-73.396.959-A
Polígono Les Casetes, 10a
Manuel Palau Molinos -73.384.760-V Blasco de Alagón, 17-2

President (suplent 1º): Rubén Mestre Centelles -73.384.841-Y Verge de Vallivana, 29
1er Vocal (suplent 1º): Alejandro Prades Alcón-18.916.688-Q
Pla d’Estudi, 9 p3
2º Vocal (suplent 1º): Teodosio Sangüesa Milian-20.241.124-C Plaça Colón, 7
President (suplent 2º): Juan Jaime Segura Bonfill-18.923.199-H Plaça Colón, 8
1er Vocal (suplent 2º): Adoración Ripollés Pascual-73.371.819-W Costa Sant Joan, 4
2º Vocal (suplent 2º): Julian Traver Boix-73.351.102-P
Segura Barreda, 3-4
Districte: SEGON
CÀRREC
President (titular):
1er vocal (titular):
2º vocal (titular):

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.
Mª José Folch Mestre-73.383.728-C
Ivana Niza Monfort-20.244.810-A
Angeles Planell Ortí-73.359.990-H

Taula:ÚNICA
DIRECCIÓ
Masia la Baseta
Mestre Carbó, 65
Verge del Rosari, 21

President (suplent 1º): Mª Carmen Querol Casanova-73.378.908-F Sant Joan, 15-1
1er Vocal (suplent 1º): Miguel Querol Pitarch-73.394.693Verge del Rosari, 15
2º Vocal (suplent 1º): Eva Mª Segura Ortí-19.000.426-B
Sant Joan, 3-7
President (suplent 2º): Sergio Adell Amela-73.388.630-T
1er Vocal (suplent 2º): Tamara Royo Milián-73.394.690-B
2º Vocal (suplent 2º): Manuel Troncho Ferrer-73.371.832-S
Districte: TERCER
CÀRREC
President (titular):
1er vocal (titular):
Querol, 28
2º vocal (titular):

Secció: PRIMERA

Verge del Rosari, 33
Verge del Rosari, 32
Sant Joan, 15-3-3
TAULA:UNICA

NOM, COGNOMS I D.N.I.
ADREÇA
Mª Carmen Conesa Royo-73.379.140-D Sant Julià, 52-3
Margarita Monfort Ulldemolins-73.371.730-M
Pare Ramón
Narciso Ortí Meseguer-18.874.924-C

Solí, 15

President (suplent 1º): Eva Monfort Pallarés-19.010.930-G
Entimoneda, 19
1er Vocal (suplent 1º): Miguel Angel Prats Pascual-20.240.918-KTrinquet, 5-2
2º Vocal (suplent 1º): Gema Sábado Adell-73.393.684-V Pare Ramón Querol, 17
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President (suplent 2º): Sergio Segura Ortí-73.384.773-F
1er Vocal (suplent 2º): Encarca Querol Sabater-18.952.932-M
2º Vocal (suplent 2º): Emmanuel Segura Mestre-18.977.462-R

3

Julià Prats, s/n 2-D
Julià Prats, s/n 3-D
Julià Prats, 35-2

En el transcurs d’aquest punt s’incorporen al Ple l’Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, qui
pasa a ocupar la Presidència del Ple, i la regidora Na Mª Luz Blasco Querol.
Acordant així mateix que es notifique la designació als interessats en el termini de tres
dies.
Acabat el sorteig, la Corporació dóna per formades les taules electorals i acorda
remetre a la Junta Electoral de Zona els nomenaments respectius, als efectes de la
seua supervisió.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, VARIACIONS COMPLEMENT ESPECÍFIC.- Coneix el
Ple la proposta d’acord que fa la taula general de negociació de l’Ajuntament de
Morella per la qual es proposa la pròrroga del Conveni vigent signat el 27 de
desembre de 2005 durant 4 anys més, en tots els seus termes, exceptuant les
modificacions que marque la llei o normes i disposicions de caire superior.
Coneix així mateix la proposta que fa la taula general de negociació de l’Ajuntament
de Morella respecte a les variacions en els complements específics que venen
detallats en l’expedient de referència.
Assabentat el Ple i seguint amb la proposta efectuada per la taula de negociació de
l’Ajuntament de Morella per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Conveni vigent signat el 27 de desembre de 2005
durant 4 anys més, en tots els seus termes, exceptuant les modificacions que marque
la llei o normes i disposicions de caire superior.
SEGON.- Aprovar les variacions en els complements específics tal i com venen
detallats en l’expedient de referència.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CANVI AFECTACIÓ SOLAR SILO.- L’Ajuntament de
Morella es propietari d’una parcel·la de 3.600 metros quadrats situada en Barrio Hostal
Nou junt a la carretera N-232 d’aquest terme municipal, amb qualificació jurídica de bé
de domini públic afecto al servei públic d’interés general agrari, inscrit en el Registre
de la Propietat de Morella, tomo 670, Llibre 115, Folio 167, Finca registral nº 4659,
Inscripció nº 2 i en el Llibre de l’Inventari de Bens de la Corporació Local.
Considerant que la expressada parcel·la té construït un silo de magatzematge de gra
procedent dels bens de les extintes Càmares Agràries i que el referit silo no s’ha
utilitzat per a fins agraris des de fa més de 20 anys.
Considerant que aquesta parcel·la seria el lloc adequat per a la construcció d’un
Cuartel de la Guardia Civil, i havent sigut estudiat pels tècnics de la D.G. de la Guardia
Civil i trobat conforme per a aquesta finalitat.
Per tot lo qual el Ple per unanimitat,
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ACORDE
PRIMER.- Iniciar la desafectació de la parcel·la de 3.600metros quadrats sita en Barrio
Hostal Nou junt a la carretera N-232 d’aquest terme municipal, per a que deixe de
estar afecta a l’ús agrari.
SEGON.- En compliment de l’article 11 del Reial Decret 161/94 de 29 de juliol de
liquidació de les extingides Càmares Agràries i atribució del seu patrimoni es proposa
l’afectació a l’ús general agrari de la finca La Fornera, bé d’equivalent valor.
TERCER.- Donar compte a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a que
done la seva conformitat a l’afectació al servei públic d’interès general agrari el bé que
es proposa.
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló
d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini d’un mes, per a que durant aquest període
es realitzen les al·legacions que s’estimen pertinents.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que s’està d’acord i lo important es que
aquest procés s’agilitze.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CANVI SUPERFÍCIE SOLAR PER A CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL.- Conegut pel Ple l’expedient relatiu a la cessió gratuïta del bé
immoble “parcela de 3.600 metros cuadrados situada en el Barrio Hostal Nou de este
término municipal” a la Direcció General de la Guardia Civil per a la construcció d’un
Cuartel.
Conegut que l’expedient de referència va finalitzar complint amb totes les
especificacions legals.
Conegut l’ofici remès per la Direcció General de la Guardia Civil en el qual després de
l’estudi tècnic oportú i per a resoldre una sèrie de dificultats sorgides considera com a
més convenient concretar la superfície d’aquesta parcel·la, concretant-se en 3.012,56
m2 en compte dels 3.600 m2, en la mateixa ubicació conforme figure en el pla que
conste en l’expedient.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la reducció de la superfície de la parcel·la que
es cedeix a la Guardia Civil per a la construcció del Cuartel, passant de 3.600 m2 a
3.012,56 m2, quedant la parcel·la cedida tal i com consta en l’expedient.
Pren la paraula el Sr. Medina qui pregunta si aquest canvi afectarà al projecte de
construcció del Cuartel.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que es tracte d’un acord entre EMSA, la Guardia
Civil i l’Ajuntament, per a que la part en la que s’ubicara el transformador de la llum no
estiguere dintre de les instal·lacions del Cuartel, per qüestions de seguretat, i que el
projecte s’està realitzant d’acord amb aquesta reducció de metros.
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5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SUPORT I CONTINUÏTAT EMISSIONS DE TV3
AL PAÍS VALENCIÀ.- Es dona compte per part del regidor de Governació En Ernesto
Blanch Marín de la Moció del Grup Socialista sobre el suport i continuïtat de les
emissions de TV3 al País Valencià que es com segueix:
“La Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció Cultural
del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 a les nostres comarques,
i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i
a una sanció econòmica de fins a un milió d’euros.
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la
censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la
més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense
imposicions polítiques de cap tipus.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Morella proposa al Ple de la corporació que
aprove el següent ACORD:
L’Ajuntament de Morella reunit en sessió plenària, considera que la tasca realitzada
per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les terres
valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de
forma decisiva a la pluralitat informativa.
Per aquesta raó, les administracions, públiques competents han de legalitzar aquestes
emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries
subscrita per l’Estat espanyol.
L’Ajuntament de Morella, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en
defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar de forma
immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena,
l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que el seu grup polític considera que
aportar mocions està molt bé, que se defense la llibertat d’expressió i que a títol
personal s’està d’acord en que es veige TV3 a les nostres comarques, però que
s’enten que no es un tema prioritari per al nostre municipi ni per a la Comunitat
Valenciana. El que si es tracte es d’una falta de respecte ja que es denomine País
Valencià, quan els grups polítics majoritaris van decidir que es denominés Comunitat
Valenciana.
La prioritat seria que els pobles de la nostra comarca que no tenen accés a canals
nacionals tingueren aquesta possibilitat. Tampoc no coneixem encara cap municipi de
Catalunya que demane veure Canal Nou.
Avui en dia tant per internet com amb la Televisió Digital Terrestre hi ha possibilitat de
veure multitud de canals.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en primer lloc en lo que respecte al nom, en el
Estatut d’Autonomia es recull el nom també de País Valencia, però no es esta la
qüestió important sinó que la qüestió de fons es que la Generalitat intenta impedir que
es veige TV3 a la Comunitat Valenciana no tan sols per mig de les ones sinó també a
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través de la Televisió Digital Terrestre, cosa que es un menyspreu a la llibertat
d’expressió.
El Govern de Catalunya ha ofertat clarament la reciprocitat i estem totalment d’acord
en que Canal Nou es veige a Catalunya i que TV3 es veige a la Comunitat Valenciana.
A pesar que Canal Nou no te com a llengua majoritària el valencià, sols hi ha dos
televisions que parlen la nostra llengua en tot el nostre territori la qual cosa es
important a nivell cultural i es important que puge hi haver més oferta en la nostra
llengua.
Respecte a que no es una qüestió prioritària, així es, ja que ni ha temes més
prioritaris com es el cas de tenir una SAMU, però està clar que es una televisió que ja
s’està veient en la nostra Comunitat i que no te cap sentit que es tallen aquestes
emissions. Es ferà tot el possible per a que els ciutadans de Morella que veuen TV3
pugen seguir veient-la, així com es lògic que Canal Nou es veige a Catalunya.
Finalment el tema de que Antena 3 no es veu a la Comarca, a Morella es veu
perfectament per lo que seran els pobles que no ho veuen qui facen lo necessari.
El recolzament d’aquesta moció està sustentada fonamentalment en que la llibertat
d’expressió està per damunt d’altres qüestions i que la reciprocitat es un fet natural tal
com està passant entre TV3 i la Televisió de les Illes Balears o com passa en una
gran part del territori entre Tele Madrid i la Televisió de Castella la Mancha. Intentar
posar barreres a esta qüestió no te cap tipus de sentit.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que estan a favor de la llibertat
d’expressió, però no es ací on s’ha de discutir ja que es un tema que ja te una
sentència i es té de tractar en els jutjats.
A lo que respon el Sr. Puig qui manifeste que evidentment no es un tema prioritari
però a la gent de Morella si que l’interessa poder veure TV3 i per això es plantege al
Ple i respecte al tema de la TDT repeteix que el problema que hi ha es que la
Generalitat Valenciana el que vol es que no es pugue veure TV3 a través de la TDT.
Per tant la posició està clara, reciprocitat, llibertat d’expressió i que es pugue veure
TV3 en tota la Comunitat Valenciana .
Desprès d’aquestes deliberacions el Ple per cinc vots a favor del Grup Socialista i
quatre abstencions del Grup Popular s’aprove la Moció tal i com ve redactada.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DE RECOLZAMENT ALS RAMADERS PER LA
CRISI DELS VOLTORS.- Es dona compte per part del regidor de Governació En
Ernesto Blanch Marín de la Moció de l’Alcaldia sobre el recolzament als ramaders per
la crisi dels voltors que es com segueix:
“ Davant els fets ocorreguts durant els darrers dies on s’han produït múltiples atacs de
voltors i escoltat el Consell Agrari de Morella es proposa al Ple l’aprovació de l’acord
pres per aquest Consell:
Reunit el Consell Agrari de Morella on estan representades totes les organitzacions
relacionades amb el món agrari: l’Ajuntament de Morella, els grups polítics PSOE, i
PP, les ADS’s d’oví Muixacre i San Isidro, de porquí Morella i de boví la Carrasca, la
Fira de Morella, la Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad, l’associació El Lligallo, la
Confraria de Llauradors, els sindicats agraris FEPAC-ASAJA i la Unió de Llauradors i
Ramaders COAJ, el Patronat de Turisme i l’associació EIC, el dia 17 d’abril de 2007
amb caràcter extraordinari i desprès d’un ample debat s’acorda a proposta de la
presidència i per unanimitat el següent acord:
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PRIMER.- El Consell Agrari vol manifestar el suport als ramaders de Morella i la
comarca que han sofert els distints incidents d’atacs dels voltors sobre el ramat tot i
lamentant l’actitud poc responsable i inadmissible de distints representants de la
Conselleria de Territori i Habitatge que han menyspreat el paper fonamental dels
ramaders en la vida del territori.
SEGON.- El Consell Agrari fa seu l’escrit de petició de reunió immediata amb el
Conseller González Pons i les consideracions manifestades pels representants de les
ADS i de l’associació El Lligalló.
TERCER.- El Consell Agrari de Morella manifesta la seua preocupació per la situació
dels voltors que sofreixen una crisi propiciada per la falta de gestió dels responsables
mediambientals. La incapacitat per donar resposta a la sobrepoblació i la dificultat per
aconseguir aliment formen part de l’actual dèficit de la gestió dels responsables
institucionals.
QUART.- Exigim que la Conselleria accepte la realitat del problema i s’òbriga
immediatament un diàleg amb els ramaders per fer possible la coexistència dels
voltors amb la ramaderia extensiva fonamental per al futur de la nostra comarca.
QUINT.- Finalment, considerem que el paper dels ramaders és bàsic per al territori i
per al futur de la nostra terra pel que demanem als responsables autonòmics la
consideració deguda i la sensibilitat amb el sector a fi d’atendre la petició de solucions
al greu problema que pateixen cada dia els ramaders de la comarca.”
Pren la paraula el Sr. Medina manifestant que en el seu dia ja es va manifestar el seu
suport en el Consell Agrari i ell personalment es va reunir amb els responsables de la
Conselleria. Han tingut lloc varies reunions i el dia 4 hi ha una reunió en la OCAPA en
els responsables de les ADS. Es tracte d’un problema ocasionat per que els voltors es
troben en època de cria i no es poden desplaçar. Aquesta Moció arriba tard per què la
solució al problema s’estan buscant.
Pren la paraula el Sr. Puig qui respon dient que la Moció arriba ara per què el Ple es
avui i es tracte de eixir al pas de les declaracions efectuades per part de la Conselleria
de Territori i en les que insultaven greument als ramaders de Morella. Hi ha que
convèncer al responsables de l’administració autonòmica que ningú s’invente res
respecte a l’actitud dels voltors i que hi ha una qüestió de fons que es molt important, i
es que quan se prenen mesures de protecció medioambiental hi ha que tenir capacitat
de gestió del problema. No es tracte d’anar en contra de la fauna sinó que ha de
poder coexistir. Si que demanem als responsables de l’administració autonòmica que
abans de fer aquests tipus de declaracions tan desafortunades s’ atenga a la gent del
territori que tenen un paper fonamental per a la fauna i flora .
Pren la paraula el Sr. Medina qui diu que li conste que s’han demanat per part de la
Conselleria llocs als ajuntaments per ubicar menjadors en èpoques estacionals, per lo
que es important que els ajuntaments col·laboren. Part del pes en esta situació està
en les mans dels tècnics.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que de lo que es tracte en aquesta moció es
manifestar que el Ple està a favor del que es va dir en el Consell Agrari.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-04-28 PLE EXTRAORDINARI

8

Després d’aquestes deliberacions el Ple per cinc vots a favor del Grup Socialista i
quatre abstencions del Grup Popular aprova la Moció tal i com ve redactada.
7.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, ACORD SOL·LICITUD PLAVER 2007.- Coneix el Ple
l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2007 en el qual es va
aprovar sol·licitar, d'acord amb l'Orde de 14 de març de 2007 de la Conselleria
d’Infrastructures i Transport sobre la concessió d'ajudes en Matèria d'Electrificació
Rural per a l'exercici 2007, la concessió d'una ajuda per a la realització de les obres
“Línea eléctrica aérea trifásica de baja tensión a 400 v. para suministro a masías de:
(Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera, Canaleta y Granja de Jacinto
Garcia) en el término municipal de Morella “.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2007
en el qual es va aprovar sol·licitar, d'acord amb l'Orde de 14 de març de 2007 de la
Conselleria d’Infrastructures i Transport sobre la concessió d'ajudes en Matèria
d'Electrificació Rural per a l'exercici 2007, la concessió d'una ajuda per a la realització
de les obres “Línea eléctrica aérea trifásica de baja tensión a 400 v. para suministro a
masías de: (Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera, Canaleta y Granja de
Jacinto Garcia) en el término municipal de Morella “.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a formalitzar la sol·licitud.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
dotze hores i trenta 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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