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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DIA 10 DE FEBRER DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na María Luz Blasco Querol
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Santiago Ripollés Milián
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2912-2010, 29-12-2010 (2) i 04-01-2011.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Es va inaugurar la millora del camí exterior del Portal de Sant Miquel al de Sant
Mateu dins del Pla 2ª Alameda, disposant ja de dos trams.
Continuen a bon ritme les obres de reurbanització del C/ Blasco de Alagón.
Continua el projecte de neteja i enderrocament de diverses cases en ruïnes
d’Ortells, que està previst finalitzar en les properes setmanes.
Estan a punt de finalitzar les obres de la nova entrada al Castell per la Plaça de
Bous.
S’estan rehabilitant els llavadors del Tint i s’està instal·lant una zona per a netejar
bicis.
Van a molt bon ritme les obres del túnel d’accés al futur Parador Nacional de
Turisme per part de l’empresa Ferrovial i esta mateixa setmana, el dilluns, es va
rebre la visita del director de Turespaña, Toni Bernabé.
El Síndic d’obres va acompanyar a un grup d’arquitectes de la Universitat
Politècnica de Catalunya al Col·legi de Primària, ja que estan realitzant un llibre
sobre l’arquitectura d’Enric Miralles i Carme Pinós. Aquest col·legi és Premi
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Nacional d’Arquitectura i es demane una vegada més a la Conselleria la seva
rehabilitació.
S’estan duent a terme els treballs d’instal·lació d’energia geotèrmica al Centre
Lúdic i Esportiu Jaume I, així com altres millores.
S’han iniciat les obres de renovació dels serveis públics de Sant Miquel i parada
d’autobusos dintre del Pla Morella Benvinguda.
S’ha contractat amb una empresa especialitzada la construcció d’un rocòdrom
per al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
S’han programat per a la propera setmana les obres de reparació dels brandons
del Carrer la Font, començant l’expedient per buscar responsabilitats i veure que
s’assumeixquen per part tant de la Direcció de l’Obra com de l’empresa de tots els
problemes que ha presentat.
Es va condicionar una sala de la Casa Cofradia per albergar el retaule de Sant
Antoni restaurat per part de la Conselleria i Diputació.
S’ha programat amb les empreses constructores de Morella l’inici de diferents
obres en Ortells (zona exterior), Xiva (C/Tossa) i la Pobleta (rehabilitació de les
escoles) per a les properes setmanes.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Dins del Pla d’Ocupació Local i a través de la Borsa de Treball s’ha realitzat la
intermediació en 7 ofertes de treball i s’han organitzat els cursos del primer
trimestre: Anglès, Excel, Benestar animal durant el transport, Ramaderia i
Jardineria.
S’ha coordinat l’inici del curs de Recepcionista.
S’ha coordinat la Jornada del CEEI – Una manera distinta de finançar la
innovació en l’empresa.
En aquest període s’han sol·licitat les següents subvencions:
Acollida i integració d’immigrants
FVMP
Concurs Distinció “Ciutat de la Ciència i la Innovació”
Ministeri Ciència i
Innovació
Ruralter – Leader 2010
C. Agricultura
Millora Polígon Industrial Les Casetes
Ministeri
Indústria.
Assetmico Desarrollo observatorio de turismo Morella
IMPIVA
OPEA 2011
Servef
Projecte IMAGINE
UJI
Difusió de l’Anunci en fullet + DVD
C. Turisme
EMCORP
Servef
PAMER
Servef
Ajudes al transport universitari
C. Educació
Ajuda contractació titulats universitaris
Manc. Taula del
Sénia
SALARI JOVE
Servef
ÀREA DE TURISME
-

S’ha completat l’adhesió al sistema de qualitat SICTED. Morella està integrada i
es pot veure a la web www.calidadendestinos.es ara s’està treballant amb 11
empreses de Morella que s’han adherit, de moment, per aconseguir el segell de
qualitat “Compromiso de Calidad”. Morella és el primer municipi de la Comunitat
Valenciana en participar.
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S’han presentat les Jornades de la trufa que duraran fins el 10 de març.
S’ha assistit a Fitur. S’ha fet una roda de premsa en Benicàssim.
S’ha estat present turísticament al stand de la FEMP i Turespaña amb el projecte
SICTED.
S’està treballant en el projecte turisme social, per a que col·lectius de la
Comunitat Valenciana vinguen a visitar Morella.
S’ha fet i presentat noves bosses per al comerç de Morella.
Constitució de la Taula del Comerç, amb la finalitat d’aplicar el Pla d’Acció
Comercial.
Assistència a la Jornada anual de la Xarxa AFIC – Alzira.
Com a properes accions estan: celebració el proper 28 de març d’una reunió del
Consell Valencià de Cultura, concentració de joves de “Sona la ESO”, concentració
de joves paleontòlegs i presentació de distints llibres entre altres el premi Nadal
d’aquest any.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’estan fent gestions per tal de millorar la senyal de telefonia mòbil tant a Morella
com en altres zones del nostre terme municipal, amb l’empresa Vodafone, que ha
assumit el compromís de millorar la cobertura en les properes setmanes.
Mitjançant un conveni establert per la Taula del Sénia i el Ministeri d’Agricultura i
Medi Rural i Marí, s’ha iniciat un projecte per millorar les noves tecnologies en les
pedanies de Morella, així com per donar definitivament la senyal de Televisió Digital
Terrestre a la Pobleta, sense Televisió des de fa més d’un any, i a la vista del poc
interès demostrat per la Diputació en atorgar aquest servei als veïns de la població.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Ha començat el funcionament de les oficines del quarter de la Guàrdia Civil, que
en breu serà inaugurat .
S’han fet diverses gestions amb els pares de la Guarderia per tal de facilitar
l’accés dels vehicles i vianants al seu edifici mentres dure l’obra del túnel del
Parador.
S’ha procedit a indicar provisionalment zones d’estacionament amb impediments
físics per a permetre l’accés dels camions de l’obra del Túnel per dins del casc
urbà. Sols es mantindrà esta situació durant els primers mesos de l’obra i fins que
l’accés del material es pugue fer ja directament per l’interior del túnel.
Es va acudir a la reunió que sobre la Llei de Desenvolupament Rural de l’Estat i
la seua cristal·lització en un Pla d’Acció Territorial al nostre municipi, integrat a la
zona 3, es va celebrar la setmana passada a Gaibiel, assistint sols el primer tinent
d’Alcalde de Morella i l’Alcalde de Benassal.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha ficat en funcionament l’escorxador de Carns de Morella. Va tindre lloc l’acte
d’inauguració, així com unes jornades de portes obertes.
S’han instal·lat panells informatius en diferents senders de Morella i Pereroles.
El síndic i tècnics de l’Ajuntament van participar en una jornada de Paratges
Naturals Municipals que es van celebrar en Ares.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
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ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

El dia 13 de desembre es va realitzar una reunió a Vilafranca de la Mancomunitat
amb les treballadores socials per a presentar el resum de l’any i plantejar propostes
en general i veure com es fa front a la situació plantejada per la Generalitat
respecte al finançament del Centre de Dia.
El dia 17 de desembre la Conselleria de Benestar Social va organitzar una
xerrada en Sant Mateu per a arreplegar les inquietuds, opinions i necessitats en
l’àmbit social per a municipis menors de 5000 habitants.
El dia 8 de febrer reunió amb les treballadores socials per a veure les propostes
de l’any 2011.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 7 de febrer reunió amb la junta de jubilats de Morella, Ortells i Xiva per a
veure les subvencions del 2011 d’equipament per als centres de jubilats.
El dia 8 de febrer reunió amb el gremi de la Gent Gran per preparar les qüestions
de cara al Sexenni.
El dia 19 de desembre es va celebrar el sainet per a l’inici de les festes
nadalenques sent un èxit de participació.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 12 de desembre es va celebrar la festa Romanesa, amb la projecció d’una
pel·lícula i posteriorment es va fer un berenar amb menjar típic romanès.
- El dia 19 de desembre va estar ubicada en el lloc de sempre la Paradeta del 0.7
% venent productes del preu just.
- Activitats nadalenques en coordinació amb el Consell de Solidaritat.
ÀREA DE LA DONA
-

El dia 28 de gener reunió mensual del grup de dones.
El dia 2 de febrer reunió amb la presidenta del grup de dones, Infodona i la
regidora per a preparar els actes que es realitzaran el dia 8 de març, dia de la dona
treballadora.

ÀREA DE CULTURA
-

-

Reunió amb membres de l’organització “Com sona l’ESO” i el compositor Carles
Santos, per tal de coordinar la 12a trobada que tindrà lloc a Morella de l’11 al 13 de
maig.
Actes propis de les dates nadalenques com ara, guarniment de l’arbre de la
Plaça de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’AMPA de primària i l’Associació
Musical Mestre Candel, tradicionals nadales pels carrers de Morella, concert de la
Rondalla, festival de Mans Unides, celebració Sant Julià amb el lliurament de les
Creus de Santa Llúcia...
Inauguració i posterior tria del cartell anunciador de l’Anunci d’aquest any.
Continuació de la programació de cinema.
Donar resposta a diferents consultes realitzades des de la web a l’àrea de
cultura.
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ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació en els diferents consells escolars, per tancar la VI Setmana de
l’Educació que girarà al voltant de les arts.
Reunió amb membres de l’AMPA de primària per coordinar diferents cursos
plantejats des del Centre Formatiu (mecanografia) i de la pròpia AMPA (taller de
teatre).
Coordinació amb els responsables de la Seu dels Ports de la UJI, per a plantejar
futures activitats en la nostra ciutat.
Col·laborar amb el concurs de dibuixos nadalencs organitzat pel CEIP Mare de
Déu de Vallivana.
Selecció del relat guanyador del II Concurs organitzat per la Fundació Jaume I de
la Taula del Sénia, de Teresa Escrivà amb el títol “Què faríem sense l’esport?”.

ÀREA D’ESPORT
-

Festa de l’esport.
Xerrada de Jorge Membrado sobre l’última de les seves fites.
Xerrada dels joves Jaume Segura i Jordi Membrado.
Cursa Sant Silvestre, amb molta participació(més de 100 persones).
Coordinació amb la professora de Taekwondo per realitzar un torneig al centre
Lúdic i esportiu Jaume I, amb un gran nombre de participants locals i nacionals.
Reunions amb diferents entitats per tal de poder albergar un campus de futbol
durant l’estiu.
Participació en reunions de la lliga Nord de curses de muntanya de Castelló, per
tal de fer la segona edició de la Cursa de Muntanya de Morella el 17 de juliol.
ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
S’ha muntat l’enllumenat de Nadal.
Muntatge de l’Espai Firal en motiu de Jocambient i Sant Antoni.
Manteniment periòdic dels diferents museus i castell.
Diverses reparacions de mobiliari i enllumenat en el casc urbà.
En motiu de les gelades s’ha fet un servei especial de neteja d’accessos i
carrers.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Han tingut lloc el Nadal Jove i el Jocambient 2011.
S’estan tramitant les ofertes de treball dins del Conveni de Desenvolupament
Rural de la Taula del Sénia, pel qual poden obtenir un contracte de 6 mesos amb
una ajuda del 66%.
S’han sol·licitat les ajudes a la Conselleria referents a transport universitari.
El 21 d’abril tindrà lloc el concert de primavera amb el grup català “La Pegatina”,
gràcies a la col·laboració del Consell Municipal de la Joventut amb una iniciativa
privada, sense que supose cap despesa econòmica per al consistori.
ÀREA DE FESTES
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S’ha obert el període d’inscripció de les carrosses per a l’Anunci.
El dia de Sant Julià va tindre lloc l’actuació del mag Yunke en el teatre municipal.
S’ha col·laborat amb la Cofradia de Llauradors en les festes de Sant Antoni.
Han tingut lloc les festes de Sant Antoni i Sant Blai d’Ortells.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Es va celebrar la reunió amb els veïns d’Ortells per tal de tractar els temes
d’actualitat de la població i diverses accions a portar a terme, destacant la
preparació de les passades festes de Sant Antoni i Sant Blai, que van tornar a ser
un èxit en participació i d’assistència per a la població.
Es va celebrar la reunió amb els veïns de Xiva per tal de tractar els temes
d’actualitat.
ÁREA DE TRADICIONS
Els dies 4 i 5 de gener es va realitzar el pregó i la cavalcada de Reis, des de
l’Ajuntament donar les gràcies a tots els participants i col·laboradors per fer una
gran cavalcada amb una gran participació.
Es va organitzar la processó del dia de Sant Julià.
Per finalitzar i per a que quede constància i així aclarir la qüestió plantejada en el
plenari passat que posava en dubte el treball portat a cap per a la comunicació d’actes
mitjançant saludes, dir que el saluda d’invitació a l’acte d’homenatge a Ernest Lluch es
va repartir a tots els regidors.
3.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ ACCIONARIAL DE L’EMPRESA AIGÜES I
SERVEIS PÚBLICS S.A.- Vist que amb data 23 de juny de 1997 es va constituir per
part de l’Ajuntament de Morella i la mercantil Aigües de València, S.A. la societat mixta
“Empresa d’Aigües i Servicis Públics, S.A.”, amb l’objecte de gestionar a través de la
dita empresa els servicis municipals relatius al cicle integral de l’aigua, així com
l’execució de les obres i instal·lacions necessàries a este efecte en tot el terme
municipal de Morella.
Vist que l’Ajuntament ostenta la titularitat del 51% del capital social de “Empresa
d’Aigües i Servicis Públics, S.A.” a l’haver subscrit 510 de les 1000 accions que
componen el capital social, mentres que Aigües de València S.A. va subscriure les
490 accions restants, mantenint-se fins a la data eixa mateixa composició del capital
social.
Vist que l’article 4 dels Estatuts Socials de la mercantil “Empresa d’Aigües i Servicis
Públics, S.A.” preveu la possibilitat de prorrogar el termini de duració de la societat fins
a aconseguir el màxim legal, en el moment del qual s’extingiria la societat.
Vist que la gestió del servici públic de l’aigua s’ha prestat, de forma molt satisfactòria
des de la constitució de la referida societat per esta en el terme municipal de Morella,
la qual cosa aconsella que esta societat continue duent a terme la gestió de l’aigua.
Vist que la duració inicial de la referida societat acabaria el pròxim 23 de juny de 2012,
i que en el cas del servicis bàsics com en el cas del cicle de l’aigua resulta necessari
albirar amb l’antelació suficient els canvis que si és el cas es pogueren produir en la
gestió dels mateixos.
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Vist la conjuntura per la qual travessen totes les Administracions Públiques en
general, que obliga a una busca permanent en l’optimització d’uns recursos que s’han
vist minvats d’una forma molt significativa en el cas dels governs municipals, és pel
que es fa precís avançar cap a models que contiuen incrementat l’eficàcia i l’eficiència
aconseguida en estos últims anys en la gestió del servici municipal d’aigua, la qual
cosa es fa necessari per mitjà d’una major involucració del sector privat en la gestió de
servicis tan especialitzats com el que ens ocupa, si bé mantenint en tot cas
l’Ajuntament una participació, i que perseguisca com a objectiu incrementar els nivells
d’eficiència en la gestió de l’aigua, així com la rendibilització de les inversions
realitzades traient el màxim partit a les infraestructures de què es disposen.
Vist que per avançar cap a un model de gestió més eficient es considera precís que
Aigües de València S.A. ostente la majoria en el capital social de “Empresa d’Aigües i
Servicis Públics, S.A.”, sent això possible per mitjà de la venda per part de
l’Ajuntament de Morella de part de les seues accions, quedant-se, després d’això, amb
un romanent del 10% de participació en el capital social que li permeta continuar
estant present en la mencionada societat i d’esta manera poder controlar des de
l’interior de l’empresa la gestió del servici d’aigua en el municipi.
Considerant que l’article 9 dels Estatuts Socials de “Empresa d’Aigües i Servicis
Públics, S.A.” estableix que les accions de la sèrie A, de les que és titular
l’Ajuntament, no podran transmetre’s sense el compliment dels requisits exigits per la
legislació en matèria de contractació de les Administracions Públiques.
Considerant que, per aplicació de l’article 4 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, els contractes per què es transmeten accions, com a tals
béns patrimonials, es troben exclosos de l’àmbit de la mencionada llei, regulant-se per
la legislació patrimonial aplicable.
Considerant que l’article 175 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions
Públiques de 3 de novembre, possibilita l’alienació d’accions de titularitat de
l’Administració Pública, disposa en el seu apartat 5 els supòsits en què és possible
l’adjudicació directa, entre els que es troba el següent:
“d.- Quan la venda es realitze a favor de la pròpia societat en els casos i amb les
condicions i requisits establits en l’article 75 i següents del Reial Decret Legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats
Anònimes, o quan es realitze a favor d’un altre o altres partícips en la societat. En este
últim cas els títols hauran de ser oferits a la societat que haurà de distribuir-los entre
els partícips interessats en l’adquisició, en la part proporcional que els corresponga
d’acord amb la seua participació en el capital social”.
Considerant que el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Societats de Capital, no arreplega cap limitació a la
transmissió de les accions de titularitat municipal atès que esta es realitzaria a favor
d’Aigües de València, S.A., que és l’altre soci de “Empresa d’Aigües i Servicis Públics,
S.A.”. Considerant l’informe favorable emès per la Secretaria Municipal en relació amb
la present proposta, on s’analitza la possibilitat de dur a terme la pròrroga de la
societat mixta “Empresa d’Aigües i Servicis Públics, S.A.”, així com la venda de part de
les accions de titularitat municipal a favor del soci privat que subscriu la resta del
capital social de la mencionada societat mixta.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-02-10 PLE ORDINARI

8

Considerant l’informe demanat per l’Ajuntament d’experts independents respecte de la
valoració actual del capital de la societat mixta “Empresa d’Aigües i Servicis Públics,
S.A.” en la que es vincula la dita valoració al termini màxim de vida de la societat mixta
que és de 50 anys.
Considerant que per allò que s’ha conclòs en els informes esmentats l’Ajuntament es
trobaria en condicions de dur a terme la transmissió de les accions de què és titular en
el capital social de “Empresa d’Aigües i Servicis Públics, S.A.” a favor de la mercantil
Aigües de València S.A. i que la dita operació de transmissió resultaria més rendible
considerant el termini màxim de vida de la societat.
Considerant oportú que l’Ajuntament continue disposant d’alguna participació en la
societat mixta “Empresa d’Aigües i Servicis Públics, S.A.”, alhora que el servici d’aigua
la titularitat del qual pertany a l’Ajuntament es gestiona a través de la mateixa,
establint-se com a participació adequada en la dita societat un 10% del capital social
de la mateixa, la qual cosa comportaria una venda de 410 accions de què és titular
l’Ajuntament al soci privat.
Per tot l’anterior, i en virtud de les competències establides per la legislació vigent,
s’eleva al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Demanar la corresponent oferta econòmica i l’acceptació de compta de les
accions la transmissió de la qual es pretén dur a terme, per part de la mercantil Aigües
de València S.A., com a soci privat de la societat mixta “Empresa d’Aigües i Servicis
Públics, S.A.”, tot això en relació amb la venda de 410 accions de què és titular
l’Ajuntament en la dita societat mixta, de tal forma que l’Ajuntament conserve el 10%
del capital d’eixa societat.
SEGON.- Que una vegada es presente per Aigües de València S.A. l’oferta
econòmica per les accions assenyalades en el punt anterior, la dita oferta siga elevada
al Ple Municipal, a fi d’acordar si és el cas la transmissió de les dites accions.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde- President per a realitzar totes les actuacions que
requerisca l’execució del present acord.
QUART.- Traslladar el present acord a Aigües de València, S.A. i a “Empresa d’Aigües
i Servicis Públics, S.A.”.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que l’empresa Aigües de Morella, creada en l’any
1997, ha estat un instrument molt important en la millora del servei d’aigües
aconseguint que no hi hage talls d’aigua, millorant la qualitat de la mateixa, introduint
nova tecnologia ... Des de l’Ajuntament s’han impulsat inversions decisives, al voltant
de mig milió d’euros, en el cicle hidràulic com ha estat les millores en els dipòsits, la
renovació de les xarxes, el clavegueram ... i la pròpia empresa mixta ha realitzar
inversions per valor de 428.000 euros.
Gràcies a l’acció de govern i a la gestió positiva a l’empresa, avui el valor societari que
té Aigües de Morella és infinitament superior a lo que va significar en la seva
constitució i això representarà unes plusvàlues en favor dels ciutadans de Morella.
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La decisió de vendre el 40% de les accions és una operació sense risc i que no
suposarà ni l’abandó de la titularitat ni la responsabilitat d’un servei que és municipal i
que servirà per fer front a gran part del deute que la Generalitat té contret amb
l’Ajuntament. Per tant es tracta d’un pas per tal d’enfortir i plantejar un horitzó que
combinarà l’eficiència econòmica, l’actualització tecnològica i la millora permanent del
servei.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’entén que el principal motiu de l’operació
és l’obtenció de diners i donar per complit una sèrie d’objectius que es van plantejar
en el seu moment. Tenint en compte que el servei municipal d’aigua és de
competència municipal i per tant controlat per l’Ajuntament i tenint aquest la capacitat
per tal de rescindir la concessió en cas de ser necessari, es considera una operació
interessant per l’Ajuntament i així obtenir la liquidés necessària en aquest moment.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que comparteix les paraules del portaveu del Grup
Popular, remarcant, que aquest és un bon moment per l’obtenció de diners d’una
empresa que ha acumulat un valor que inicialment no tenia i que esta situació ha estat
donada per la bona gestió econòmica portada a cap.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta sobre la modificació
accionarial de “Empresa d’Aigües i Servicis Públics S.A.” tal i com es presente.
4.- INFORME TRIMESTRAL INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4.3
DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.- Vist
l’informe trimestral de l’Interventor municipal, emès en data 8 de febrer de 2011, de
conformitat amb allò que disposa l’article quart, apartat tres, de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, sobre el
compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les obligacions
d’aquesta Entitat Local.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article quint, apartat quart, de la
mencionada Llei 15/2010, de 5 de juliol, aquest informe incorpora una relació
efectuada per la intervenció municipal de les factures o documents justificatius
d’obligacions amb respecte a les quals han transcorregut més de cinquanta dies des
de la seva anotació en el registre de factures, sense haver-se pagat.
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’informe trimestral de l’interventor
municipal, de data 8 de febrer de 2011, i de la relació incorporada al mateix, i queda
assabentat que es remetrà còpia d’aquest informe als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i a la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma
Valenciana.
ANY 2007

ANY 2008

Partida

nº obligacions

Import

22609
22610

4
4

625,24
749,36

TOTAL

8

1.374,60

Partida

nº obligacions

Import
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61905
60004
ANY 2008

ANY 2009

ANY 2010

ANY 2010

10

1
1

Partida

47.467,50
71.702,31
nº obligacions

Import

60005
60008
60014

1
5
1

37.685,93
30.347,11
40.412,16

TOTAL

9

227.615,01

Partida

nº obligacions

Import

21000
22003
22610
60010
60017
60012
60006
60020
60005

3
1
13
14
1
1
2
1
2

4.344,79
2.241,99
2.271,43
54.555,83
44.350,55
11.368,00
8.405,48
1.770,00
5.068,41

TOTAL

38

134.376,48

Partida
20401
21000
21001
21200
21201
21300
22002
22003
22004
22100
22107
22108
22114
22115
22116
22117
22118
22119
22120
22121
Partida
22122
22123
22124

nº obligacions
15
170
2
12
26
25
4
46
2
30
1
5
10
5
23
18
8
20
14
16
5
5
5

Import

12.104,06
75.099,88
5.003,20
2.860,68
5.425,79
10.942,08
6.861,15
7.870,76
111,80
6.753,10
26,10
2.449,34
6.002,92
42.012,45
26.192,10
3.986,02
2.091,73
7.016,88
4.808,42
4.875,73
nº obligacions
Import
708,99
10.353,64
6.717.29
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ANYS
2007
2008
2009
2010
TOTAL

11

22200
22601
22604
22605
22606
22607
22609
22610
22699
22706
22799
23001
23020
24001
25000
26000
27002
46100
46300
47201
48000
48002
48011
61901
61903
61904
61905
61906
61907
63200
63204
60001
60002
60003
60004
60014
60024
60035

10
55
3
11
41
1
115
46
56
4
3
5
1
107
12
6
12
1
3
2
18
2
4
1
1
3
34
2
1
8
1
2
2
2
6
2
4
1

13.446,35
11.981,30
3.468,66
6.076,30
7.225,64
980,00
37.177,79
51.827,44
19.776,76
20.324,23
17.773,43
396,14
148,60
48.314,46
10.734,77
5.704,80
7.761,68
50,00
6.564,00
471,75
2.379,71
566,40
465,59
1.736,36
6.059,08
3.086,51
98.605,80
12.725,88
64.451,53
3.531,16
13.959,00
30.517,24
30.517,24
21.625,73
155.808,31
79.466,22
201.168,92
95.527,09

TOTAL

1055

1.342.675,98

Import
1.374,60
227.615,01
134.376,48
1.342.675,98
1.706.042,07

nº obligacions
8
9
38
1055
1110

Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el Grup Municipal Popular s’abstindrà en aquest
punt per que, encara que l’informe presentat és correcte deixa fora els deutes i
obligacions de les empreses de l’Ajuntament, com CISE, Carns de Morella....
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A lo que li respon la Sra. García per fer constar que lo fonamental és que l’Ajuntament
de Morella no presenta cap desequilibri estructural, el deute que ascendeix al voltant
d’1.700.000 euros coincideix en el que ens deuen, 1.200.000 euros que ens deu la
Generalitat Valenciana, sobre uns 440.000 euros que ens deu Renomar pels Bices i la
resta ve donat per deutors locals; per tant el que s’està fent ara és buscar altres
maneres de finançament i altres opcions de tresoreria per fer front a aquestes accions.
És veritat que els deutes de les empreses municipals no es reflexen, però el que si
que demostra aquest informe és que no hi ha un deute de 2.500.000 d’euros
corresponent a l’any 2009 tal i com venia publicat en mitjans de comunicació. Fent
referència a notícies publicades en mitjans de comunicació també aclarir que les
empreses municipals no tenen cap nòmina pendent amb els treballadors i menys se’ls
obliga a callar aquesta situació.
Per tot açò s’agrairia que no es creara alarma social amb informacions com aquestes i
parlant de deutes de 2.000 euros per habitant, fet que suposaria un deute de
6.000.000 euros, que si fora veritat si que seria alarmant.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que respecte a les nòmines dels treballadors
ens alegrem que estiguen al corrent de pago i en quant al volum del deute, la situació
si que es considera greu ja que hi ha 1.117 impagaments amb un total de 1.700.000
euros, import que suposa un 50% del pressupost.
També dir que en l’informe d’intervenció presentat no consten les obligacions
vençudes de tot l’entramat municipal però el que si que fa aquest informe és donarnos la raó en les manifestacions que es van fer en el seu dia en el Ple de pressuposts,
en el que diem que aquest pressupost no s’ajustaven a la realitat i no solucionarien el
problema; hi ha 1,7 milions de deute dels quals 800.000 hi ha que pagar-los amb
càrrec al pressupost 2011 però no es va fer cap previsió per a esta qüestió.
Respecte al reconeixement extrajudicial i a la forma de pagar-lo se suposa serà amb
els diners que es trauran de la venda de les accions d’Aigües.
Pren la paraula el Sr. Puig per aclarir que qualsevol empresa o entitat que suporte un
deute com el nostre per part de la Generalitat o Renomar no pot fer front a les seves
obligacions.
Des d’aquest Ajuntament es lamenta profundament aquesta situació econòmica, i s’ha
intentat en primer lloc, cobrar el que ens deuen tant la Generalitat, Renomar, com
altres. Respecte a la Generalitat no hi ha cap resultat, més bé al contrari, ja que és
aquest Ajuntament qui està finançant amb 35.000 euros a l’any l’equip de
dependència que tindria que pagar la Generalitat. En segon lloc fer operacions de
tresoreria per tal d’anar pagant el que es pugue, en tercer lloc una mesura d’urgència
com és el cas de la venda d’actius, actius creats des de la bona gestió i en quart lloc la
creació de noves taxes, no pels morellans, sinó per aquelles empreses que ocupen el
nostre territori i que fins ara no pagaven res, així com també s’està treballant en un pla
d’eficiència per millorar la gestió, reduir les despeses (neteja, telefonia, estalvi
energètic)....
L’Ajuntament està fent un gran esforç per intentar posar-se al dia, i el deute del 19%
que té l’Ajuntament de Morella en comparació en altres com Peñíscola 31%, Castelló
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49%, Sant Mateu 28%, Vilafamés 35% és una situació difícil però no catastròfica i que
s’està intentant solucionar sense poder comptar amb la Generalitat.
Però el pitjor de tot són les accions per tal de desacreditar l’acció de govern, amb
informacions falses com el tema de les nòmines, mentres que el que es tindria que ser
és més coherents i canalitzar tot aquest esforç en convèncer a aquells que ens deuen
300.000 euros des de l’any 2006 per a que ens paguen.
5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- Després de les
deliberacions del punt anterior i atès l’informe de Secretària de data 8 de febrer de
2011, amb el procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement
extrajudicial dels crèdits següents 822.397,79 pertanyent a un altre exercici
pressupostari durant l’actual.
Atès l’informe d’Intervenció de data 8 de febrer de 2011, en què s’establia que era
possible aquest reconeixement.
Atès la proposta realitzada per l’Alcaldia, i atès l’informe de la Comissió d’Hisenda,
d’acord amb el que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el
Ple a proposta de la Comissió Informativa de 9 de febrer de 2011 adopta per set vots
a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular el següent:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits per un total de 822.397,79 euros,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’annex I adjunt a l’expedient.
SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2011, els corresponents
crèdits de 822.397,79 euros, amb càrrec a les partides relacionades en l’annex I
adjunt de la qual es va realitzar la retenció corresponent.
6.- INFORME ACCIÓ DE LA POLICIA LOCAL 2010.- Es dóna compte per part del
regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de l’informe anual de l’acció policia
local que és com segueix, demanant disculpes per què aquest informe no estava
disponible en la Comissió de Governació.
Estadística 2010
Seguretat pública
Total
Diligències instruïdes per causes judicials
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
Averiguacions de domicili i paradero de persones
Denuncies presentades davant la Guardia Civil
Citacions judicials realitzades
Denuncies per la llei 1/1992 de Seguretat ciutadana
Denuncies per incompliment de les Ordenances Municipals
Número de serveis relacionats amb les festes patronals
Número de serveis relacionats amb “Bous al Carrer”
Seguretat vial
Total
716
Controls d’alcoholèmia, número de proves (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó, número de persones (campanyes de tràfic)
Controls de telèfon mòbil (campanyes de tràfic)
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Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (casc urbà)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (vies interurbanes)
7
Retirada de vehicles abandonats en la via pública
Serveis guals
Immobilització de vehicles
Informes per recursos presentats per denuncies de tràfic
Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholèmia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)
Menors
Total
114
Control de tràfic d’entrades i sortides de col·legis
Altres serveis
Total
267
Serveis humanitaris, indigents, etc
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Control d’animals de companyia i gestió gossos abandonats
Informes sol·licitats per l’Ajuntament, Junta de Govern, Administració....
Informes àrea d’obres i ocupacions de via
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’entrada)
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’eixida) entregats
Vigilància de mercats fixes, extraordinaris i venda no sedentària
Cridades ateses
Cridades rebudes del 112 o 085
Cridades telefòniques ateses

Total

674
0
0
0
17
0
11

114

20
10
8
89
41
34
14
51
3516
33
3483

De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc acceptar les disculpes i en segon
lloc agrair i reconèixer la labor de la Policia Local.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SENYALITZACIÓ DES DE LA CV-10.- Es dóna
compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció
senyalització des de la CV-10 que és com segueix:
“PRIMER.- Dins les millores d’infraestructures viaries per arribar a la nostra ciutat des
d’altres indrets, com pot ser amb la capital de la província de Castelló, existeix la CV10, que de legislatura en legislatura, i de forma més lenta que ràpida, va ampliant els
seus carrils de circulació per a beneficiar als vehicles que tracten d’entrar a l’interior de
la província de Castelló. Amb motiu de la propera inauguració de l’aeroport de
Vilanova, aquest vial ha tingut la darrera de les seues reformes, del tram que va des
de la Pobla fins a Cabanes i que ja fa unes setmanes que està en funcionament.
SEGON.- Per a Morella, la millora d’aquest vial és molt important pel seu
desenvolupament econòmic, no només pel trànsit habitual de vehicles que ja té, sinó
per la seua potencialitat d’intercanvi comercial i afluència turística, així com d’altres
sectors econòmics de la ciutat i comarca.
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TERCER.- La mala senyalització detectada a l’altura de Cabanes en la que els cartells
només indiquen l’eixida de Cabanes nord, Sant Mateu i Benlloch, està generant molts
problemes als vehicles, no només per als nous usuaris del vial, sinó per als que
habitualment l’han gastat fina a dates molt recents, produint-se la situació d’envoltar
Vilanova d’Alcolea per darrer i arribant al terme municipal de Torreblanca sense cap
senyal que els indique que estan en direcció equivocada per arribar a la nostra zona.
QUART.- És per això que des del Plenari de la Corporació de Morella es face una
crida a la Conselleria d’Infraestructures i Transport per tal de corregir aquesta
anomalia que està generant problemes a molts d’usuaris i que s’endevina un problema
més a les dificultats que tenim per a que els sectors econòmics funcionen
adequadament i la gent s’acoste al nostre territori, demanant que es redacte el
projecte de senyalització corresponent, donant amb la màxima urgència solució
efectiva al problema plantejat al transport per carretera de l’interior de Castelló,
entenent i proposant que la indicació de “Morella” té que ser manifestada en les
indicacions viaries per ser municipi de referència clara fins al mateix terme de
província.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
1.- Instar a la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana
que realitze l’estudi del projecte per a l’adequació de la senyalística del vial CV-10 al
seu pas per Cabanes als efectes de que el nom de Morella estigue ben indicat i no
done peu a confusions dels vehicles que tenen que venir a les nostres terres, quedant
ben diferenciat del vial que continua fins a Torreblanca.
2.- Fer destinatària d’aquest acord a la Subdelegació del Govern Espanyol a Castelló
als efectes de possibles recepcions del vial i que s’arbitren els mecanismes oportuns
per resoldre aquest problema.
3.- Remetre a tots els Grups Polítics de les Corts Valencianes aquest acord.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que efectivament s’està donant una situació de
mala senyalització en aquesta carretera i que s’ha de solucionar, proposant-se que es
deixare la senyalització de les dos opcions, en la Pobla posar Morella per Ares i en
Cabanes, Morella per Vilafranca.
Respecte a l’apreciació de que la CV-10 s’ha realitzat de forma més lenta que ràpida
dir que seria desitjable que el Port de Querol fora així de lent però estiguera fet.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció senyalització des de la CV10 tal i com ve redactada.
8.- MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 24 PGOU.- Es dóna compte per part del regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient incoat per a la Modificació
Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 24 redactada per l’Enginyer Agrònom
En Sergi Marín i Monfort.
Aprovat el Pla de participació de l’estudi d’integració paisatgística i l’estudi d’impacte
ambiental el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 24 redactada per l’Enginyer Agrònom En Sergi Marín i Monfort.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública que serà anunciat en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’ampla difusió en la localitat, i durarà
un mes, a l’efecte de presentació d’al·legacions.
9.- APROVACIÓ PLA PAISATGE HOSTAL NOU.- Pren la paraula el regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig per explicar que aquest Ajuntament va ser
beneficiari en el seu dia d’una subvenció de la Conselleria d’Urbanisme per a la
realització d’un programa de paisatge en el Hostal Nou.
El Programa de paisatge és un estudi que proposa actuacions sobre tot de caràcter
mediambiental a realitzar per millorar i posar en valor tot el barri.
La línea general de treball és proposar accions factibles, econòmiques i que es
puguen portar a terme i que puguen millorar l’aspecte visual de l’Hostal Nou.
Una vegada conclòs el procés de participació, mitjançant enquestes i la web, i incloses
les propostes al document es proposa la seva aprovació inicial i la seva exposició al
públic per poder ser aprovat després per la Conselleria.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Programa de Paisatge del Barri Hostal Nou.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública que serà anunciat en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’ampla difusió en la localitat, i durarà
un mes, a l’efecte de presentació d’al·legacions.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ NOVA NORMATIVA AL VOLTANT DEL
SALARI JOVE I ADL.- Es dóna compte per part de la regidora d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Turisme, Na Sandra García Meseguer de la moció sobre la nova
normativa al voltant del Salari Jove i ADL que és com segueix:
“Els nostres municipis estan patint elevats índexs d’atur, estan entre els més elevats
de tota Espanya i no obstant això, la resposta que s’obté per part de la Generalitat,
que és la que té totes les competències en la matèria, és la pràctica eliminació de
totes les ajudes per a generar llocs de treball.
L’ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 61/2010 de 30 de
desembre, inclou com requisit per a poder obtindre el "salari jove" tindre més de cent
aturats en el municipi, menors de 30 anys, llicenciats i que no hagen treballat, el que
suposa que 113 poblacions de Castelló, la majoria en l’interior, inclosa Morella, no
tinguen opció a sol·licitar l’ajuda.
L’ordre és del tot injusta, perquè s’han d’aplicar criteris relatius a l’hora de concedir les
subvencions, ja que, els 29 municipis de Castelló amb major proporció de joves
desocupats, no ho van a poder sol·licitar perquè no compleixen el requisit de tenir 100
aturats com a mínim.
L’ordre 53/2010 de 22 de desembre també limita la possibilitat dels municipis a
sol·licitar una subvenció per a poder contractar un Agent de Desenvolupament Local,
ja que només podran fer-ho els que tinguen més de 500 aturats, requisit que solament
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tenen 16 municipis de tota la província, estem davant d’un altra decisió injusta,
desproporcionada i que aboca a molts municipis de l’interior al despoblament.
En aquest aspecte, també ens podem considerar exclosos, i a mes a mes, aquest fet
no sols significa la “no creació de llocs de treball”, sinó la destrucció dels mateixos.
Perquè un territori estiga cohesionat i vertebrat ha de garantir a tots els seus
ciutadans el mateix dret, prestació i servei independentment del lloc on es visca.
Els nostres municipis necessiten més polítiques actives d’ocupació, com les que està
duent a terme l’Ajuntament de Morella amb la dinamització de la Borsa de Treball i
l’aposta per la formació, perquè no s’entén que quan més ajuda necessiten els nostres
joves, i el conjunt dels aturats del municipi, s’obtinga com a resposta de la Generalitat
una injustificada retallada de les ajudes.
Amb aquestes mesures es discrimina als ciutadans d’entorns rurals i impedeix aplicar
polítiques d’ocupació per als nostres joves, impossibilitant de mantenir aquest teixit
social fonamental per al futur dels nostres municipis i per això necessita un canvi en
els criteris establerts en les ordres que restablisquen la possibilitat d’un tracte igual i
equilibrat.
Per això, proposem al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Exigir del Govern de la Generalitat la modificació de les ordres 53/2010 de 22 de
desembre i 61/2010 per les quals es convoquen subvencions per a foment d’ocupació
en el sentit d’eliminar qualsevol discriminació i possibilitant l’accés a les subvencions
de tots els municipis en màxima igualtat.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està d’acord en el tenor de la moció, ja
que si dels 140 pobles de la província de Castelló queden fora 113, la majoria
d’interior, és per que aquesta nova normativa no està ben plantejada.
Pren la paraula la Sra. García dient que efectivament és contradictori que els pobles
menuts ara no tinguen la possibilitat de disposar d’un servei com és un ADL la filosofia
del qual és treballar en pobles menuts i amb dificultats econòmiques.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la nova normativa al
voltant del Salari Jove i ADL tal i com ve redactada.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ OFICINA FORESTAL.- Es dóna compte per
part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En
Rafael Pallarés Traver de la moció sobre l’Oficina Forestal que és com segueix:
“Al desaparèixer l’Oficina de la Conselleria de Medi Ambient de la Fàbrica Giner de
Morella, i la creació de l’Oficina de la Demarcació Nord situada a Sant Mateu, les
poblacions d’interior es queden definitivament sense un servici que fins ara havia estat
situat en la pròpia comarca. Amb esta variació desapareix definitivament l’assignació
dels forestals a les localitats i per a la majoria de les poblacions açò suposa la pèrdua
de l’únic funcionari que l’administració mantenia.
La comarca més rica des del punt de vista forestal es queda sense servei permanent,
ja que l’oficina se’n va fora de la comarca. Els forestals que havien estat sempre lligats
a les poblacions, també són deslligats i assignats a una demarcació de la qual s’han
d’ocupar en global, desatenent el tracte directe amb la població. L’administració, una
vegada més, s’allunya dels administrats, emportant-se els serveis fora de la comarca.
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Fa ja al voltant de vuit anys, que es va produir aquest canvi en el model de gestió i la
ubicació de les oficines per part de la Conselleria. Durant estos anys, són quatre les
mocions presentades per l’Ajuntament de Morella i aprovades totes per unanimitat,
sense rebre cap tipus de resposta per part de l’Administració Autonòmica.
La Comarca dels Ports, juntament amb la Tinença de Benifassà, és la més forestal de
la Comunitat Valenciana, es troben els boscos millor conservats en la major diversitat
de flora i fauna, i això mereix una gestió des de la comarca i no des de la distància.
Allunyar el centre de gestió d’aquell territori que s’ha de gestionar està fora de tota
lògica i soles pot comportar desplaçaments innecessaris, en la conseqüent pèrdua de
temps, tant per als propis agents mediambientals com per als ciutadans que
necessiten del servei.
Creiem totalment necessari que per a fer un bon treball de gestió i manteniment
mediambiental de la nostra comarca, es faça des d’ací, en gent lligà al territori i als
seus habitants, coneixent i vivint una realitat que hem de mantindre, millorar i
compartir. I en este cas, creiem que és la Conselleria de Medi Ambient, com a
administració responsable, qui hi ha de donar els passos necessaris per a apropar-se
al territori i als seus ciutadans.
Per tot l’exposat, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient que torne a posar en
funcionament de manera permanent l’Oficina de la Fàbrica de Giner de Morella.
SEGON.- Remetre la present moció a la Mancomunitat Comarcal Els Ports i als grups
polítics de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que sempre que s’ha plantejat aquesta qüestió
s’ha recolzat, ja que no és lògic que la zona que té més territori forestal no dispose
d’una oficina forestal.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que després de la presentació de cinc mocions
sobre este tema al menys es tindria que contestar i donar les raons i explicacions per
què es creu que la gestió d’ara és millor que l’anterior.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció oficina forestal tal i com ve
redactada.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GESTIÓ MORELLA LA VELLA.- Es dóna
compte per part d ela regidora de Cultura Na Palmira Mestre Tena de la moció sobre
la gestió de Morella la Vella que és com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les pintures rupestres de Morella la Vella, declarades ”Be d’Interès Cultural” i
“Patrimoni Mundial” per la UNESCO l’any 1998, són un més dels atractius turístics que
podria ofertar la Ciutat de Morella a totes les persones que ens visiten.
Aquest indret va romandre tancat una bona temporada per les obres de millora que va
cometre la Generalitat Valenciana en la masia.
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Un cop finalitzades les obres de millora es va reobrir, amb un horari d’atenció al públic
insuficient, donada la limitació d’hores contractades per la Conselleria de Cultura al
servei de guies.
A principis de l’any de 2010, la Conselleria no va renovar el contracte amb
l’esmentada empresa i no va contractar cap altra, amb el consegüent tancament de
les pintures rupestres de Morella la vella fins al dia d’avui.
Des del seu tancament, l’oficina de turisme ha rebut nombroses queixes de diferents
visitants, pel tancament d’aquest indret, ja que és un paratge de valor patrimonial i
cultural inqüestionable, reconegut per institucions com la UNESCO, o el Ministeri de
Cultura.
A hores d’ara, la política de gestió aplicada front un BIC, ha estat la mateixa que la
realitzada a diferents edificis que depenen de l’administració provincial i autonòmica
de la nostra localitat. On a més de no donar un servei i suprimir llocs de treball, a
hores d’ara, continuen tancats i no compten amb cap data per la seva apertura,
restant actius a la nostra ciutat.
Davant les reiterades mocions i queixes que hem fet arribar a la Conselleria de Cultura
i Turisme, (a les que no hem optés resposta), i la dinàmica d’aquesta institució, de
tancar i eliminar llocs de treball a la nostra localitat, ens porta un cop més, a tenir que
presentar una nova moció. Per demanar la gestió d’aquest indret, per a reobrir-lo i
facilitar la seua visita a morellans i visitants.
Adjuntem un informe, confeccionat des de l’àrea de cultura d’aquest Ajuntament, on
es proposen les línies i directrius bàsiques de partida, per a un model de gestió
municipal d’aquest patrimoni. Aquesta proposta de gestió, en cap cas esdevé una
proposta tancada, sinó més bé, el punt d’inici, per tal de recuperar un espai singular,
atractiu per a molts visitants i d’un interès cultural i històric innegable.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports, a la
Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer la persistència del tancament d’un BIC.
2. Instar a la Conselleria de Cultura i Esport, a signar un conveni de cessió de la gestió
de les pintures Rupestres de Morella la Vella, amb l’Ajuntament de Morella, per tal de
reobrir un patrimoni reconegut a nivell europeu.”
Per altra part es presenta un informe en el qual es planteja uns antecedents històrics i
jurídics on es fa menció a la catalogació d’aquest indret, es proposa un model de
gestió amb la signatura d’un conveni amb la Generalitat per tal d’establir les bases i
començar a treballar per poder reobrir l’única mostra d’art rupestre que hi ha en la
ciutat.
En aquest informe es planteja l’actuació en dues fases, una primera amb visites a
l’abric i una segona, més ambiciosa, amb la realització d’activitats en tot l’entorn.
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També es plantege la gestió pública per tal de primar la conservació de l’indret, i poder
tenir-lo obert presentant distintes propostes d’horaris valorant el seu cost amb
l’adscripció a la direcció tècnica que assumiria la xarxa de Museus de Morella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que pel que respecta a la moció, es segueix
amb la mateixa postura de recolzament, i pel que respecta a l’informe, encara que
aquest compleix amb el pla de gestió demanat per aquest grup, no es considera
correcte per tractar-se d’un document amb valoracions personals que planteja una
gestió a curt plaç i no a mig o llarg plaç i que ni contempla temes tant importants com
els gastos de manteniment, neteja, subministrament, conservació, inversions... ni la
intenció de recuperació d’altres jaciments.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que aquest informe té l’objectiu de desbloquejar
la situació actual i obrir una porta de diàleg marcant un punt de partida per començar a
treballar amb lo que es disposa en aquest moment.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que ja que s’ha de sentar a negociar es
té de presentar una proposta total a llarg plaç. També dir que encara que no es sap
que se cobre en el Castell, el preu proposat per a les entrades de Morella la Vella es
considera excessiu.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que el problema principal i al que hi ha que fer front
és que Morella la Vella està tancada. Es va demanar un informe que es presente en
aquest moment i que es té de presentar per ser valorat per la Generalitat, pot ser hi ha
apreciacions personal però es tracta d’un informe rigorós i que obri les possibles
expectatives però plantejant propostes d’actuació, en cap moment marca com definitiu
ni el preu de les entrades ni els horaris ni altres qüestions. Respecte al preu de les
entrades dir que aquest vindrà marcat per mig d’una ordenança a l’igual que està
marcat el preu del Castell, preu que per altra part tots coneixen.
Per tant es tracta de presentar un projecte real per tal de que un Bé d’Interés Cultural
com aquest no estigue tancat i hi ha que ser pràctics, i si açò s’aconsegueix, més
endavant plantejar altres accions, tenint en compte també que la gestió dependrà de
la creació com a Parc Cultural tal i com té previst la Generalitat dintre de la seva Llei
de Parcs Culturals.
Per tant en aquest punt es proposa l’aprovació de la moció deixant l’informe per a que
es millore amb altres propostes se desadjective d’apreciacions personals i es tracte en
una propera reunió de la comissió de cultura.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la gestió de Morella la
Vella tal i com es presenta.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SUBVENCIÓ CENTRE DE DIA.- Es dóna
compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la
moció sobre la subvenció del Centre de Dia que és com segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Morella, una vegada més presenta
al Ple una moció sobre la subvenció que la Conselleria de Benestar Social ha concedit
per al manteniment del servici del Centre de Dia de Morella per a l’any 2011.
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En este exercici no augmenta el preu plaça/dia que estava establert en 38 euros
incloent l’aportació de l’usuari/a, quantitat que no ha variat des de 2009.
Amb més motiu, la Generalitat Valenciana a l’entrar en funcionament el Centre de Dia
en 2009 va concertar 25 places i en 2010 el concert es va veure reduït a 15, quedant
les altres per a l’àmbit privat.
Per al funcionament adequat del Centre de Dia fa falta una major quantitat de
subvenció, un augment del nombre de places concertades i sobretot agilitat en
l’aplicació de la Llei de la Dependència.
Des de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Morella considerem
imprescindible la implicació de la Conselleria de Benestar Social, sobretot si tenim en
compte l’esforç econòmic que ha suposat per a l’Ajuntament de Morella la creació del
Centre de Dia per a donar cobertura a totes les persones que necessiten el recurs.
Pel que exposa la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Morella presenta al
Ple municipal la moció següent:
PRIMER.- Sol·licitem a la Generalitat Valenciana una major agilitat en l’aplicació de la
Llei de la Dependència. És necessari que no es produïsca cap retard en l’accés als
recursos existents, ja que hi ha places disponibles i usuaris/es que necessiten el
recurs. La lentitud en l’aplicació de la llei és altament perjudicial per al titular del
servici, però sobre tot per a les persones necessitades del mateix.
SEGON.- Que la Conselleria de Benestar Social augmente la partida pressupostària
destinada a Servicis Socials que es traduïsca en un augment del preu plaça/dia, ja
que la quantitat establida en l’actualitat és insuficient per a l’adequat funcionament del
servici.
TERCER.- Traslladar el contingut d’esta moció a la Generalitat Valenciana.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no es discuteix que tenir un Centre de Dia
suposa un avantatge, que es tracta d’una iniciativa positiva i que millore la qualitat de
vida de la gent gran i s’entén que l’Ajuntament té de fer un esforç per fer-se càrrec de
la part de la Generalitat (60%) ja que tarda a pagar, però no es veu adient presentar
aquesta moció ja que l’Ajuntament no té d’aportar res del cost per persona i la
subvenció es manté i més tenint en compte com s’estan baixant els imports de les
subvencions i de les transferències d’altres administracions.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient, que a banda de la qüestió econòmica una altra
que es planteja en aquesta moció i que és molt important, és la forma d’aplicar la Llei,
que fa que queden places disponibles mentres hi ha gent que no pot ocupar-les per no
estar realitzades les valoracions. Així i tot l’empresa té de tenir els mateixos
treballadors siguen 11 o siguen 17 les places ocupades.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que no entén la relació entre la qüestió
econòmica i la qüestió d’aplicació de la Llei, i respecte a la Llei de la Dependència dir
que es tracta d’una Llei que el “amigo” Zapatero s’ha tret de la mànega, molt ben
pensada però que no val per a res, ja que ni li assigna dotació econòmica ni fa arribar
els diners a la Comunitat Autònoma.
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Pren la paraula el Sr. Puig per dir que el “amigo” Zapatero ha fet una cosa positiva per
a les persones dependents i no és cert que el Govern d’Espanya no done el 50% que
li pertoca a la Generalitat però el que si que es sap, és el que el “amigo “ Camps ha fet
i ha segut dedicar els diners a altres coses.
Per altra part tot el que ha explicat la regidora de Benestar Social està vinculat a la
viabilitat del Centre de Dia.
En primer lloc l’Ajuntament de Morella inverteix en política social i fa un Centre de Dia,
sols hi ha dos centres de dia municipals en la província de Castelló, però en estos
moments el número de persones de la nostra comarca que estan reben l’ajuda de la
dependència és ridícula, per que el que es va fer en els diners que el Govern va
traslladar a la Generalitat va ser incloure en eixe conveni a les persones que ja
estaven en residències per lo que la Generalitat no va aportar el 50% sinó que va
restar este tant per cent.
La realitat en aquestos moments és que si no s’inclou a la gent per a que pugue anar
al Centre de Dia, si no es fan gestions per facilitar la incorporació de persones que
inclús des del punt de vista privat vulguen anar, si se congelen les tarifes que es
pagen (manifestament insuficients), realment la viabilitat d’aquests centres es fa difícil
i qui finalment ix perden és la gent que necessite aquest servei.
Per tant l’objectiu d’aquesta moció és que si no es vol pujar encara que fora l’IPC, al
menys es compleixca amb el concert i hi hage un compromís real pel manteniment
dels Centres de Dia.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la moció subvenció Centre de Dia tal i com es presenta.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
SOL·LICITUD CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ, TALLER
D’OCUPACIÓ.- Coneix el Ple l’ordre de 30 de desembre, de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes
d’Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers d’Ocupació i Unitats de Promoció i
Desenrotllament, durant l’exercici 2011.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar d’acord amb l’ordre de 30 de desembre, de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes
d’Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers d’Ocupació i Unitats de Promoció i
Desenrotllament, una ajuda per a la realització d’un taller d’ocupació “Jardineria”.
SEGON.- Comprometre’s a l’aportació econòmica que no sigue subvencionada per la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents que siguen necessaris per a formalitzar la sol·licitud.
15.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per sol·licitar llistat dels deutes i crèdits de les empreses
municipals.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc, respecte a la qüestió dels saludes
es rectifique el que es va dir, ja que aquest efectivament es va rebre encara que no
així el de la inauguració del camí de Santa Llúcia i seguidament plantejar varies
qüestions:
-

Saber si no s’haurien d’aprovar els preus públics del Matadero.
Saber si dintre del Pla econòmic del que es parlave en el ple de
pressuposts estave inclosa la venda de les accions de l’empresa d’aigües.

A lo que li respon el Sr. Puig dient que:
-

Respecte a la informació sol·licitada de les empreses municipals dir que
segons la Llei de Societats Anònimes, qualsevol conseller té accés a ella.
Els preus públics del matadero no és necessari ja que al tractar-se d’una
empresa mixta privada es regeix pel Règim Mercantil.
Pel que fa al Pla econòmic de l’Ajuntament es torna a recordar que consta
de 5 vectors fonamentals per tal de que no s’ature l’acció i gestió municipal,
que són:
Cobrar el que ens deuen, Generalitat Valenciana, Renomar i privats
deutors de l’Ajuntament.
Realització d’operacions de tresoreria per tal d’avançar i pagar factures
pendents dels proveïdors.
Venda d’actius de l’empresa d’aigües.
Posada en funcionament de noves taxes.
Pla d’eficiència i millora de la gestió en qüestions de subministrament en
general (energia, telefonia...)
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les deu hores, de la que s’estén
la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el
que com a Secretària certifique.
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