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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 21 DE JULIOL DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer

Pilar García Cerdán

Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-un de juliol de dos mil onze,
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.

Secretària

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 1106-2011 i 16-06-2011.
2. INFORME D’ALCADIA.
En primer lloc manifestar el condol de la corporació municipal per la mort de
l’exalcalde d’aquesta ciutat, Vicent Martínez i de l’administrador de Vallivana, Julià
Pastor Amela, reiterant l’agraïment de tot el poble de Morella per la seva tasca en
favor de la ciutat.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Avui 21 de juliol s’ha celebrat la Junta de Seguretat Local amb l’assistència del
Subdelegat del Govern, del Tinent Coronel de la Guàrdia Civil, representants de la
Policia Autonòmica, de responsables de la Policia Local i de la Guàrdia Civil de
Morella, on s’han tractat com a temes principals la valoració de la instal·lació dels
guàrdies al nou quarter de la Guàrdia Civil, les actuacions en matèria de seguretat
en territoris d’interior i el dispositiu a preparar per a l’anunci en matèria de seguretat
i trànsit.
La Policia Local ha començat el nou horari ampliat de servei, per suplir la falta de
recursos econòmics que no ha permès l’ampliació de la plantilla tal i com
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s’acostumava tots els estius, garantint patrulles nocturnes en matèria de seguritat
cap als ciutadans.
S’han fet diverses actuacions en matèria de seguretat com ara la celebració de
les vaquetes de juliol en la plaça de bous, una xicoteta actuació en la Residència de
la Tercera Edat, i la denúncia corresponent per danys a l’edifici del forn d’Ortells.
S’han realitzat diverses gestions per a la celebració de la Cursa de Muntanya de
Morella.
S’han iniciat les gestions per al dispositiu d’aparcament i transport del dia de
l’Anunci.
El dia 2 es va fer el dispositiu de senyalització i gestió a l’accident de trànsit
produït a les immediacions de l’Hostal Nou, sense ferits que mencionar.
El 3 de juliol es va col·laborar en el dispositiu per a la 1ª marxa BTT Morella.
Ahir 20 de juliol es va assistir a la reunió constitutiva del Consorci de Bombers de
la Província de Castelló.

ÀREA DE HISENDA
-

S’han mantingut diverses reunions amb representants de l’Associació de
Municipis d’Energies Renovables per tractar l’aplicació de les taxes a grans
empreses que s’aprofiten dels recursos del nostre territori i treballs de cara al futur
per millorar la recaptació.
S’ha treballat en la preparació de la modificació de crèdits que es tractarà més
endavant i de tot el sistema de pagaments per tal de que es pague lo antes
possible a tots els nostres proveïdors.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Per part dels regidors de l’equip de govern s’ha assistit a les diferents reunions
d’aplicació de la Llei de Desenvolupament Rural per tal de fer propostes positives
per a la comarca, que Morella puguera rebre recursos per a desenvolupar els seus
projectes de promoció econòmica i evitar arbitrarietats en el sistema d’elecció dels
mateixos, en un procés que encara que no està tancat, però que ja ha rebut
crítiques continuades, no només per part d’aquest ajuntament, si no de molts dels
pobles de la comarca per la forma que s’està portant a terme per part de la
Generalitat Valenciana.
Es va participar junt en altres ajuntaments de la Comarca en una reunió en el
Ministeri d’Agricultura a Madrid per tal de presentar el projecte “Els boscos dels
Ports” que pretén aprofitar al màxim el recurs que representa els nostres montes.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’han mantingut diverses reunions amb l’Associació Firal i Assetmico per a la
preparació de la Fira.
S’està condicionant un sender per darrere de l’Espai Firal i el depòsit en
l’Albereda.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
S’han fet diversos treballs de neteja dels bosc pròxim a l’aparició de Vallivana.
S’ha incorporat, tot i que en un retràs considerable a altres anys, el personal dels
programes Pamer i Emcorp, augmentant així els treballs que es faran durant els
propers mesos en l’àrea de medi ambient i serveis.
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ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
-

-

Estan acabant els canvis en la telefonia de l’Ajuntament i empreses públiques
que suposaran un estalvi de 6.000 euros anuals de despesa telefònica a la
Corporació.
S’han actualitzat els programes per a l’expedició de signes electròniques, que
malgrat l’existència del nou DNI electrònic, continue tenint certa demanda a la
nostra ciutat per part dels usuaris.
S’ha canviat la velocitat i tecnologia dels sistema de güifinet, millorant el servei
als usuaris, que augmenta dia a dia, sent una font de feina més per als instal·ladors
de Morella i comarca.
Anem a procedir en breu en ampliar la cobertura de güifinet a l’antena del Tossal
Gros, per a permetre que determinades zones de fora del cas urbà i dels masos
tinguen accés també a internet sense fils.
S’està gestionant amb la Generalitat Valenciana la cessió de l’ús de la caseta de
TV de Xiva per tal de poder fer arribar per allí a la població la senyal de TDT i de
telefonia mòbil, que encara és deficient en aquesta població, i que va ser autoritzat
de forma verbal el 9 de juny passat, a falta de notificació oficial.
Per a la Cursa de Muntanya es va preparar apartat a la web i un blog, per a que
els participants pugueren estar en tot moment informats i permetre una millor
organització i gestió de l’event.
S’han produït certes millores tecnològiques al sistema de Seguretat dels Museus,
en matèria telefònica.

ÀREA DE COMERÇ
-

Reunió amb representants de l’associació d’artesans de la Comunitat Valenciana
per tractar la seua participació en la fira, mercats i altres.
Durant el mes de juliol s’està duent a terme la campanya “El comerç anima
Morella” per fomentar el consum en els establiments de la localitat.
ÀREA DE TURISME
-

Participació en la fira de Picassent.
Desenvolupament, amb gran èxit, de les terceres jornades “Anem de tapes”.
Formació del personal amb cursos del SICTED.
Organització de la Carrera de Muntanya, agraint el treball de tots els
col·laboradors.
Homologació dels senders de Pereroles.
Estudi possibilitats audioguies.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha instal·lat la millora d’enllumenament del C/ Blasco d’Alagó referent a les
obres de la segona fase.
S’estan duent a terme diferents actuacions de millora de la ventilació i
climatització en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
Han finalitzat les obres de millora i renovació dels serveis públics de Sant Miquel i
s’estan acabant els treballs d’instal·lació de panells d’informació turística.
Es treballa a bon ritme en les obres del castell referents a l’1% cultural.
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Han finalitzat les obres de reurbanització del C/ Tossa a Xiva, les escoles de La
Pobleta i la urbanització de la zona exterior d’Ortells, les tres obres realitzades per
empreses de Morella.
S’ha millorat el camí d’accés al cementeri d’Herbeset.
S’han realitzat diversos treballs de reparacions i millora de mobiliari urbà en
Morella, a l’igual que diverses zones d’empedrat i adoquins.
S’ha realitzat un batxejat en la carretera a la Teuleria, ja que presentava
innumerables clots i la Conselleria no es fa responsable.
S’han col·locat noves baranes per millorar la mobilitat en Morella i Ortells.
S’han eliminat els torradors de Xiva i el Povet, degut al requeriment de la
Conselleria de Medi Ambient per prevenció d’incendis.
S’han dut a terme obres de millora de la piscina municipal, amb l’objectiu
d’estalviar aigua i electricitat, a més de modernitzar les instal·lacions per oferir un
millor servei.
El 1er. Tinent d’Alcalde va participar en una reunió de la Mancomunitat de la
Taula del Sènia on es van tractar els projectes que es desenvoluparan durant els
propers mesos com són els camins rurals, ajudes del Ministeri d’Indústria, etc.
La Taula del Sènia, ha contractat a un jove morellà per fer una auditoria
energètica a tots els pobles, iniciant el seu treball ací a Morella amb l’objectiu
d’estalviar recursos en l’enllumenat i edificis.
S’han mantingut diverses reunions de treball per tractar el desenvolupament de
la tramitació del Concert Previ.
A causa del brandó que s’ha produït en la Carretera Castelló, s’ha programat una
actuació immediata per a les properes setmanes per part de la brigada d’obres.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

El dijous dia 14 de juliol es va celebrar a Ortells la reunió veïnal acostumada per
tal de concretar els plans provincials del futur i que els veïns pugueren plantejar
obertament les seues inquietuds i propostes.
S’està procedint a la substitució del personal a l’oficina d’informació a l’estranger
per tal de dinamitzar les seues activitats i millorar el servei de la mateixa.
Es va celebrar el passat 27 de juny la Junta General de CISE, amb assistència
de tots els regidors de la Corporació.
El dia 12 de juliol es va fer una reunió a Xiva en tots els veïns, on es van tractar
tots els assumptes relacionats en la localitat, tant les obres portades a terme, com
els precs i suggeriments que els veïns ens van transmetre.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha col·laborat en el muntatge d’esdeveniments tant importants com “Com sona
l’ESO”, la II Cursa de Muntanya, etc.
Es va dur a terme tots els preparatius i treball en la Rogativa a Vallivana.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus i castell.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Audició fi de curs de l’Escola Municipal de Música.
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Col·laboració amb els actes de fi de curs organitzats per l’AMPA de primària,
actuació teatral i sopar de germanor a l’Espai Firal.
Participació en els diferents Consells Escolars convocats pels centres educatius
(col·legi, institut i EPA).
Convocatòria del Consell Municipal Escolar per determinar els tres dies festius
pel curs 2011/2012, es van acordar el 31/10, el 09/12 i el dia 20/03.
Inici escola d’estiu, aquest any s’amplia el període dues setmanes, finalitzant el
12 d’agost (contractació de tres monitores). La matriculació ha segut molt elevada,
al voltant de 60 alumnes.
Obertura del termini d’inscripció Escola Municipal Infantil.

ÀREA DE CULTURA
-

Celebració de “Com sona l’ESO”, agraint a tots els professors triar Morella per
realitzar aquesta activitat.
Participació en l’intercanvi de l’Associació Mestre Candel amb l’Ensemble Vocal
Instrumental de Châtillon (França).
Programació activitats culturals del mes d’agost.
Estudi millora museu del Sexenni.
Participació en l’intercanvi de la Rondalla de Morella i Vilafranca.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Establiment d’un nou horari d’estiu per al Casal Jove durant el mes de juliol.
Col·laboració amb morell@jove en l’organització de la Setmana de la Joventut i
amb diferents actes per l’estiu.
S’han rebut noves propostes per projectes de final de carrera de joves
universitaris.
Col·laboració amb el Grup de Dones en l’organització de la xerrada “L’educació
afectivo-sexual”.
ÀREA D’IGUALTAT
-

El dia 17 de juny reunió amb el Grup de Dones de la nova etapa, per a tractar
noves activitats, organitzar un viatge cultural en el mes de setembre i veure l’estat
de comptes.

ÀREA DE SANITAT
-

El dia 1 de juny es van desplaçar a l’Hospital de Vinaròs les dones que tenien
revisió de mama.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 11 de juny es va celebrar el Sopar de Fam de Mans Unides i la Catequesi.
El dia 16 de juny es va mantenir una reunió amb l’Associació contra el Càncer
per a un possible canvi de junta.
El dia 17 de juny es va reunir el Consell de Solidaritat de la nova etapa per a
tractar sobre les bases 0,7%.
Del 18 al 24 de juny es va fer la recollida de roba com tots els anys per a la
Fundació Tots Units.
A finals del mes de juny es va fer entrega als xiquets Sahrauís del carnet de la
piscina municipal i del Centre lúdic i esportiu Jaume I.
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S’estan mantenint contactes amb l’Associació de l’Alhzeimer per a commemorar
l’Any Internacional de l’Alhzeimer.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 6 de maig la coral de la UJI de majors va fer un concert en el teatre
municipal obert a tots els públics.
El dia 12 de maig es va firmar el conveni de teatre de la gent gran per al mes de
desembre.
El dia 23 de maig es van presentar els treballs d’investigació de la Universitat per
a majors de totes les seus de la província amb una afluència de 250 persones.
Des del dia 3 de juny al 18 de juny, s’han fet jornades de la Gent Gran, amb gran
participació en tots els actes.
S’ha realitzat un curset de fotografia digital per a la gent gran, amb una
assistència de 20 participants, al finalitzar se’ls va donar un diploma acreditatiu de
la seva participació.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Col·laboració en la preparació de les processons de Setmana Santa.
Preparació de la rogativa a Vallivana mes de maig.
Col·laboració en la processó del Corpus i s’ha estat treballant en l’ampliació de la
colla de geganters.
S’estan mantenint reunions per a preparar el dia de l’Anunci.

ÀREA DE FESTES
-

Col·laboració en les festes de Sant Joan, de Sant Cristòfol i les vaquetes dels
Quintos.
Realització del concurs de retalladors i d’emboladors en la col·laboració de la
Penya del Bou.
Organitzar les festes de La Pobleta i de Xiva.
Reunions en diferents grups per a l’elaboració del programa de L’estiu de
l’Anunci.
Construcció d’una nova barrera per deixar lliure l’entrada a l’infermeria a l’edifici
Bancaixa per als dies de bous.
Modificar els corrals dels bous al carrer Colomer per deixar lliure la travessia
Colomer.
Preparatius per l’anunci i sorteig de l’ordre de les carrosses participants.

ÀREA D’ESPORTS
-

Campionat de futbol 3x3 al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I amb gran èxit de
participants.
Col·laboració en l’espectacle fi de curs del grup de patinatge de les escoles
esportives municipals a l’Espai Firal.
I Cursa BTT de Morella, que transcorria pel terme de Morella amb una alta
participació.
II Cursa de Muntanya dins de la Lliga Nord, amb més de 200 participants, molts
d’ells morellans.
Arribada d’etapa de la marxa cicloturista del Papa Luna.
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Signatura del conveni amb la societat de caçadors.
Organització del campionat de futbol sala Ciutat de Morella.

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 121/2011 al 136/2011.
Per acabar aquest punt manifestar la felicitació d’aquesta Corporació al nou President
de la Generalitat, desitjant-li el màxim d’èxits en la seva gestió i oferint-li la màxima
col·laboració institucional per part de l’Ajuntament de Morella.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2010. Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Ordinari de l’any 2009, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
l’Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulguen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-10
Ingressos pendents a 31-12-10
Total

211.885,67 euros
3.191.568,20 euros
3.403.453,87 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-10
Romanent de Tresoreria total

3.384.319,89 euros
19.133,98 euros

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-10
20.409,41 euros
Ingressos pendents a 31-12-10
20.000,00 euros
Total

40.409,41 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-10
Romanent de Tresoreria total

30.467,43 euros
9.941,98 euros

FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-10
4.754,85 euros
Ingressos pendents a 31-12-10
0,00 euros
Total

4.754,85 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-10
Romanent de Tresoreria total

0,00 euros
4.754,85 euros

PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-10
2.285,84 euros
Ingressos pendents a 31-12-10
11.625,68 euros
Total

13.911,52 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-10.

11.052,42 euros
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Romanent de Tresoreria total

2.859,10 euros
CISE, SPE,S.A.

a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

4.472.549,82 euros
1.294.385,66 euros
5.766.935,48 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

CARNS DE MORELLA
1.597.541,44 euros
71.339,18 euros
1.668.880,62 euros

a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

311.729,15 euros
1.188.572,64 euros
168.578,83 euros
1.668.880,62 euros

CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
5.707,46 euros
31.873,38 euros
37.580,84 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

1.331.094,20 euros
2.782.035,32 euros
1.653.805,96 euros
5.766.935,48 euros

29.612,38 euros
0,00 euros
7.968,46 euros
37.580,84 euros

INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
553.945,09 euros
280.255,56 euros
834.200,65 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

338.704,25 euros
261.256,48 euros
234.239,92 euros
834.200,65 euros

INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
193.134,81 euros
b) Actiu corrent
1.060.432,54 euros
Total Actiu
1.253.567,35 euros
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

681.226,83 euros
548.471,65 euros
23.868,87 euros
1.253.567,35 euros
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PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
499.462,17 euros
b) Actiu corrent
347.223,11 euros
Total Actiu
846.685,28 euros
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

303.908,94 euros
50.525,62 euros
492.250,72 euros
846.685,28 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
131.950,00 euros
152.194,00 euros
284.144,00 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

183.901,00 euros
27.641,00 euros
72.602,00 euros
284.144,00 euros

Quedant a disposició dels regidors per al seu examen el compte general que inclou els
comptes dels organismes autònoms de les empreses municipals de capital 100%
municipal, així com de capital participat.
Es dóna compte per part de la Secretària de l’Informe d’Intervenció d’Avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb el següent detall:
Liquidació del Pressupost d’Ingressos
I
II
III
IV
V
VI
VII
Total

1.166.481,76 euros
133.883,98 euros
623.824,95 euros
789.896,55 euros
80.714,19 euros
42.244,04 euros
1.204.268,13 euros
4.041.313,60 euros

Liquidació del Pressupost de Gastos
I
II
III
IV
V
VI
VII
Total

1.108.428,82 euros
967.632,48 euros
26.548,88 euros
354.385,64 euros
0,00 euros
1.744.967,12 euros
0,00 euros
4.201.962,94 euros

Capítol I-VII gastos=Capítol I-VII ingressos
Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer

-160.649,34

Amb base en els càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe no es compleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per lo que deurà donar-se trasllat del mateix a la
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Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals però no és
necessari l’elaboració d’un Pla de reequilibri al no superar el 5,53% dels ingressos
liquidats per operacions corrents.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que el Grup Popular s’abstindrà en
aquest punt, al no tenir la facultat d’administrar aquest pressupost, igual que es va fer
en el tràmit inicial de l’aprovació del compte general del pressupost.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular és aprovat el Compte General del Pressupost Ordinari del 2010.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2011. Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 151-04/2011(03/11) al vigent pressupost
General Ordinari, en el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al
pressupost del vigent exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 11 de juliol
de 2011 que s’incoa com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes
d’Intervenció i de la Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits
legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detall:
1er. Generar els suplements de crèdits i crèdits extraordinaris en el pressupost de
gastos del vigent exercici que s’especifiquen a continuació:
Altes en aplicacions de gastos
Suplement de crèdit
Partida
91/11002
32/13004
91/16001

Descripció
Capítol 1
Personal eventual
Personal profesores guardería infantil
S. Social personal eventual
Suma

16/21000

Capítol 2
Reparaciones y mantenimiento

Import
4.700,00
4.500,00
1.900,00
11.100,00
50.000,00
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16/21001
16/21200
92/22003
23/22117
16/22120
32/22121
92/22604
23/22605
32/22607
33/22609
33/22610
33/22699
15/22706
15/22799
92/23020
33/24001

11

Medio ambiente
Mantenimiento aparcamiento
Material de oficina
C. Eléctrico y mto. Casa Ciurana
Mto. y combustible vehículos servicios
Limpieza, mto. calef. guardería
Asesoría y servicios jurídicos
Dinamización tercera edad
Cursos formación
Acontecimientos culturales y dep.
Festejos
Actos tradicionales
Estudios y trabajos técnicos
Contrato prestación servicios
Dietas y locom. personal
Publicaciones
Suma

Total suplement de crèdit
Crèdit extraordinari
Partida
16/13014
33/13015
23/13020
16/13021

33/22011
33/22012

15/61909
15/61910

11.300,00
1.500,00
6.100,00
2.500,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
200,00
45.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
13.000,00
500,00
25.000,00
233.100,00
244.200,00

Descripció
Capítol 1
Salario y s.social PAMER 2011
Salario y s.social reforç xarxa castell
i museus
Salario y s.social OPEA 2011
Salario y s.social Rev. Espais públics

16.900,00
11.500,00
17.550,00

Suma

72.650,00

Capítol 2
Edición folletos y DVD
Adquisición audioguías

Import
26.700,00

9.500,00
14.000,00

Suma

23.500,00

Capítol 6
Obras mejoras Pol. Ind. Les Casetes
Inversiones Colegio Público

143.000,00
8.000,00

Suma

151.000,00

Total crèdits extraordinaris

247.150,00

Total gastos

491.350,00

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec a nous o majors ingressos, en els
següents termes:
Majors ingressos
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Descripció

Import

Transmisión acciones Empresa Aguas
Total majors ingressos

267.760,00
267.760,00

Altes en concepte d’ ingressos
Concepte

Descripció

45084

Subv. Cons. Turismo, Edic. Folletos y
DVD
7.150,00
Subv. A.V.T. Adquisic. audioguías
8.250,00
Subv. OPEA 2011
17.600,00
Subv. PAMER 2011
26.700,00
Subv. Reforç xarxa Castell i museus
16.900,00
Subv. Espais públics urbans
17.550,00
Subv. Ministerio Obras mejoras polígono
Ind. Les Casetes
65.000,00
Fondos AVEN obras mejoras polígono
Ind. Les Casetes
64.440,00

45085
45058
45059
45160
45161
72005
75089

Import

Total nous ingressos

223.590,00

Total ingressos

491.350,00

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
Desprès de l’explicació de la Secretaria pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que
s’està davant d’una modificació molt important tant de quantitat com de contingut.
Es milloren partides del pressupost que tenen a veure en el manteniment, reparacions,
festes, formació, publicacions.... i també es reflecteixen dos grans eixos. Un és
l’ocupació, amb la incorporació de partides de personal com són PAMER, ENCORP,
OPEA, Escola Infantil i l’altre és la promoció econòmica, en temes relacionats amb el
turisme amb l’edició de fullets o DVD i l’adquisició d’audioguies per oferir un servei
complementari, innovador i de qualitat a la gent que ens visiten.
Una altra inversió important és la millora de la xarxa viària i de senyalització del
Polígon Industrial les Casetes i la dotació per complementar els més de 40.000 euros
que s’utilitzen per fer millores en el Col·legi de Primària.
El finançament de tot açò, tal i com ha explicat la Secretària, s’obté d’una bona gestió
com va ser la venda de les accions de l’empresa d’aigües i de les ajudes que s’han
aconseguit amb els projectes presentats al Ministeri d’Indústria, SEVEF o Fons E.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que en l’aprovació del pressupost de l’any
2011 es va votar en contra per considerar que aquest pressupost no estava ben
elaborat i no era correcte fet que es confirme en aquesta modificació.
Hi ha una sèrie de partides en les quals s’està d’acord com són les que vénen
subvencionades (OPEA, PAMER....), però hi altres inversions que se considera que
no és moment de fer-les ja que no estan subvencionades al 100% i hi ha altres
prioritats.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que amb aquesta modificació l’Ajuntament el
que pretén és seguir oferint bons serveis i seguir apostant i treballant per la formació i
l’ocupació així com poder pagar lo antes possible als nostres deutors.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que precisament pel problema que suposa el
deute arrastrat, la prioritat ha de ser pagar als proveïdors i la creació d’ocupació, per
tant hi ha una sèrie de gastos que podrien no fer-se, com el tema de audioguies,
publicacions, DVD....
Es va recolzar la venda de la participació d’aquest Ajuntament en l’empresa d’Aigües
de Morella ja que es tenia una situació de caixa molt complicada, entenent-se que
serviria per a l’amortització del deute però no per fer un gasto superflu, un gasto no
necessari en aquest moment.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en aquesta modificació s’aprove un impuls a
l’acció de govern prioritzant la promoció del treball, la promoció econòmica i els
serveis públics del benestar.
No es pot qualificar de superflu que es face una millora substancial del Polígon
Industrial, o que se porten endavant una sèrie d’accions subvencionades per millorar
el nostre producte turístic sinó que té a veure en la prioritat de la promoció econòmica.
Com tampoc es pot considerar superflu generar un crèdit que face possible la
reparació d’una part importat del col·legi de primària, que haguera tingut que reparar
la Generalitat i el que no és possible és per un costat estar d’acord en que es facen
aquestes reparacions i per altra estar en contra del finançament d’aquesta reparació.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra
del Grup Popular acorda aprovar la proposta de modificació de crèdits nº 3/2011 tal i
com es presenta.
5. INFORME SOBRE COMPLIMENT EN ELS TERMINIS DE PAGAMENT, LLEI
15/2010. Vist l’informe trimestral de l’Interventor municipal, emès en data 19 de juliol
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.
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El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’informe trimestral de l’interventor
municipal, de data 19 de juliol 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 2008

ANY 2009

ANY 2010

Partida

nº obligacions

60004
60005
60014

1
1
1

71.702,31
37.685,93
40.412,16

TOTAL

3

149.800,40

Partida

nº obligacions

22003
60010
60017
60012
60006
60020

1
3
1
1
1
1

2.241,99
8.880,96
44.350,55
11.368,00
3.640,00
1.770,00

TOTAL

8

72.251,50

Partida
21000
21001
22002
22116
22120
22200
22601
22604
22606
22609
22610
22699
22706
22799
24001
25000
27002
48003
60001/09
60002/09
60003/09
60004/09
60014/08
60023/09
60024/09

nº obligacions
4
1
1
2
1
5
2
1
1
2
5
1
4
1
3
1
1
1
2
2
2
4
2
1
5

Import

Import

Import

8.533,22
1.642,56
4.469,29
5.217,22
784,51
6.912,73
880,00
3.364,00
264,00
6.486,22
28.603,17
1.508,93
20.223,87
7.349,41
15.256,30
2.088,00
2.047,95
179,00
30.517,24
30.517,24
21.625,73
77.971,29
79.466,22
17.700,00
219.710,25
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60027/09
60035/09
61903
61904
61905/10
61907/09
63203

1
1
1
15
2
1
1

3.094,44
95.527,09
6.059,08
71.899,97
36.923,62
64.451,53
96.161,94

TOTAL

77

967.436,02

Partida
20401
21000
21200
21201
22002
22003
22100
22114
22115
22116
22117
22119
22121
22122
22123
22124
22200
22400
22601
22604
22605
22606
22609
22610
22699
22706
22799
23020
24001
25000
46300
48011
60024/09
60028/09
61900/10
61904
61908
61909/10
62201

nº obligacions
12
10
5
1
2
9
3
3
2
2
6
5
3
2
2
2
4
1
2
2
1
1
50
8
6
4
2
1
26
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Import

9.085,44
10.031,56
1.148,55
94,67
2.746,89
2.586,66
1.867,67
2.707,41
22.845,96
6.841,79
2.698,76
11.735,25
2.330,81
290,98
4.919,37
1.335,02
5.253,32
4.351,26
591,13
7.965,00
50,00
238,10
20.353,49
16.070,58
5.320,74
16.823,55
10.550,74
39,14
13.811,34
4.693,46
3.742,00
169,60
7.908,76
3.619,20
16.864,21
2.082,70
22.405,66
126.800,44
15.906,40
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ANYS
2008
2009
2010
2011
TOTAL
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193

Import
149.800,40
72.251,50
967.436,02
388.877,61
1.578.365,53

388.877,61
nº obligacions
3
8
77
193
281

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no s’entén com els diners obtinguts de
la venda de la participació d’aquest Ajuntament en l’empresa d’Aigües de Morella,
venda que es va recolzar precisament per a que s’utilitzara per al pagament del
deute, i el romanent de 270.000 no es dediquen a minorar el deute de quasi
1.580.000 euros amb factures que s’arrastren des de l’any 2008. Per tant si el que
es vol és ajudar als empresaris de Morella la prioritat té de ser pagar el que es deu i
no dedicar els diners a altres coses.
Per altra part sempre es parla de allò que ens deu la Generalitat, però encara
comptant amb aquesta quantitat es segueix tenint un deute molt gran.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que la quantitat que ens deuen entre
Generalitat, Renomar i altres ascendeix a més d’1.800.000 euros.
S’està d’acord en que hi ha fer un gran esforç d’estalvi i eficiència i així s’està fent
en temes com telefonia, preparant altres concursos de gastos corrents per rebaixar
despesa en subministraments de neteja, vehicles i altres, però hi ha una sèrie de
dades que s’han de tenir en compte i comparant les dades de l’últim informe del
mes de gener les obligacions s’han rebaixat en un 8% respecte a la quantitat i en
un 75% respecte al número d’obligacions; però el que sí que està clar és que s’ha
de seguir treballant en l’estalvi del gasto corrent.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per repetir que l’objectiu de rebaixar el deute amb
la venda de la participació de l’empresa d’Aigües de Morella no s’ha complit ja que
eixos diners s’estan destinant a altres coses i respecte als deutes que tant la
Generalitat com altres empreses tenen amb l’Ajuntament aquest dispose d’una
sèrie de mecanismes legals per cobrar-ho.
Per altra part si al deute de l’Ajuntament se li sume totes les obligacions i pagos de
les altres empreses municipals com CISE, que segons els comptes presentats en la
passada Junta General ascendien a 5.000.000 d’euros, el conjunt de l’administració
no sols deuria els 1.578.000 euros de l’Ajuntament sinó que aquest deute
ascendiria al voltant de 7.000.000 d’euros.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que segons les dades dels comptes
presentats per l’empresa CISE en cap moment corresponen als 5.000.000 d’euros
als que ha fet referència el Sr. Sangüesa.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que la situació d’aquest ajuntament és complicada
però molt millor que la de molts ajuntaments i és tan falç dir que es deu 7 com si
haguera pogut dir 100, ja que es confon tresoreria en pressupostari d’una manera
clara i evident donant mal les dades dels comptes, dels actius, dels passius però
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açò es pot explicar com es vulga sí lo que es pretén és enganyar a la gent arribant
a un nivell de demagògia molt gran.
El deute que tenim en aquest moment és d’1.500.000 i es podria fer front
immediatament sí qui té l’obligació de pagar els seus deutes, com són els més de
1.200.000 euros de la Generalitat Valenciana i els més de 400.000 euros de
Renomar, ho fera.
Aquesta Llei sí que té un problema i és que els Ajuntaments no poden fer efectius
el que els deuen tal i com sí que ho fa la Generalitat als Ajuntaments.
Si la Generalitat no vol ajudar a finançar noves activitats que no convoque ajudes a
les quals els Ajuntaments s’acullen però després no paga ni sap quan ho farà.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE JUNY DE
2011.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del 12 fins al 30
del mes de juny de 2011, que són com segueixen:
MES JUNY
Saldo a 12-06-11 ............................................................... 419.588,82 €
Ingressos juny.................................................................... 540.969,53 €
Total.................................................................................... 960.558,35 €
Pagaments......................................................................... 699.813,91 €
Existència a 30-06-11........................................................ 260.744,44 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tal i com era costum en la legislatura
anterior i probablement serà costum en aquesta, el Grup Popular s’absté en aquest
punt.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del 12 fins al 30 del mes de juny de 2011
tal i com vénen redactats.
7. MOCIÓ DEUTE GENERALITAT. Es dóna compte per part del regidor d’Hisenda
Rhamsés Ripollés Puig que és com segueix:
“ Són ja un bon grapat les mocions, que con esta, hem dut al Ple per reclamar a la

Generalitat Valenciana el deute que té amb el nostre Ajuntament; i que lluny de
solucionar-se cada vegada és major.
L’Ajuntament de Morella, amb l’objectiu d’incentivar la promoció econòmica, la
creació de llocs de treball, millorar diversos espais de la nostra ciutat, millorar la
comunicació en zones del nostre terme, és un exemple d’Administració en presentar
projectes i acollir-se a ajudes i subvencions de les distintes administracions.
En el cas, especialment, de l’administració provincial i del govern estatal el pagament
és immediat per a fer front a les distintes inversions que s’han realitzat o estan en
marxa. Però, amb la Generalitat Valenciana tot el contrari.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-07-21 PLE ORDINARI

18

Front a programes que avancen un alt percentatge de la inversió abans, fins i tot, de
començar, la Generalitat Valenciana proposa cada vegada més els pagaments per a
que els Ajuntaments puguem fer front a les despeses realitzades.
En estos moments, la Generalitat té un deute amb el nostre Ajuntament
d’1.202.381,73 euros. Fins a l’últim cèntim d’esta quantitat ha estat justificat i aprovat
per totes les Conselleries corresponents.
Desglossant esta quantitat de més d’un milió dos-cents mil euros, com es reflexa en
el document annex que acompanya a esta moció, estem parlant de quasi 200.000
euros de l’any 2006, és a dir, el deute que té la Generalitat amb este Ajuntament es
remunta a més de 5 anys. Per tant, fixem-nos amb els interessos que això ens fa
suposar.
Parlem, de que inversions tant importants com les que s’han fet amb ajudes de la
Conselleria de Comerç en la reurbanització de les 2 fases del carrer Blasc d’Alagón
no estan totalment pagades (quasi 400.000 euros de deute).
O també més de 250.000 euros referent a les inversions que s’han fet amb el Pla
Confiança.
La Generalitat ha fet un pla, tant important en inversió com este, sense consignació
pressupostària, i en lloc de generar confiança el que està provocant són greus
dificultats per als Ajuntaments i, sobre tot, per a les empreses encarregades de dur
endavant les diferents inversions.
Però en este deute, no sols parlem d’inversions, d’obres..., tenim també aspectes tant
importants com serveis socials, educació, ajudes a les famílies, ja que la Generalitat
no porta al dia, ni a l’any, el pagament dels sous de molt del personal d’estes àrees i
per tant estos diners han de ser avançats per l’Ajuntament per a que arriben els sous
a qui està treballant i els serveis bàsics es puguen seguir donant.
Vivim en el món a l’inrevés, fins i tot en moltes actuacions la Generalitat obliga a que
l’Ajuntament pague la inversió per a poder justificar-la com a que està finalitzada
però... i l’obligació de la Generalitat amb l’Ajuntament?
L’Ajuntament de Morella a l’igual que la resta d’ajuntaments de tota la Comunitat,
està finançant a la Generalitat.
Estos fets provoquen a l’Ajuntament de Morella una situació de desequilibri en la
tresoreria. Estem parlant d’un deute de la tercera part del nostre pressupost, que ens
ha portat a situacions complicades que s’estan solucionant per mig de les accions
d’eficiència que el mateix Ajuntament ha desenvolupat i posat en marxa. Esta actitud
de falta de responsabilitat que ha adoptat la Generalitat Valenciana en els seus
pagaments afecta a l’economia de la nostra ciutat, ja que part dels nostres recursos
s’estan destinant a finançar-la.
Les administracions hem de ser rigoroses en els pagaments per a no provocar
dificultats addicionals a l’economia. Els ens locals som els últims en la cadena de les
administracions i ja per definició estem mal finançats.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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1. Exigir a la Generalitat Valenciana, que pague immediatament tots els deutes que té
amb aquest Ajuntament, els quals han segut justificats i aprovats per les distintes
Conselleries.
2. Remetre a la Conselleria d’Economia i Hisenda i a tots els grups parlamentaris de
les Corts Valencianes, la present moció i acords.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que aquesta moció tindria que ser més amplia ja
que no sols s’ha de demanar el deute a la Generalitat.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que la Generalitat és el cas més difícil
d’empendre accions judicials tal i com sí que s’està fent davant altres deutors com
Renomar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que sí l’Ajuntament de Morella financie el
deute de la Generalitat, això vol dir que tota la gent a la que se li deu 1.580.000 euros
també financie a l’Ajuntament de Morella.
I per altra part proposar esperar els 100 dies de cortesia davant el nou Govern de la
Generalitat i actuar després en el cas de que no es solucione el problema.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que d’alguns deutes han passat ja 1800 dies de
cortesia i s’està totalment d’acord en el fet de que Morella i en aquest cas els xicotets
creeditors locals indirectament estan finançant a la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que no pot deixar passar el plantejament des de la
perspectiva del deute general, i el que hi ha que entendre és com funcione una
empresa pública, com funcionen els actius, els passius, el balanç, les despeses
financeres ...
Quan es va fer el poliesportiu es va tenir que fer des de Morella, ja que el Partit
Popular que governa en la Generalitat i en la Diputació de Castelló no volien, per tant
quan es critica el deute demostra que pel Partit Popular el poliesportiu no s’haguera
fet i no es pot dir que és un deute inassolible per que no és així.
Però del que realment s’està parlant en aquest moment és de que la Generalitat
Valenciana des de l’any 2006 té un deute en l’Ajuntament de Morella, s’ha demanat,
s’ha parlat moltes vegades i no s’ha aconseguit res.
Té tota la raó en el fet de que qui suporte el deute és la gent a la que no se li page, i
per això és intolerable que la Generalitat no page, és intolerable que no s’exigisque a
Renomar el pago i és intolerable que no s’hage posat en funcionament el fons de
cooperació local.
Per això en el començament del nou equip de govern de la Generalitat el que hi ha
que dir-li és que abans de fer qualsevol altra cosa el que té de fer és pagar el que
deu.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre el deute de la Generalitat tal i com es
presenta.
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8. CREACIÓ PLACES ASSESSORS. Atesa la necessitat de crear llocs de treball
eventual i l’obligació de que el número, característiques i retribucions d’aquest
personal siga determinat pel Ple de la Corporació al començament del seu mandat.
De conformitat, per tant, amb allò que estableix l’article 104.1 de la Llei Reguladora
de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril; i l’article 176 del R.D. Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprove el tex refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, en l’apartat segon estableix que els llocs de
treball reservats a aquest tipus de personal deuran figurar en la plantilla de personal
de la Corporació.
Considerant, així mateix, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Per tot allò, es propose al Ple d’adopció dels següents acords:
PRIMER. Crear les següents places de personal eventual:
a) Una plaça assimilable al grup de classificació professional A1, amb funcions
de confiança i assessorament a l’Alcaldia en l’àmbit de la constitució,
funcionament i activitat de les empreses municipals, amb compatibilitat per a
l’exercici d’activitats privades de consultoria en dret privat i fora de l’àmbit territorial
del Municipi de Morella. La retribució anual del lloc serà d’un euro anual.
b) Dos places assimilables al Grup de classificació professional A1, amb funcions
de confiança i assessorament a l’Alcaldia en l’àmbit de la promoció econòmica,
amb compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades de consultoria en despatx
privat i fora de l’àmbit territorial del Municipi de Morella. La retribució dels llocs serà
d’un euro anual.
SEGON. Incorporar les places així creades a la plantilla de personal de la Corporació.
TERCER. Donar compte de allò acordat als serveis municipals que tinguen que
portar-lo a pur i degut efecte.
Pren la paraula el Sr. Puig per explicar que aquesta proposta a l’Ajuntament de
Morella li suposaria 3 euros i que serien per a persones de reconegut prestigi
professional i vinculades en Morella que donaran suport al desenvolupament i la
promoció econòmica.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir en primer lloc que, el plantejament d’aquest
punt es considera estrany ja que des d’aquest Ajuntament sempre s’ha criticat el
tema d’assessors del President i en segon lloc plantejar tres qüestions: la primera és
saber si el cap de l’equip de govern ja no confia en els membres que l’acompanyaven
en la seva llista electoral ja que busca fora assessorament; en segon lloc dir que ens
troben davant un ajuntament de 2.900 habitants que mai havia tingut un alcalde en
dedicació exclusiva amb un sou de 28.000 euros i ara que sí que està, el primer que
fa és crear places d’assessors, per lo que es qüestiona sí l’alcalde té o no que cobrar
ja que necessita assessorament i en tercer lloc preguntar com es quadrarà a efectes
de cotització i tipus de contracte aquestes places que passaran a formar part de la
plantilla de l’Ajuntament.
També aclarir que no són 3 places sinó 3 en l’Ajuntament i 3 Consellers Assessors
del Consell d’Administració de CISE.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que portar el debat polític a este nivell demostra el
camí cap a on es vol anar i que sí l’Alcalde de Morella per tenir 3 assessors sense
sou és incapaç, no sé com és d’incapaç el President de la Diputació de Castelló ja
que en té 28 i cobrant el triple.
Aquest punt s’ha portat a aquest plenari en tota la claredat per donar-li la
transcendència que té a tres persones de reconeguda valia que en un moment donat
poden estar vinculades a aquest ajuntament per donar-li prestigi a esta institució.
És sorprenent el nivell de demagògia empleat, per què no es pot dir més que el que
és i això és de que es crearan 3 places d’assessors que cobraran 1 euro a l’any per a
que ajuden a l’alcalde per portar endavant una bona acció de govern.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la creació de tres places d’assessors.
9. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU nº 25.
Sent les 21,35 hores s’absente el regidor Ernesto Blanch Marín que se reincorpora a
les 21,37 hores.
Es dóna compte per part del regidor d’urbanisme Rhamsés Ripollés Puig de
l’expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº
25 per a l’ordenació i canvi de qualificació en l’àmbit Nord de l’Hostal Nou, redactada
pels arquitectes Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester Pons
Garcés i Juan Ramón Castellet Chabrera.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tractant-se d’una modificació puntual del
Pla General i estant tramitant-se el Concert Previ per a la modificació del Pla General
dóna a entendre que la tramitació de la modificació del Pla General va per a llarg.
I per altra part plantejar una sèrie de qüestions: la primera preguntar si aquesta
modificació puntual ve donada per alguna iniciativa concreta i en segon lloc saber les
altures màximes i número de vivendes que contemplarà.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que respecte a la qüestió del Concert Previ no
es renuncie a aquesta tramitació, encara que per part de l’administració autonòmica
s’està allargant, i respecte als motius de fer aquesta modificació és tenir sòl disponible
en un futur per a la construcció de vivendes; vivendes que tindran unes altures
màximes de planta baixa més dos o planta baixa més tres encara que dins de cada
unitat hi haurà que fer-se el seu projecte de construcció, i el número total de vivendes
vindrà donada per la tipologia final.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que el Grup Popular no es va a oposar, ja que
qualsevol iniciativa és benvinguda però no es té clar la forma de fer-ho ja que dintre
d’un àmbit d’actuació com és en este cas l’Hostal Nou es fa una diferenciació d’una
part sí i l’altra no.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que ja en un principi quan es planteja aquesta
modificació es va incloure tot l’Hostal Nou però com que suposava una sèrie de
dificultats en la tramitació que afectava a la zona de baix de moment es fa sols la de
dalt, mirant al mateix temps de solucionar eixes dificultats de la zona de baix.
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Aprovat el Pla de participació de l’estudi d’integració paisatgística i l’estudi d’impacte
ambiental el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 25 per a l’ordenació i canvi de qualificació en l’àmbit Nord de l’Hostal Nou,
redactada pels arquitectes Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester
Pons Garcés i Juan Ramón Castellet Chabrera.
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, per un
termini d’un mes, a l’efecte de presentació d’al·legacions.
10. SOL·LICITUD PRÒRROGA PLANS PROVINCIALS OBRA “PLAZA COLÓN”.
Pren la paraula el regidor d’Urbanisme Rhamsés Ripollés Puig per explicar que el
termini que marque la Diputació per a la finalització de l’obra “Plaza Colón” inclosa
dintre dels Plans Provincials d’Obres y Serveis (POYS) 2010 és el mes d’octubre però
degut a les obres que s’han realitzat en Blasc d’Alagó i a les dates de l’estiu en les
que estem, aquesta obra no es pot portar a terme per lo que es tindrà que aplaçar el
seu començament.
Per lo qual el Ple per unanimitat acorda dirigir-se a la Diputació Provincial de Castelló
sol·licitant una pròrroga de sis mesos per a la realització de l’obra “Urbanización tramo
inicial Plaza Colón” redactat per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a
la quantitat de CENT UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (101.841,06) inclosa dintre dels Plans Provincials d’Obres y Serveis (POYS)
2010.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PROJECTE RUÏNES ORTELLS.
Coneix el Ple la modificació al projecte “Demolición diversas edificaciones en ruina en
Calles Sol de Vila y Cap de Vila en Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos
Rubio Rubio i que ascendeix a QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (48.728,30 euros) i que inclou els següents edificis:
Plaça Major, 4, Soldevila 1, 3, 5, 7, 11, 15-17 i 19 i Capdevila 31 i 49 d’Ortells i que va
ser aprovat en el ple d’aquest ajuntament de data 11 de febrer de 2011, i segons la
qual es varien les quantitats a aportar per part dels propietaris dels immobles quedant
de la següent manera:
Plaza Mayor, 4
Soldevila, 1
Soldevila, 3
Soldevila, 5
Soldevila, 7
Soldevila, 11
Soldevila, 15-17
Soldevila, 19
Capdevila, 31
Capdevila, 49

5.973,81 euros
8.722,28 euros
7.824,91 euros
5.602,87 euros
2.526,05 euros
4.199,15 euros
11.471,34 euros
7.944,86 euros
9.853,26 euros
18.079,20 euros

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la modificació del projecte
“Demolición diversas edificaciones en ruina en calles Sol de Vila y Cap de Vila en
Ortells” així com les assignacions als propietaris dels immobles tal i com es presenta.
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12. SOL·LICITUD OFICINA SERVEF. Es dóna compte per part del regidor Rafael
Pallarés Traver de la petició d’homologació de l’Ajuntament com a Centre Associat del
Servef.
Es tracta d’apropar el SERVEF, ja que ara els usuaris tenen que desplaçar-se a
Vinaròs per poder tramitar qualsevol documentació i també d’augmentar els serveis
que es presten des de l’Ajuntament dins del Pla d’Ocupació Municipal.
Entre altres avantatges que açò suposarà estan les següents:
-

Evitar el desplaçament a Vinaròs.
Realitzar qualsevol tràmit amb el SERVEF, prestacions, renovació,
inscripcions, variacions de currículum
Serveis d’assistència personal i ràpid, menor nombre de persones que
atendre, per tant, un tracte més personal i en profunditat.
Ajuda a desocupats i emprenedors, amb el suport de l’ajuntament.
Major coneixement de la realitat socio-laboral de la població i el seu entorn.
Comunicació amb les empreses per a oferir noves ofertes de treball.
Borsa de treball de l’ajuntament vinculada en les ofertes del SERVEF.
Un assessorament amb les empreses que ajudarà a la definició de llocs de
treball, i a trobar nous treballadors que puguen cobrir nous llocs.
Servei totalment gratuït.

Les accions que portarà a terme el Centre Associat del SERVEF a Morella, són les
següents:
1.

Informació: la informació consisteix a proporcionar a l’usuari les dades
necessàries sobre les distintes accions que realitza el Servef.
2.
Tractament de les demandes d’ocupació:
Alta de la demanda, aquesta es produirà únicament al centre Servef que
corresponga al domicili del demandant. Aquesta acció serà sempre prèvia a
qualsevol introducció de currículum.
Introducció del currículum vitae. Aquesta acció comporta la realització d’una
entrevista individual i personalitzada, la comprovació i validació de les dades
que conté el currículum i dels documents acreditatius aportats per l’usuari del
servei, i la posterior codificació d’aquestes dades. La introducció del currículum
vitae implica, així mateix, oferir a la persona demandant d’ocupació la
possibilitat d’inscriure-la en els distints serveis que du a terme el Servei
Valencià d’Ocupació i Formació com són la renovació de la demanda
d’ocupació i la modificació del currículum.
3.
Tractament de les demandes d’ocupació:
L’assessorament a les empreses per a la definició dels llocs de treball
ofertats i dels perfils professionals necessaris per a cobrir aquesta oferta de
treball.
L’assistència a les empreses en l’elaboració del document d’oferta.
La introducció en la xarxa informàtica del Servei Valencià d’Ocupació i
Formació del document d’oferta.
El seguiment, la comunicació i el tancament del resultat de l’oferta.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està totalment d’acord amb aquesta
proposta ja que suposaria una millora en el servei al ciutadà.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda que es realitze la sol·licitud d’homologació de
l’Ajuntament com a Centre Associat del Servef.
13. PLA D’AJUDA AL RECICLATGE. Es dóna compte per part del regidor de Medi
Ambient Rafael Pallarés Traver de la campanya de reciclatge per a l’any 2011
El Pla de Reciclatge va començar a funcionar en l’any 2006 per tal de fomentar el
reciclatge en els establiments comercials amb un 50% de subvenció en el rebut de
basures. L’any 2006 es van acollir 137 establiments amb una ajuda total de 23.163,00
euros, en l’any 2007 van ser-ne 148 establiments amb una ajuda de 25.499,00 euros,
l’any 2008 142 establiments amb una ajuda total de 27.037,00 euros, l’any 2009 158
establiments amb una ajuda total de 32.275,41 euros i l’any 2010 158 establiments
amb una ajuda de 37.950,25 euros. Aquest any 2011 comptarà amb un 50% de
subvenció i hi ha 159 establiments possibles receptors d’ajuda per un total de
38.306,38 euros.
El que es pretén aquest any és augmentar aquest Pla d’ajuda al reciclatge, amb la
creació d’un consell de medi ambient amb el principal objectiu de la posada en marxa
del residu 0, especialment per al tema de les basures, ja que de cara el futur hi ha dos
possibilitats o seguir fent més basura i pagar més o buscar alternatives des de l’àmbit
local intentant el cost de la basura no s’agrave econòmicament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tot allò que supose un major equilibri entre
cost econòmic i que ajude a salvaguardar el medi ambient fomentant el reciclatge es
considera una qüestió positiva.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per puntualitzar que el càlcul del rebut de la basura es
fa sobre termes provincials per lo que l’esforç que es puga fer en reciclar també
repercutirà en el cost final del rebut de la basura.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les ajudes per a l’any 2011 dintre del
Pla de Reciclatge.
14. PLAVER: ZONA AUTOCARAVANES I ESTALVI ENERGÈTIC
ENLLUMENAMENT PÚBLIC. Coneix el Ple l’acord de la Junta de Govern del dia 8 de
juliol de 2011 que és com segueix:
“ APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLAVER 2011. Coneix la Junta de Govern

Local l’Orde 11/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Infraestructures i Transports,
sobre concessió d’ajudes en matèria d’electrificació rural per a l’exercici 2011.
Coneix així mateix la memòria valorada per a la realització de l’obra “Instalación de
punto de toma de corriente en zona caravanas y reductor de flujo en barrio Hostal Nou
y casco urbano de Morella”.
Assabentada la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la memòria valorada de l’obra “Instalación de punto de toma de
corriente en zona de caravanas y reductor de flujo en barrio Hostal Nou y casco
urbano de Morella” tal i com ve redactada.
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Segon. Dirigir-se a la Conselleria d’Infraestructures y Transports per sol·licitar d’acord
amb l’Orde de la citada Conselleria la concessió d’una ajuda per a la realització de
l’obra “Instalación de punto de toma de corriente en zona de caravanas y reductor de
flujo en barrio Hostal Nou y casco urbano de Morella”.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Joaquim Puig Ferrer per a la firma de tots els
documents que siguen necessaris per formalitzar la sol·licitud.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que es considera que no és el moment de realitzar
aquesta inversió sinó que aquestos diners es tindrien que dedicar a pagar deute.
A lo que li respon el Sr. Pallarès dient que encara que és evident que hi ha que pagar
deute també s’han de fer inversions en qüestions que puguen generar economia per
Morella, i en el cas d’aquest projecte per una part se millore una qüestió molt
important per al turisme i per altra suposarà una inversió que repercutirà en un estalvi
futur.
També dir que en aquest moment es fa aquesta sol·licitud per que no hi ha particulars
que vulguen demanar este tipus d’ajuda per poder portar electricitat a les zones que
no en tenen degut al baix percentatge de subvenció que es concedeix.
Pren la paraula el Sr. Ortí per insistir en que és més important pagar el que es deu i
que un empresari de Morella puga mantenir el seu lloc de treball o el d’una altra
persona que fer aquest tipus d’actuació.
A lo que li respon el Sr. Pallarés per dir que moltes vegades per a que una persona
puga portar endavant el seu negoci també és important que es genere activitat i
benefici en Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que l’estalvi energètic forme part de l’estalvi i per tant
signifique economia, per tant es tracta d’invertir per ser més eficients i gastar menys. I
per altra part dir que en aquest punt el que s’està fent es sol·licitar una subvenció que
ja es veura si es considera raonable o no en el cas de que es concedeixca.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup popular acorda ratificar el referit acord pres per la Junta de Govern del dia 8 de
juliol tal i com es presenta.
15. NOMENAMENT REPRESENTANTS ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS. D’acord
amb el que estableix en l’Art. 20 de la LBRL i l’Art. 38 del ROFRJ procedeix el
nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguen de
competència del Ple, que són els següents:
Mancomunitat Taula del Sénia:
Portmader:

Rhamsés Ripollés Puig
Ernesto Blanch Marín.

Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la proposta de nomenaments tal i com es presenta.
Estant present els designats accepten els càrrecs.
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16. CAMPANYA DE SEGURETAT MÓN RURAL. Es dóna compte per part del
regidor Ernesto Blanch Marín que aquest ajuntament ha col·laborat en la campanya
de difusió del pla contra les sostraccions en instal·lacions agrícoles i ramaderes posat
en marxa pel Ministeri de l’Interior per mig de la Direcció General de la Policia i la
Guàrdia Civil l’objectiu del qual és prevenir els robatoris en el món rural, fomentant
també l’ús del 062.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta campanya es considera positiva,
però ara el que cal és que s’atenguen en un temps raonable les cridades que es
puguen rebre.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que es considera que aquests professionals
compleixen correctament amb la seva tasca donant un bon servei i el que no hi ha
que fer és generar dubtes sobre el seu treball.
17. PROGRAMA DE FESTES I ACTIVITATS CULTURALS.
Sent les 22,05 hores s’absenta el Sr. Alcalde, assumint la presidència el Primer Tinent
d’Alcalde Rhamsés Ripollés Puig.
Es dóna compte per part del regidor de festes Amadeu Bordàs Antolí de la
programació del mes d’agost.
Durant la primera setmana del mes d’agost se seguirà amb el Campionat de Futbol
Sala Ciutat de Morella, es farà la presentació del llibre “Les Roques del Port” d’Àlvaro
Arasa i la inauguració de l’exposició de pintura d’Alfonso Falcó i el dissabte 6 d’agost
tindrà lloc la celebració de la IV Trobada de Salsa.
En la segona setmana es realitzaran les activitats incloses dintre de la setmana de la
joventut, es continuarà amb el Campionat de Futbol Sala que finalitza el divendres, el
dissabte comencen les festes amb el pregó.
La setmana de festes es retarda tot un dia al ser caure el 15 d’agost en dilluns i no
poder-se canviar a la setmana següent per ser l’Anunci.
El diumenge es realitzarà la dansa dels peregrins, es clausurarà el Festival de Música
que es celebrarà des del dijous anterior.
El dilluns, dia de la Mare de Déu d’Agost es plantaran els ninots, es penjaran els
volantins i la dansa dels peregrins i per la vesprada es muntaran els carafalsos sent
els bous de dimarts a divendres amb la programació habitual de tots els anys.
El dissabte és el dia de la festa dels xiquets amb activitats diverses i per la nit es
celebrarà l’actuació del grup Manel dintre d’un conveni que s’ha signat amb una
empresa morellana junt amb un altre concert de Tom Bombadil la setmana següent.
El diumenge hi haurà una desfilada de Moros i Cristians, un partit de futbol i la cloenda
de les festes dels bous de Sant Roc amb la truita gegant i el castell de focs.
La setmana següent a més a més de xerrades començarà un cicle de música
proposat per la morellana Elena Aguilar que es realitzarà durant quatre dies.
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El dijous serà el dia de la Gent Gran amb activitats diverses, el divendres el dia de la
Mare de Déu amb les activitats de tots els anys més la celebració per la nit del rosari.
El dissabte comencen els actes de l’anunci amb la pujada i exposició de les carrosses,
i el diumenge, dia de l’anunci, desfilada dels participants i posterior desfilada de
carrosses i cloenda amb sopar i orquestra en l’espai firal.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que dintre de tota la programació s’ha trobat a faltar
tenint en compte que es tracta d’any d’Anunci que no s’hage comptat amb el Grup
Popular per elaborar aquest programa.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que en l’elaboració d’aquest programa ha
participat gran part de la societat morellana i que aquesta proposta es tindrà en
compte per altres ocasions.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar el programa de festes i activitats culturals per a l’any 2011 tal
i com es presente.
18. MOCIÓ EDIFICI CEIP MARE DE DÉU DE VALLIVANA.
Se reincorpore al Ple el Sr. Alcalde passant a assumir la presidència.
Es dóna compte per part de la regidora d’Educació Maria Rallo Rallo de la moció
sobre l’estat de l’edifici CEIP Mare de Déu de Vallivana que és com segueix:
“ En primer lloc cal destacar que el col·legi Mare de Déu de Vallivana, a més de

complir una funció educativa per a la nostra ciutat, esdevé un referent arquitectònic a
nivell nacional i internacional. Per aquesta singularitat, les tasques educatives dels
morellans, conviuen amb visites de l’edifici, per par d’arquitectes de tot arreu.
Les característiques, que el fan genuí i atractiu, han fet que se li atorgués el premi
nacional d’arquitectura i amb aquest, la limitació en quant a actuacions, que sobre ell
mateix poden recaure.
Aquest ajuntament, complint amb la seua obligació de manteniment de l’edifici,
realitza tant les tasques i actuacions pròpies de la seua competència com algunes
que no ho són, aprofitant els períodes no lectius per no importunar en les tasques
docents. Aquestes intervencions no són suficients per tal de solucionar els problemes
de caire estructural que presenta l’edifici i que hauria d’assumir la Conselleria
corresponent, cada vegada i quan més temps passa en pitjor circumstàncies ens
trobem i els problemes es van agreujant.
Fa més de 7 anys, de manera reiterada que l’Ajuntament de Morella ha posat en
coneixement de la Conselleria d’Educació, les deficiències estructurals, que presenta
aquest edifici. Fins i tot l’informe presentat per la coautora del projecte, Carmen Pinós
a l’any 2005, recomanava la realització d’una sèrie de mesures urgents, per tal
d’evitar el progressiu deteriorament, de l’edifici, aquestes actuacions estaven
valorades en més de 800.000 euros. La degradació, a hores d’ara, és més que
evident, havent-se incrementat la valoració abans esmentada, ja que part dels forjats,
mostren el seu esquelet de ferro, degut a la desintegració paulatina del material que
el revestia, amb la perillositat que això comporta, així com els vidres que formen part
de l’estructura de l’edifici, no hem d’oblidar el seu ús escolar, pel qual va ser
dissenyat.
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Aquestes actuacions, van encaminades a solucionar aquests problemes i els de
“permeabilitat” que presenta l’edifici, tant a les façanes, teulades, claraboies i
finestres. Filtracions que suposen un perill per als estudiants, donat que moltes
d’aquestes filtracions afecten a les escales i zones de pas.
Recalcar que aquest Ajuntament no ha obtingut resposta de cap dels escrits adreçats
a l’administració autonòmica, peticions que es reiteren any rere any. Fins i tot,
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del centre escolar, han presentat diversos
escrits, sense obtindre cap resposta, tal i com succeeix amb les diferents mocions
presentades per aquest Ajuntament. Cal destacar que després dels dos últims
informes enviats per l’Ajuntament i abans de que l’AMPA enviare l’últim dels informes
l’escola va rebre una visita de tècnics de l’administració, ells van detectar una zona
d’especial perill davant del finestral que conduïx a la biblioteca i al menjador, aquest
ajuntament es farà càrrec del vidre i d’altres deficiències greus amb una modificació
del crèdit de 9.000 euros en aquesta partida, tornant a assumir actuacions de
caràcter estructural que no li corresponen.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Conselleria d’Educació a prendre les mesures urgents de millora,
proposades per l’informe de l’arquitecta Carmen Pinós a l’any 2005, del CEIP Mare
de Déu de Vallivana i Escola Llar, en aquells indrets que suposen perills objectius per
a la comunitat escolar així com detindre, el progressiu deteriorament de l’edifici,
assumint la responsabilitat que li correspon.
2. Remetre aquesta moció a la inspectora del centre educatiu, per tal que siga
coneixedora de la preocupació de la comunitat educativa, davant l’estat de l’edifici.
3. Remetre a la Conselleria d’Educació i als grups parlamentaris de les Corts, la
present moció.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que parle no com a regidor sinó com a pare de
xiquets que estudien en aquest col·legi.
El deterioro de l’edifici és una realitat i els problemes que presenta són per falta de
manteniment ja que des de l’any 1995 no se’n ha fet. La llei marca que el tema del
manteniment correspon a l’Ajuntament i el que no es pot fer és deixar que les coses
es facen malbé poc a poc i després demanar responsabilitat a un altre.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que els informes tant de la coautora del projecte
Carmen Pinós com dels tècnics municipals estan a disposició de qualsevol que els
vulga consultar i en ells s’assenyalen deficiències estructurals.
Per altra part dir que no s’està fent el manteniment és falç i així ho demostren els més
de 45.000 euros anuals que l’Ajuntament inverteix en eixe edifici.
També dir que ací es parle com a regidor, ja que els pares ja tenen veu en el Consell
Escolar i com a regidors i equip de govern el que s’intente és donar solucions als
problemes, cosa que no es fa des de la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. Ortí per repetir que el manteniment d’aquest edifici correspon a
l’Ajuntament i que tal i com assenyalen tècnics als que s’ha consultat, aquest no és el
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millor edifici per ubicar un col·legi, té problemes de construcció com la teulada, portes i
altres que ja estaven el dia que es va inaugurar i el pas del temps i el poc
manteniment l’han portat a estar com està.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que en l’informe encomanat per la Generalitat
Valenciana s’assenyala que hi ha problemes estructurals i el Director General ha dit en
reiterades ocasions que s’anaven a fer les actuacions assenyalades en aquest informe
però com que la Generalitat prioritze altres inversions, com la Formula 1 o altres,
aquesta no s’ha fet.
Respecte a la qüestió del manteniment dir que sí que se’n està fent, així com altres
obres com la pista poliesportiva quan es va demanar per part dels pares i la
Generalitat no la va voler fer, però hi ha un informe tècnic encomanat per la
Generalitat Valenciana que diu que hi ha uns problemes estructurals no llevant que
puguen haver-hi uns problemes d’origen.
També dir que es tracta d’un edifici premi nacional d’arquitectura, cosa que es
considera positiva i que tindria que cuidar-se.
El Sr. Puig li pregunta al Sr. Sangüesa si vol parlar i li done la paraula.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir en primer lloc, que si quan es va inaugurar no
tenia pista poliesportiva va ser per que el govern del Partit Socialista, del que el Sr.
Alcalde era membre del gabinet, no la va fer i en segon lloc dir que el premi nacional
d’arquitectura no és més que un problema pel que respecta al manteniment.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que d’ara endavant es pregue que quan es vulga fer
ús de la paraula es demane tal i com s’ha de fer.
I contestant a la seva intervenció dir que efectivament ell i la gent de Morella que ha
recolzat aquest projecte polític és responsable de que aquella inversió es fera en
Morella i que alguna vegada li agradaria que el Grup Popular fora responsable
d’alguna inversió per Morella.
I per deixar clar al ciutadà la situació del col·legi dir que l’Ajuntament sí que està fent el
manteniment d’aquest amb una inversió molt elevada, dir que hi ha un problema
estructural que reflexe el projecte encomanat per la Generalitat però que aquesta no
prioritze l’educació i no fa aquesta inversió, i dir que la pista poliesportiva sí que estava
quan es va inaugurar però es va fer malbé i l’Ajuntament es va fer càrrec de la seva
reconstrucció de nou, encara que no fora de la seva competència, ja que des
d’aquest Ajuntament mai les competències han estat impediment per que és més
important l’educació, el treball i el benestar del ciutadà que les competències, encara
que el que sí que és un impediment és la disponibilitat econòmica condicionada per la
falta de pagament de la Generalitat, Renomar i altres.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre l’estat de l’edifici CEIP Mare de Déu de
Vallivana.
19. MOCIÓ ÚS DEL VALENCIÀ. Es dóna compte per part de la regidora d’Educació
Maria Rallo Rallo de la moció sobre l’ús del valencià que és com segueix:
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“L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, expressa: “L’idioma valencià és

l’oficial de la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial
de l’Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en,
l’idioma valencià”. També diu: “La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos
llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement”.
Així mateix, la Llei d’ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius
bàsics “protegir la recuperació del valencià i garantir el seu ús normal i oficial”, i
declara que al final dels cicles obligatoris “els alumnes han d’estar capacitats per a
utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà”.
La LOE, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà, entre altres fins, a
aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i
cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües estrangeres. I atribueix a les
administracions educatives la provisió dels recursos necessaris per a garantir
l’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel que es
regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua aplicació comporta
l’eliminació de programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres
educatius i en particular, els programes d’ensenyament en valencià i d’immersió
lingüística. Segons els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa
(IVAQE), depenent de la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última
vegada l’any 2004, els programes plurilingües aplicats sobre la base dels programes
d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística són els que ofereixen millors
resultats en la capacitat per a aprendre una llengua estrangera, de la mateixa manera
que són els únics que garanteixen un domini efectiu del valencià, tal i com exigeixen
les lleis en vigor. Així, des de 2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del
funcionament dels programes lingüístics. Així i tot, la Conselleria impulsa uns
programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret, generalitzats a tot el
sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els resultats dels programes
lingüístics actuals.
L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l’aprenentage de totes tres llengües
siga introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la psicolingüística diu
sobre l’aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades,
assoliment de la lectoescriptura primer en les llengües minoritzades i després en la
resta. Aquesta és l’única forma avaluada de garantir l’aprenentage de les llengües, a
més de ser el sistema recomanat per la Carta Europea de les llengües de l’any 2000
que va ser signada per l’estat espanyol i per la pròpia Conselleria. No hi ha cap
avaluació disponible sobre el model proposat per la Conselleria d’Educació, centrat
en les hores destinades a les llengües i no en el seu aprenentatge efectiu.
El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana tampoc
garanteix el compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni dels decrets
curriculars de primària i secundària en el que es refereix a l’adquisició de les mateixes
competències lingüístiques en valencià i en castellà.
El valencià és la nostra llengua i la nostra senya d’identitat, és com ens comuniquem i
com volem seguir fent-ho i fer-ho de forma correcta. La zona en la que vivim és una
de les que més utilitzem el valencià i volem que continue igual.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-07-21 PLE ORDINARI

31

Per totes aquestes raons proposem al Plenari l’adopció dels següents acords:
1. Declaració institucional de l’Ajuntament de Morella a favor d’un model educatiu
lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper
protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme,
d’integració i d’oportunitats de futur.
2. L’Ajuntament de Morella demana a la Conselleria d’Educació:
Que retire l’esborrany del decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat
Valenciana i negocie de forma consensuada amb la comunitat educativa un model
d’ensenyament plurilingüe que garantisca l’acompliment de les finalitats de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la LUEV i la Llei Orgànica
d’Educació en base a l’avaluació dels programes plurilingües, atenent a criteris
científics i pedagògics basats en l’avaluació dels programes lingüístics actuals i en
les recomanacions de l’informe de l’IVAQE, referit anteriorment. El consens en una
matèria tant sensible com l’educació ha de ser un requisit en qualsevol canvi d’un
model aplicat des de fa més de 25 anys.
Que garantisca els recursos necessaris per la implantació d’aquest model
consensuat d’ensenyament plurilingüe per tal que oferisca els resultats exigits per
llei.
Que implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència
lingüística de l’alumnat en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de
millora en base als resultats.
3. L’Ajuntament de Morella notificarà l’adopció d’aquest acord a la Conselleria
d’Educació mitjançant l’entrada per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu
certificat a Escola Valenciana – Federació d’Asociacions per la Llengua.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que l’esborrany de reforma del nou model
educatiu per la Comunitat Valenciana busca garantir la presència equilibrada en totes
les etapes educatives del valencià i del castellà però respectant el dret de les famílies
a que els seus fills tinguen les primeres ensenyances en la llengua habitual o
materna.
Als dos idiomes cooficials s’afegeix l’anglès com llengua d’intercanvi a nivell
internacional, tenint cada una de les tres llengües el 33% en el currículum escolar.
L’actual model ha tingut un funcionament correcte, sense grans controvèrsies però
han passat 30 anys i el món no és igual, ara és un món global en el qual les llengües
són un mecanisme de comunicació d’intercanvi d’idees, els espais lingüístics es
barregen en facilitat, i el model trilingüe busque el coneixement i la pluralitat
idiomàtica per obtenir més destreses i capacitats i per tant un model d’innovació i
renovació pedagògica. Quan més idiomes coneguem tindrem una societat en més
expectatives de futur i en més oportunitats laborals.
El valencià és una llengua espanyola que està protegida per les lleis, la Constitució,
l’Estatut de l’Autonomia i la Carta de Cooperació de les Llengües regionals o
minoritàries i aquest es tracta d’un model que ja està funcionant en altres comunitats
com Galícia o País Basc i es considera que no es troba en perill, s’entén que es
demane que la nova llei tinga les garanties de finançament i el sistema d’avaluació
per lo que no s’entén el context global de la moció.
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A lo que li respon la Sra. Rallo dient que amb aquest nou decret es derogarà entre
altres coses el pla d’immersió lingüística que estave funcionant fins ara.
Pel que respecte al 33% dir que en totes aquestes qüestions les més perjudicades
són les llengües minoritàries i minoritzades, també el castellà veu reduïda les hores
però el que és important és no arribar a la dislosia entre el castellà i el valencià.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que efectivament la dislosia existia i estava a favor
del castellà però ara encara que pot ser encara falta s’ha produït una profunda
normalització.
També dir que aquesta moció es presenta davant un esborrany en cap moment es
tracta de res tancat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que es coincideix en que el consens lingüístic ha de
ser fonamental per a una societat, des de la nostra perspectiva es defense i potencie
l’ús tant del castellà com del valencià així com també l’anglès amb cursos realitzats
des de l’empresa municipal CISE.
La moció es presenta per tal de que es consensue una posició que preocupe a
sectors de l’escola valenciana abans de que continue endavant i no tindria que ser
motiu de confrontació.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre l’ús del valencià.
20. ORDENANÇA ESCOLA INFANTIL. Es dóna compte per part de la regidora
d’Educació Maria Rallo Rallo de la proposta d’una ordenança reguladora del servei
d’Escola Municipal d’Educació Infantil dirigida a la formació dels xiquets compresos
entre zero i tres anys, promoure l’atenció educativa i assistencial al menor així com
fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar dels veïns.
Sent les 22,39 s’absente el regidor Rhamsés Ripollés Puig, reincorporant-se a les
22,43 hores.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està d’acord en que es face una
ordenança reguladora de la guarderia i l’aplicació d’una taxa per al bon funcionament
d’aquest servei però no es considera correcte que aquesta taxa es cobre abans de
l’aprovació per aquest ple.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que s’està d’acord en que s’haguera que haver
informat abans però per qüestions organitzatives i de registre es va tenir que fer així i
obrir el plaç de matriculació abans.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que s’està engany als morellans ja que es
contradiu allò que es recolzava en la campanya electoral i en este cas en concret la
gratuïtat de l’escola infantil, ja que aprovant una matricula aquesta deixa de ser
gratuïta; per altra part es comet una irregularitat al cobrar una taxa que no estave
aprovada pel Ple, podent pensar que el Grup Popular s’assabentara d’aquesta qüestió
ja que hi ha regidors, com la regidora Sangüesa i ell mateix que tenen fills que utilitzen
aquest servei.
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Pren la paraula la Sra. Rallo repetint el motiu pel qual es va cobrar la taxa abans i dir
que en cap moment es pretenia fer res d’amagat.
Vol prendre la paraula el Sr. Puig, sent interromput pel Sr. Sangüesa, per lo que el Sr.
Alcalde aclareix que respecte al torns de paraula es poden fer els que es vulga, sent la
norma de dos torns, però sempre respectant que és el regidor de l’àrea qui porta el
tema i en aquest cas és la regidora qui fa el debat, seguidament done la paraula al
portaveu del Grup Popular.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar dos propostes, la primera que es
procedeixca a la devolució de la taxa, cobrada abans de l’aprovació per aquest Ple, a
totes aquelles persones que ho hagen pagat, ja que per tenir un registre dels
matriculats val el registre d’entrada i en segon lloc que es tinguera en compte el fet de
ser família nombrosa per tal d’aplicar algun descompte, sempre que s’accepte des de
l’equip de govern que amb aquesta mesura s’està acabant amb la gratuïtat d’aquest
servei.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que per a informació del Sr. Sangüesa i del Grup
Popular la guarderia no ha estat sempre gratuïta, ha estat així després de que l’equip
de govern del Partit Socialista prioritzare l’ajuda a les famílies. La guarderia seguirà
sent gratuïta, simplement s’està posant una matrícula per tal que les famílies
prenguen compromís a portar als seus fills, es tracta d’una qüestió que s’ha parlat tant
amb els professionals de la guarderia com amb els pares i mares dels xiquets i es
tracta d’una aportació que es van a dedicar exclusivament a material.
Respecte al fet de les famílies nombroses dir que ja existeix el carnet +3 que ofereix
avantatges a aquestes famílies.
Finalment dir que no s’ha enganyat a ningú, que sempre s’ha anat en la veritat per
davant i si en algun moment s’ha comés algun error s’ha assumit; és veritat que
s’haguera pogut fer un ple extraordinari la setmana passada per tal d’aprovar aquest
punt com també ho haguera pogut aprovar la Junta de Govern i després ratificar-ho el
ple, també s’haguera pogut fer d’altres formes diferents a com s’ha fet i per tant
s’admiteix que s’ha errat en la forma de fer-ho i si se vol es pot començar de nou el
procés.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i 3 del Decret 233/1997, de 2 de setembre,
del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les
Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació per set vots a favor del Grup
Socialista i quatre en contra del Grup Popular acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora del servei d’Escola
Municipal d’Educació Infantil tal i com consta en l’expedient.
SEGON.- Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauló d’anuncis de
l’Ajuntament, per un termini de trenta dies per a que puguen presentar reclamacions o
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions
o suggeriments en el referit termini, se considerarà aprovada definitivament sense
necessitat d’Acord exprés pel Ple.
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President, per subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
21. APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES 0,7%. Es dóna compte per part de la regidora
de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de les bases de la convocatòria d’ajudes a
Organitzacions no Governamentals (ONG) per al Desenvolupament que dediquen la
seva activitat a la cooperació amb països en vies de desenvolupament per a l’any
2011 que compta amb una dotació pressupostària de 15.500 euros.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa dient que sempre s’està d’acord en ajudar com en
este cas al tercer món i a la gent més necessitat i s’està satisfets de poder aportar el
0,7%.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional les bases per al repartiment del fons per
ajudes a organitzacions no governamentals (ONG) per a l’any 2011 tal com se
presenten.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
QUART.- En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
22. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per proposar que es realitze una classificació i control
dels materials que es deixen en el vertedero ja que es troba bastant descontrolat.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar per les averies de les pilones ja que si no
s’arreglen per que no fan falta no haguera calgut instal·lar-se i si realment sí que fan
faltan es tindran que arreglar.
Per altra part dir que el poble està molt mal i que hi ha diverses zones de Morella com
la 2ª Alameda i distints carrers que necessiten treballs de manteniment ja que estan
en molt mal estat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc i com a portaveu del Grup Popular
sumar-se al condol per la mort de Vicent Martínez i de Julià Pastor i l’agraïment per la
seva labor un com Alcalde d’aquest Ajuntament en el període de la transició i l’altre
com a Administrador del Santuari de Vallivana.
En segon lloc preguntar pel tema de les queixes presentades pels veïns respecte a
l’ubicació d’una antena de telefònica en la plaça de bous.
I en tercer lloc transmetre una queixa sobre la freqüència de la recollida de basura en
el polígon industrial.
Pren la paraula el Sr. Puig per respondre a les distintes qüestions dient:
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Respecte al tema de l’abocador de residus que de manera provisional està ubicat en
la zona comentada, es tracta d’una qüestió provisional que es troba en molt mal estat
i que genere una mala imatge de Morella.
Des de fa anys s’està intentant que es face un abocador legal en la zona da la mina
però el Consorci de Residus, que és qui té en aquest moment la possibilitat d’oferir la
solució, no resol aquesta qüestió.
En el proper ple es portarà un informe sobre la qüestió i es prendran una sèrie de
mesures respecte als inerts i al punt verd, que s’ubicarà en la zona de la depuradora,
per que aquesta situació no continue així.
En segon lloc respecte a les pilones dir que com que l’empresa ha tingut una
lamentable resposta s’ha intentat resoldre la qüestió amb altres solucions.
El que si que està clar és que les pilones fan falta, ja que el sistema de
peatonalització del poble, a pesar de tots aquells que diuen que no és així, és una
qüestió fonamental i un element de valorització de la ciutat; es va tractar d’una
qüestió ben feta en el seu moment que en aquest moment no s’està gestionant bé
per lo que s’assumeix que hi ha que millorar la seva gestió.
Pel que fa al mal estat del poble al que s’ha fet referència dir que forme part de la
teoria del desastre, hi coses que estan mal, altres que no ho estan, dir que en
proporció es disposa de més zona verda que molts altres municipis del nostre àmbit i
el que sí que hi ha és un problema de despeses.
Respecte a la neteja de la 2ª Alameda, aquesta es realitzarà ara que ja es disposa de
la brigada del Pamer, i respecte a l’estat dels carrers dir que s’estan fent reparacions
contínuament encara que sempre pot haver-hi adoquins solts en algun moment, però
si és precís se portarà la relació de totes les lloses i adoquins que sí que se reparen
en cada carrer.
Respecte a la qüestió de l’antena de telefonia, aquesta no es pot plantejar com una
qüestió desconeguda ja que és un tema que es va tractar en una comissió d’obres i
es va aprovar per unanimitat i respecte a la queixa plantejada pels veïns, aquesta
està en procés de resposta, si no ha estat contestada ja, havent-se demanat els
informes de caràcter tècnic i sanitari per tal que la gent els coneixque i es queden
tranquils respecte als tràmits seguits per la seva ubicació i el seu efecte per a la salut.
Finalment el tema de la recollida de la basura del polígon industrial dir que l’empresa
no realitza el servei correctament, i des d’aquest Ajuntament ja se l’ha requerida de
forma verbal i formal per tal que no torne a passar.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les onze 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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