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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 09
DE SETEMBRE DE 2004.===============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de
Morella el dia nou de setembre de
dos mil quatre, a les vint-i-dos
hores i trenta minuts, les
persones que s'esmenten al
marge.
Reunits al Saló de Sessions de
l'Ajuntament de la ciutat de
Morella, a l'objecte de procedir a
la celebració de la sessió
ordinària corresponent a aquest
dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.- Havent-se repartit junt amb la convocatòria copia de l’acta de la
sessió anterior, per part del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha
alguna qüestió referent a les actes. No hi havent cap objecció es aprovada per
unanimitat de l’acta de la sessió de data 08-07-04.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.·
·
·

Es va celebrar el final de etapa de la Volta Ciclista, que va tenir una gran
repercussió mediatica i que va suposar un gran esforç per a la ciutat de
Morella.
Es va celebrar una reunió amb el Secretari General de Infrastructures per a
parlar sobre la inclusió en els pressupostos del pròxim any de una partida
per a arreglar els trams pendents de la N-232.
Es va celebrar els 25 anys de l’arribada de l’aigua corrent a Xiva.
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OBRES
·
·
·
·
·
·
·
·

S’ha alçat la paralització de les obres de l’IES.
S’han asfaltat tres trams de vial a la Costa Arrapat, ja s’ha acabat aquesta
obra, al carrer d’accés a la piscina i al tram de la muralla davant del Tint.
S’han iniciat les obres dels carrers Guimerà i Solí, estan acabades les obres
de enterrament de serveis i la solera, falta acabar el paviment definitiu i les
instal·lacions en superfície.
A Xiva s’han acabat les obres al camí del Roser i l’accés a l’Ermita, també
la reparació del Pont Vell de Xiva i falta la pavimentació del carrer del Forn.
Les obres per a la remodelació de la Plaça del carrer del Forn d’Ortells
estan pràcticament acabades.
Han començat les obres per ampliar el camí d’accés a La Pobleta des de La
Plaça al camí de baix.
Segueixen les obres del camp de futbol 7 a l’Alameda, falta escampar la
superfície definitiva i la instal·lació dels elements esportius com porteries
etc.
Altres intervencions fetes per la brigada d’obres han consistit en:
· S’ha fet una reixa per arreplegar aigües pluvials a la Travessia
Colomer, que serveix per arreplegar els líquids que es produeixen
els dies de bous de Sant Roc al corral situat aquest carrer.
· S’ha fet una important intervenció al canal de desaigüe del pati de la
guarderia, per tal d’estalviar filtracions d’aigua al pàrking enterrat de
l’Alameda.
· S’han asfaltat les arquetes del carrer la Muralla, una rasa a
l’avinguda Vilafranca, i diferents punts de la carretera de Santa Llúcia
i carretera Castelló.
· S’han repassat moltes pedres soltes als murs de pedra de l’Alameda
degut a accidents o fets bandàlics.
· S’ha reparat el paviment d’entrada al pàrking de l’Alameda.
· S’han reparat algunes arquetes al polígon industrial.

SERVEIS
·
·

·
·

Davant de l’inici del curs escolar a la guarderia municipal s’ha fet un repàs
del mateix.
També per al inici escolar al col·legi de primària s’han fet algunes
reparacions als lavabos, portes i finestres, però la situació general d’algunes
vidrieres és preocupant per la dimensió de danys que n’hi ha. Havent-se
pres contacte amb la conselleria per fer una actuació.
Dintre del programa de prevenció de la legionel·losi, s’ha fet la desinfecció
de tota la xarxa del Col·legi Verge de Vallivana.
Es va fer una reunió amb el responsable de l’empresa adjudicatària de la
gestió de la Depuradora per part de la Diputació Provincial, en la qual es va
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informar de la necessitat de fer modificacions en el sistema de tractament
de les aigües residuals.
S’ha fet el muntatge i desmuntatge de les barreres del recinte de bous i les
entrades.
S’han muntat i desmuntat els cortinatges, escenaris i altres elements per
engalanar el pavelló de festes.
S’han reparat varies avaries importants en l’enllumenat públic.
Es va fer una reunió per redactar un nou conveni d’explotació del pou de
Sorita que incloga també a Forcall.
S’ha segat l’herba i netejat les cunetes del cementeri de Morella.
S’ha portat el cablejat elèctric fins el carreró Hospital.
La Mancomunitat ja ha adjudicat la màquina per a la neteja dels carrers de
Morella amb financiació conjunta.

AGRICULTURA
·
·
·

L’empresa municipal CISE esta fent els passos per constituir una societat
amb tota la gent interessada en la construcció i posada en funcionament
d’un escorxador a Morella.
El Consell Agrari va tractar el tema de la recollida d’animals morts i
subproductes, es va demanar a Agroseguro poder utilitzar les casetes.
Davant de la celebració de la Fira s’ha procedit a preparar els diferents
espais que ha d’ocupar, com el polisportiu, el muntatge de la carpa i
l’Alameda.

MEDI AMBIENT
·

·
·

S’ha continuat amb la neteja d’herbes a molts de llocs com la Plaça de
bous, algunes de les zones de l’Alameda, Santa Llúcia, les escales d’accés
a la Puritat, les cunetes d’accés a Xiva, el camí del Roser, el Prat i
Herbeset.
Al prat de la Torre Rodona i Sant Miquel s’han arrancat de forma manual les
diferents herbes que han eixit per mantenir-lo com un prat.
Es va reunir la Comissió de Vigilància i Control Mediambiental de la Zona
Els Ports – Maestrat i el problema principal segueix sent el de les
concentracions d’ozó.

BENESTAR SOCIAL
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31-07 Recepció per part de l’Alcalde als nens i nenes de Smara que es
troben en la comarca dels Ports i el Baix Maestrat. Visita guiada a la ciutat i
a continuació menjar de germanor a l’Ajuntament.
20-08 Festa de la Gent Gran: organització del menjar que va tenir lloc al
polisportiu municipal.
28-08 Despedida dels nens de Smara que es troben a Morella. Se’ls lliure
un detall a cada uno d’ells.

TRADICIONS
·
·
·

15-08 Col.laboració en l’organització de la Processó de la Mare de Déu
d’Agost.
21-08 Col.laboració en la tradicional ofrenda a la Mare de Déu de Vallivana.
Qüestió de les haches
24-08 Berenar a l’Ajuntament per a tots els xiquets que van col.laborar en
l’ofrenda.

GENT GRAN
·

·

El dia 20 d’agost es va celebrar el dia de la gent gran. Com l’any passat es
va fer un homenatge a aquells matrimonis que celebraven les seues bodes
d’or. Va ser una festa completa, missa, actuació pels carrers de la rondalla,
dinar de germanor en el polisportiu i ball.
Aquest any va col.laborar el Consell de la Joventut, en el repartiment del
dinar, amb molta eficàcia. És l’inici de la col.laboració de la joventut i la gent
gran. Esperem que puga continuar.

EDUCACIÓ
·
·

·

El dia 2 de setembre va começar el curs de l’Escola Infantil Municipal.
Aquest curs s’han superat les previsions, la matrícula actual és de 22
alumnes.
Aquest curs correspon la bonificació del 33% sobre el que corresponia
cobrar el curs 2001-2002. Per qüestions pressupostàries seguirem el mateix
mètode de l’any passat. La devolució del 33% dels mesos de setembre,
octubre, novembre i desembre es realitzarà el mes de gener de 2005.
Seguirem publicant la revista i a més es farà una conferència formativa pels
pares, una vegada el trimestre. El conferenciant serà una persona
qualificada en temes educatius.
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Hem aconseguit un assessor per a les diverses activitats, el morellà i
catedràtic de la universitat de Ginebra Ximo Dolz, especialista en estos
temes.
S’ha iniciat el procés per a portar a terme la gratuïtat dels llibres de text de
forma progressiva (Este curs el 25% del cost real dels llibres de text)
S’ha elaborat la fitxa tipus per a registrar els alumnes i poder-los fer la
bonificació corresponent. La inscripció es farà des de l’u de novembre al 10
de desembre, període de presentació dels llistats per part dels llibreters.

SALUT
·

S’ha rebut resposta a la petició formulada per aquest ajuntament en el tema
del transport de la sang dient que se està estudiant la sol.lució més addient.
Lo important es que ja s’ha rebut una resposta .

CULTURA
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

Col.laboració amb La universitat Jaume I en l’organització dels dos Cursos
d’Estiu que van tindre lloc del 12-14 de juliol “La vida a la muntanya en el
segle XXI” i del 27 al 30 de juliol “Cultura i territori. Mètodes, tradició i
modernitat al començament del segle XXI”
Col.laboració amb la Festa de San Cristòfol el 10 de juliol, amb el muntatge
i desmuntatge de l’orquestra.
Col.laboració amb les Festes de la Plaça Colón que van tindre lloc el 16 y
17 de juliol amb el muntatge i desmuntatge d’infrastructures per a la festa.
Organització i muntatge de l’exposició de pintura de Paqui Fuster que es va
inaugurar l’1 d’agost a les sales gòtiques de l’Ajuntament.
Del 2 al 8 d’agost va tenir lloc el “XXII Festival de Música”, es va col.laborar
en l’organització amb el director del Festival Ricardo Miravet.
Col.laboració amb les Festes de la Pobleta amb taules i cadires, muntatge i
desmuntatge d’escenari.
Col.laboració amb les Festes de Xiva amb muntatge i desmuntatge
d’escenari, taules, cadires, duos musicals i parc infantil.
6 al 13 d’agost va tindre lloc a l’agost cultural: 8 d’agost inauguració de
l’exposició de “10 anys de CISE” conferències (AMIC i Centre d’Estudis),
teatre, cinema (Troya a la vora de 400 espectadors). El cap de setmana es
va fer la 1ª Mostra de Curtsmetratges que va comptar amb la participació de
Mireia Lluch.
Del 14 al 22 Festes de Sant Roc. També es va realitzar el programa de
festes.
24 d’agost es va celebrar “Festa del Centenari de la Colonia morellanocatalana”, es va fer una recepció a l’Ajuntament.

TURISME
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Els dies 10 y 11 de juliol va tindre lloc l’activitat anomenada “Morella en
globo” organitzada des del Patronat Municipal de Turisme. Se va realitzar
dos vols lliures i vols cautius, dos dels quals es van tindre que anular degut
al temps. Un altra activitat de la que van poder disfrutar visitants i morellans
va ser esports de “Muntanya”.
El 15 de juliol el Patronat Municipal de Turisme va otorgar al Doctor Trigo el
premi “Patronat de Turisme” per haver proposat el nom de Morella per a un
cràter de Mart. (El Doctor Trigo forma part de l’Institute of Geophisics and
Plantary de la Universitat de California).
El dilluns 06 de setembre el Patronat Municipal es va reunir amb membres
de l’associació Firal per a intentar mantenir la Fira de setembre, ja que les
ajudes rebudes per les institucions son poques. També es va parlar de les
activitats realitzades a l’estiu i de noves activitats per al proper any.
(Jornades Trufa, bolets...)

JOVENTUT
·

S’ha col.laborat amb el Consell de la Joventut amb el muntatge i
desmuntatge de les infrastructures necessàries per a les activitats que van
tenir lloc la “Setmana de la Joventut”.

ESPORTS
·
·
·
·
·

Final 5ª etapa Volta Ciclista a Espanya.
També es va celebrar la Volta Júnior amb els 32 xiquets classificats en
l’anterior fase.
Un any més el campionat d’estiu de futbol sala de Morella ha estat un èxit
de participació i de públic.
El mes de juliol va acollir la celebració d’un Rally Sprint a Morella.
Durant l’estiu i el mes de setembre s’està preparant la propera edició de les
escoles esportives municipals, entre la coordinadora de les escoles i les
diferents associacions implicades de Morella.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DE JULIOL I
AGOST.- Es posa en coneixement del Ple el resum del comptes de tresoreria dels
mesos de juliol i agost, que són com segueix:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-04 ....................................................
Ingressos juliol.........................................................
Total........................................................................
Pagaments..............................................................
Existència a 31-07-04..............................................

396.304,32 €
218.085,51 €
614.389,83 €
279.216,64 €
335.173,19 €

MES AGOSTO

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2004-09-09 PLE ORDINARI

7

Saldo a 31-07-04.....................................................
Ingressos agost.......................................................
Total........................................................................
Pagaments..............................................................
Existència a 31-08-04 .............................................

335.173,19 €
246.343,23 €
581.516,42 €
275.350,88 €
306.165,54 €

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de juliol i agost de 2004 tal i
com venen redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2003.- Coneix
el Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del
Pressupost Ordinari de l’any 2003, 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, i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-03 .............................. 436.820,57 euros
Ingressos pendents a 31-12-03 .............................. 560.469,56 euros
Total ....................................................................... 997.290,13 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-03 .................... 987.024,95 euros
Romanent de Tresoreria total .................................10.265,18 euros
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-03 ……………….. 23.189,10 euros
Ingressos pendents a 31-12-03 …………....……
0,00 euros
Total ……………………………………….........23.189,10 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-03 ……......... 9.133,09 euros
Romanent de Tresoreria total …………..…........14.056,01 euros
FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-03............................... 792,20 euros
Ingressos pendents a 31-12-03 .............................. 0,00 euros
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Total ....................................................................... 792,20 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-03..................... 0,00 euros
Romanent de Tresoreria total .................................792,20 euros
PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-03 .............................. 4.518,19 euros
Ingressos pendents a 31-12-03 ............................ 12.009,16 euros
Total ....................................................................... 16.527,35 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-03..................... 4.210,27 euros
Romanent de Tresoreria total .................................12.317,08 euros
CISE, SPE,S.A.
Total accionista........................................................0,00 euros
Total immobilitzat.................................................... 686.776,62 euros
Total gastos distr. varis exercicis.............................0,00 euros
Total actiu circulant..................................................540.843,41 euros
TOTAL ACTIU ...........................................1.227.620,03 euros
Total fondos propios................................................ 441.189,83 euros
Total ingresos a distr. Varios ejercicios................... 303.667,64 euros
Total provisiones para riesgos y gastos.................. 1.768,18 euros
Total acreedores a largo plazo................................ 67.542,66 euros
Total acreedores a corto plazo................................ 413.451,72 euros
TOTAL PASIU......................................................... 1.227.620,03 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
Total inmovilizado.................................................... 109.507,39 euros
Total actiu circulantes.............................................. 117.940,61 euros
TOTAL ACTIU......................................................... 227.448,00 euros
Fondos propis.......................................................... 152.602,10 euros
Fondo de reversió (nota 8)...................................... 25.850,18 euros
Total acreedors a llarg plaç..................................... 1.326,95 euros
Total pasiu circulant.................................................47.668,77 euros
TOTAL PASIU......................................................... 227.448,00 euros
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Assabentat el Ple es aprovada el Compte General del Pressupost Ordinari del
2003 per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del Grup Popular.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/04.- Es dona compte al Ple de la
modificació de crèdits número 06/04 de l’Ajuntament de Morella amb el següent
resum:
a) Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en les partides que se
detallen a continuació:
Crèdits extraordinari
Partida
Denominació
Import €
43/60008
Adquisición barredora, aportac. 40%
17.400,00.Total crèdit extraordinari..........................................
17.400,00.Suplement de Crèdits
Partida
Denominació
I
51/21001
Reparación y mantenimiento
11/22001
Atenciones protocolarias y representativas
45/22002
Acontecimentos culturales y deportivas
43/22017
Contrato prestación servicios

mport €
6.400,00.5.000,00.5.000,00.23.000,00.-

Total suplements crèdits

39.400,00.-

Total proposta modificacions de crèdits

56.800,00.-

b) Finançar les mencionades modificacions de la següent manera:
Amb nous o majors ingressos
Partida
Denominació
Import €
11300
Vehículos tracción mecánica
2.000,00.11400
Sobre incremento valor terrenos
11.800,00.34004
Guardería
4.700,00.39903
Aportac. Voluntarias museos
1.800,00.42004
Imprevistos del Estado
36.500,00.Total finançament modificacions de crèdits

56.800,00.-

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la modificació de crèdit tal i com ve redactada.
6.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, CONCURS “CONTROL DE ACCESO DE
VEHÍCULOS AL RECINTO AMURALLADO MEDIANTE SISTEMA DE
PILONAS”.- Coneix el Ple l’expedient realitzat per a la contractació mitjançant
concurs de “Control de Acceso de vehículos al recinto amurallado mediante
sistema de pilonas”.
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Coneix així mateix l’acta d’obertura de proposicions del concurs per a l’adjudicació
de l’obra "Control de acceso de vehículos al recinto amurallado mediante sistema
de pilonas", havent-se presentat tres proposicions:
PROPOSICIÓ Nº 1: NorTrafic. qui ofereix la quantitat de SEIXANTA-SIS MIL NOUCENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (66.948,50 .-)
euros, i dos mesos d’execució.
PROPOSICIÓ Nº 2: Disseny de Sistemes i Desenvolupament S.A. qui ofereix la
quantitat de SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS
(69.958.-) euros i tres mesos d’execució.
PROPOSICIÓ Nº 3: GAE qui ofereix la quantitat de SETANTA-CINC MIL DOSCENTS VUITANTA-QUATRE EUROS (75.284.-) euros i dos mesos d’execució.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant el procediment obert en la
modalitat de concurs de l’obra " Control de acceso de vehículos al recinto
amurallado mediante sistema de pilonas", i conegut l’informe emés pel tècnic així
com la proposta d’adjudicació que fa la Taula a favor de NorTrafic conforme a
l’acta redactada a tal efecte i en armonia amb l’informe, el Ple per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra " Control de
acceso de vehículos al recinto amurallado " a la empresa NorTrafic que havia
presentat un pressupost general de CENT SEIXANTA-TRES MIL CENT
SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (163.169,72) per a la
totalitat del casc urbà adjudicant la primera fase del projecte per la quantia de
SEIXANTA SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (66.948,50) amb termini d’entrega de dos mesos corresponents a
“Control de acceso de vehículos al recinto amurallado mediante sistema de pilonas
retráctiles electro-hidráulicas, centralizadas mediante gestión lector automático de
matrículas, cámara de control de televisión y control remoto en dependencias
municipales por el portal de San Miguel y Plaza Colón” de conformitat con la
proposta presentada.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60006 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contratiste i als altres licitadors en el termini de deu
dies la present resol.lució d’adjudicació del contracte i es requerisca al contratiste
per a que dins dels quinze dies contats des del següent al que se li notifique
l’adjudicació, presente la documentació acreditativa de haver constituït la fiança
definitiva i se li cite per a que formalitze el contracte en document administratiu
dins del termini de trenta dies a contar des del següent al de la notificació de
l’adjudicació.
QUART.- Que se publique l’adjudicació en el Boletí Oficial de la Província en el
termini de quaranta-vuit dies contats desde la data d’adjudicació del contracte.
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Pren la paraula el Sr. Medina puntualitzant que la campanya d’informació es
important així com donar a conèixer estes mesures a Cultura per a que estudie
quins models son els que millor s’adapten al conjunt patrimonial de Morella. Se
considere que aquest sistema es adequat però qüestionant-se l’ús.
A lo que li contesta el Sr. Blanch que ja s’han fet les consultes corresponents per
part dels tècnics, i que una vegada el projecte estigue redactat se tornarà a passar
per Cultura per a que puguen revisarlo.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REALITZACIÓ PER ADMINISTRACIÓ DEL PLA
D’OBRES I SERVEIS PER A L’ANY 2004 DE MORELLA”.- Coneix el Ple la
delegació a aquest Ajuntament de Morella, de la contractació de l’obra
“Urbanización del acceso al IES de Morella”, inclosa en el Pla Provincial de
cooperació a les obres i serveis municipals de l’any 2004.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Realitzar per administració l’obra “Urbanización del acceso al IES de Morella”, sent
el redactor del projecte l’arquitecte municipal En Lucas Castellet Artero i que
ascendeix a la quantitat de VUITANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-CUATRE
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (81.944,39 euros).
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que lo important es que es facen les
obres i no es perguen les ajudes.
8.- AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A
REALITZAR SERVEI DE RECOLLIDA DE CADÀVERS D’ANIMALS I
SUBPRODUCTES.- Coneix el Ple ofici remés per la Diputació de Castelló en el
que s'informa a l'Ajuntament de la publicació en el Boletí Oficial de l’Estat número
241 de data 8 d'octubre del 2003, de l'Ordre APA/2762/2003, de 2 d'octubre, per la
qual es defineix l'àmbit d'aplicació, les condicions tècniques mínimes d'explotació,
preus i dades de subscripció en relació amb l’assegurança per a la cobertura dels
gastos derivats de la destrucció d'animals no bovins morts en explotació a la
Comunitat Valenciana, comprés en el Pla Anual d'Assegurances Agràries
Combinades per a l'exercici 2003, s'ha fet necessari reestructurar la gestió del
servei d'arreplegada, transport i tractament d'animals morts i subproductes
pecuaris que es ve prestant fins a la data per la mercantil J. Canet SL
A la vista de les actuacions administratives realitzades, així com, les negociacions
que es vénen efectuant amb la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a
subscriure un conveni de col·laboració per al finançament del citat exercici de
2004.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Autoritzar la prestació del servei d'arreplegada, transport i tractament
d'animals morts i subproductes pecuaris a la Diputació Provincial de Castelló.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del
mencionat conveni.
9.- MOCIÓ SAMU I CENTRE D’ESPECIALITATS.d’Alcaldia presentada, que és com segueix:

Coneix el Ple la moció

“La nostra hidrografia i climatologia no és la més idònia per al trasllat al centres
sanitaris, en cas d’emergència.
Els vials de la comarca no són el més adequats per a tenir una assistència
sanitària ràpida i eficaç.
Que del total dels habitants de la Comarca dels Ports, més del 30,47 són major de
65 anys.
Des de l’Ajuntament intentem solucionar en la mesura de les nostres possibilitats,
les deficiències de l’Administració de la Generalitat en la qüestió sanitària bàsica.
L’Ajuntament costeja el trasllat de la analítica en un taxi.
L’Ajuntament paga el trasllat de les dones per fer-se les mamografies.
Els veïns d’Ortells han de pujar a Morella per posar-se les injeccions.
No es disposa un aparell radiològic. A la més petita incidència cal traslladar-se a
Vinaròs, com a Centre més pròxim, creant una sèrie de dificultats a les famílies.
L’equipament dels Centres de Salut, els que el tenen, és inferior a l’equipament de
la SAMU.
Des de l’Ajuntament s’han fet diverses mocions sol·licitant el servei de la SAMU les
24 hores del dia a la Conselleria de Sanitat les dites mocions, aprovades per tots
els grups polítics, no ha merescut cap tipus de resposta per part de la Generalitat.
Per totes estes raons
PROPOSTA AL PLE
Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que la SAMU faci
guàrdia les 24 hores al dia a Morella.
Sol·licitar de la dita Generalitat que els especialistes de les malalties més comunes
es traslladen periòdicament a Morella, per atendre als malalts.
Ens lamentem del silenci que la Generalitat han tingut sobre les nostres propostes.
Considerem que el silenci és una falta de respecte al poble morellà i a una
Institució com és l’Ajuntament.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Com vam manifestar en l’anterior moció si no tenim cap resposta ens reservem
totes les accions legals per aconseguir que siguin realitat uns drets bàsics
reconeguts en la Constitució.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
10.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No en hi ha.
11.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ibáñez per a comunicar que no li ha arribat la convocatòria
de la Comissió de Hisenda.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint-i-tres hores i trenta minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i
aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària
certifique.
La Secretària

Vist-i-plau
L’Alcalde
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