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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Maria Rallo Rallo
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Miguel Angel Querol Vives
Noelia Garcia Sales
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent
cap objecció, és aprovada per unanimitat l’acta de data 17-07-2013.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc dir que s’està realitzant un treball continu en el tema de l’ocupació,
s’han realitzat distintes obres per part d’empreses de Morella i també es va realitzar el
reforç tant de la brigada de serveis i manteniment com de l’àrea de cultura. Aquest ha
estat un pla d’ocupació real en creació de llocs de treball i no com altres plans
d’ocupació que estan presentant altres administracions.
Pel que fa a les dades turístiques de l’estiu, dir que han estat molt positives ja que
s’ha tingut un 20% més de visitants en el Castell i més de 14.000 visites a l’exposició
del Palau del Governador.
També destacar l’èxit de participació en totes les activitats programades este estiu
incloses les programades dins dels actes del 35 Aplec dels Ports, aprofitant per donar
l’enhorabona als seus organitzadors.
S’han realitzat diverses reunions molt importants com són:
Reunió en La Iglesuela amb alcaldes de la comarca i de Terol per tractar el tema
del Fracking. Tema sobre el qual, el Síndic de Greuges ha remés una petició,
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gràcies a la recollida de signatures, de més transparència i rigor a la Generalitat en
el seu procediment.
Reunions amb ajuntaments afectats pels impagaments de la Generalitat en el
tema de les Àrees de Rehabilitació Urbana.
Reunió amb la Directora General de Cultura per tractar temes com, Morella la
Vella, la col·laboració amb aquesta Conselleria per a la celebració dels actes del
600 aniversari, la declaració de BIC de la festa del Sexenni o el tema de la Fàbrica
Giner.
Participació dins de la delegació espanyola ‘Pueblos más bonitos de España’ en
el Festival celebrat en Itàlia i del qual es podran donar bones notícies per a Morella
que s’anunciaran en les properes setmanes.
Pel que fa a una qüestió, eix fonamental de l’acció de govern, com és la formació i
l’educació, s’han realitzat diverses accions com l’Escola d’Estiu, l’Esplai d’Anglès o
l’oferta de formació contínua amb cursets d’informàtica, idiomes i cursos per a totes
les edats.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

-

Finalització de les obres executades per diferents empreses de Morella: paviment
Alberda zona Escola Infantil, millora en la zona enjardinada del Barri de la Puritat,
reparació de portells en Xiva i Herbeset, i neteja i millores en la 2ona Albereda.
S’ha executat una millora en el paviment de fusta de la Plaça Colom aprofitant per
renovar també la zona de jocs.
S’ha realitzat la neteja de l’aljub subterrani de la placeta de Sant Miquel.
Diverses reparacions en distints punts de la localitat com el carrer La Font, Tint,
Avda. Vilafranca i altres.
S’ha iniciat una obra, acordada en la Conselleria de Cultura, de recollida d’aigües
en la zona del portal del Rei per tal d’estabilitzar els terrenys i així poden frenar els
moviments que han aparegut en el mur situat baix d’aquesta zona.
S’ha instal·lat i s’ha posat en funcionament nous sistemes de calefacció en el
col·legi i en l’escola infantil que suposarà un gran estalvi.
S’han realitzat, aprofitant l’estiu, obres de manteniment en el Centre Lúdic i
Esportiu Jaume I sobre tot en la zona d’aigua.
Obres i manteniment per la posada en funcionament de la piscina d’estiu.
Obres i manteniment en tots els edificis educatius. S’ha remés una carta tant a la
Consellera com als responsables tècnics de la delegació en Castelló per
transmetent-los el malestar per la forma d’execució d’aquestes obres així com per
l’incompliment en la realització de les mateixes.
S’ha fet un baxeo de la carretera de la Mina tal com es va acordar amb l’empresa
que gestiona l’explotació minera.
Reunió, propiciada per l’Ajuntament, amb empresa i tècnics de l’obra de la
muralla per tal de trobar la millor solució tècnica de cara al bon acabat d’aquesta,
agraint la col·laboració dels geòlegs Javi Segura i Xavi Querol.
La Conselleria Urbanisme té previst remetre, el proper mes d’octubre, el
document de referència del Pla General d’Ordenació Urbana.

ÀREA DE SERVEIS
-

Treballs de muntatges necessaris per a la realització de distintes activitats com
han estat: les barreres per a les festes, l’Aplec, o la Fira. Aprofitar per felicitar al
regidor d’obres, al regidor de serveis i als treballadors de la brigada, pel treball de
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muntatge de barreres i de neteja els dies de festes ja que cada vegada vénen
realitzant-se amb més eficàcia.
- Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
- Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

S’ha realitzat tot el treball en els dispositius de seguretat i trànsit per a l’Aplec,
Festes i Fira.
- S’han cobert les baixes en el cos de la Policia Local i s’ha realitzat també el reforç
per a l’estiu.
- S’està posant en marxa la campanya sobre els animals de companyia.
Informar de distints actes vandàlics dels que s’ha cursat denuncia a la Guàrdia
Civil.
ÀREA DE CULTURA
-

-

Destacar el gran nombre d’activitats que s’han realitzat estos mesos destacant el
Curs Internacional de Música amb la participació de més 100 persones, l’exposició
“Paisatges, pintures i relleus ceràmics” de Vicente Barreira, actes en homenatge a
Vicent Andrés Estellés, l’exposició de pintura, molt especial i tot un exemple de
superació, de Nati, l’acte d’homenatge a Seidia, Joaquim Garcia Girona, actes de la
rondalla, la banda, gaiteros, desfilada de moros i cristians, teatre, concerts solidaris
de la família Medina, visites guiades, festival de música, presentacions de llibres,
3er. cicle de Morella Sonora, xerrades, concerts de guitarra, exposició “Tots els
colors de Morella” de Tripiana i Amparo Panadero. Aprofitar per donar les gràcies a
totes les persones i associacions que han fet possible la realització de totes estes
activitats.
Tots els monuments de la ciutat han estat oberts en horari ampliat, amb unes
dades de visitants molt positives.
S’està preparant el calendari d’activitats per Nadal i la presentació de l’últim llibre
de Elena Moya.
Participació en l’assemblea d’AMIC.
Participació en la inauguració de l’exposició en la Fàbrica Giner “Restaura
Comunitat Valenciana”.
Treball de col·laboració permanent en la Universitat Jaume I.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Organització de distintes activitats dins de la Setmana de la Joventut com el taller
de cuina amb ASETMICO o taller de doblatge de cinema.
- Activitats infantils dins de la setmana de bous, així com la celebració del dia dels
xiquets amb col·laboració amb l’AMPA.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

S’han realitzat millores en infraestructures d’educació com l’Escola Llar i Col·legi.
Escola infantil municipal amb més de 45 alumnes i amb la realització de
pràctiques de formació per part de dos persones.
- Tallers d’anglès per als alumnes d’infantil
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Reunió del Consell Escolar per decidir els dies de lliure disposició per al curs
2013-2014 que seran el 17 i 18 de març i el 2 de maig.
Col·laboració amb la Formació Permanent d’Adults, per poder oferir taller
formatius.
Aula mentor amb més de 200 curs de diferents temàtiques amb certificat oficial.
Centre formatiu: cursos d’iniciació i perfeccionament dins del marc de les noves
tecnologies.
Escola municipal d’idiomes amb més de 150 persones prematriculades.
Escola Municipal de Música.
Universitat per a majors.
Obertura del Club en el nou curs i amb el mateix horari.
En la propera setmana se farà el pagament de les ajudes als llibres de text del
curs anterior i després es farà la convocatòria per aquest any.
Fer un agraïment molt especial als alumnes de primària per la representació, dins
dels actes de les festes d’agost, de l’obra de teatre “La Cenicienta”.

ÀREA D’ESPORT
-

S’ha celebrat el XXIII campionat de Futbol Sala Ciutat de Morella.
S’ha celebrat el torneig triangular de futbol en la participació de UD Benassal, RC
Salsadella i el Morella FC.
Dins la setmana de la joventut s’han organitzat diferents campionats i activitats
esportives per als més menuts.
Un any més s’ha jugat el torneig Ciutat de Morella entre els equips de CF Sant
Jordi i Morella FC.
S’ha realitzat la setmana de l’esport en xerrades, campionats i diferents proves
esportives.
S’ha fet el I marató Ciclo Indoor.
Dins el projecte Morella Singletrack, s’ha fet una nova eixida de MTB des de
Castellfort a Morella.
S’ha fet una marxa senderista des dels Llivis a Morella.
Preparar el calendari d’activitats per al nou curs al Centre lúdic i esportiu Jaume I.
S’ha iniciat la temporada del Morella F.C.
No s’ha recolzat, per part de la Diputació, la proposta d’un encontre de bicicleta
de muntanya presentada com a compensació després de l’anulació de la prova de
Triatló entre Peñíscola i Morella.
Participació en el 15 aniversari de la Penya del València amb la presència del
President d’aquest equip de futbol junt amb representants de l’associació de
penyes.

ÀREA DE FESTES
-

S’han realitzat un gran nombre d’actuacions entre altres:
Es va celebrar el concurs de retalladors i emboladors en la col·laboració de la
penya el bou i passió pel bou.
- S’ha celebrat el Festival “Amstel Festiu Morella
- Celebració de les festes de la Pobleta, Xiva, Ortells i Herbesset.
- Donar l’enhorabona pel disseny i repartiment del programa de festes.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Es va col·laborar en l’Aplec amb una desfilada de gegants i cabuts.
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Es va buscar un macer per substituir una baixa, aprofitant per donar-li les gràcies.
S’ha col·laborat en l’Administració de Vallivana per la celebració dels actes del dia
de la Mare de Déu i el rosari del 8 de setembre.

ÀREA DE TURISME
-

Bon resultat de “Anem de tapes”.
Bona acollida de la revista especial per l’estiu “Que hacer en Morella”.
Visites guiades per al sector turístic de la localitat.
Reunions i treball amb el Consorci dels Tres Reis.
Destacar la presència de Morella en molts mitjans de comunicació i molt
especialment en el National Geogràfic com a fotografia del dia i en la seva revista
d’història en un article sobre els càtars.
- Treball de promoció relacionat amb el Gran Premi d’Alcanyís.
Reunió en el CEDES per preparar les jornades dels bolets, demanant a la
Diputació que millorara diverses que van ser negatives de les jornades de l’any
passat com va ser la publicitat de les mateixes i que al final no van ser úniques en
el calendari, tal i com es va plantejar.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT
-

Treballs de manteniment de les zones verdes.
Treball periòdic de recollida de material reciclable i en especial la setmana de
festes.
- Preparatius de la 757 edició de la fira, donant l’enhorabona tan a l’associació firal
com a tota la gent que col·labora en la mateixa.
- Nova oferta de treball de Carns de Morella.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Oferta formativa per al nou curs.
Ampliació de la guifi.net amb la 4ª fase que donarà accés a explotacions agràries
i ramaderes que fins ara no tenien accés a internet.
- Muntatge del sistema de Travel Open apps per a la central de reserves de Cases
de Morella.
Actualització dels serveis informàtics per poder tramitar de forma correcta
subvencions en distintes administracions.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Reunions periòdiques en les juntes de jubilats per coordinar les activitats així com
la participació en les assembles anuals de les juntes de jubilats d’Ortells i Xiva.
- Participació en la festa del dia de la Gent Gran en Xiva, agraint aquesta invitació.
Informar que fins el proper dia 23 de setembre estarà oberta la matrícula de la
Universitat per a majors per al nou curs.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

S’ha col·laborat amb el concert realitzat per "Delwende" i amb la xerrada de
Assemblea Cooperació per la Pau, actes realitzats durant el mes d’agost.
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-

Es segueix realitzant la campanya de recollida d’aliments que porta a cap Creu
Roja conjuntament amb l’Ajuntament i en la qual ja s’ha procedit a realitzar la
tercera entrega.
Informar de la reunió amb el veí d’Ortells que va fer una ruta en bicicleta fins
Frankfurt i després el camí de Santiago francès per tal de recolzar al xiquet
d’Ontinyent, Edu, en la lluita de la seva malaltia.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

Destacar l’aniversari, el passat 7 de setembre, del Centre de Dia des d’on s’està
fent un gran treball.

Per finalitzar mostrar la nostra solidaritat i el nostre més sentit condol a la família de
Juan Ferrer que va ser president de la junta de jubilats, i d’una manera molt especial a
la família de Alejo que va ser membre de la junta de fira.
També donar les gràcies a Vicente Barreira per la donació que ha fet d’un quadre que
formava part de la seva exposició. Exposició que va tenir un gran èxit de visites durant
tot el més d’agost.
Es dóna compte dels decrets que van del 116/2013 al 155/2013
01/07/20
Núm. 116/2013
13
Junta de Govern Local 05-07-2013
10/07/20
Núm. 117/2013
13
Junta de Govern Local 12-07-2013
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
16/07/20 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm. 118/2013
13
vial
15/07/20
Núm. 119/2013
13
Convocatoria Pleno Ordinario 17-07-2013
16/07/20
Núm. 120/2013
13
Junta de Govern Local 19-07-2013
24/07/20
Núm. 121/2013
13
Junta de Govern Local 31-07-2013
24/07/20
Núm. 122/2013
13
Petición ingreso tasa ocupación via pública 2012 Bar Julian
24/07/20
Núm. 123/2013
13
Petición ingreso tasa ocupación via pública 2012 Bar Les Torres
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
25/07/20 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm. 124/2013
13
vial
26/07/20
Núm. 125/2013
13
Orden retirada barra bar Nevera
29/07/20
Núm. 126/2013
13
Modificación de créditos 0113
30/07/20
Núm. 127/2013
13
Liquidación plusvalía expediente nº 26/12
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Núm. 128/2013
Núm. 129/2013
Núm. 130/2013
Núm. 131/2013
Núm 132/2013
Núm 133/2013
Núm. 134/2013
Núm. 134(BIS)/
2013
Núm. 135/2013
Núm. 136/2013
Núm. 137/2013
Núm. 138/2013
Núm. 139/2013
Núm. 140/2013
Núm. 141/2013

30/07/20
13
30/07/20
13
30/07/20
13
30/07/20
13
31/07/20
13
31/07/20
13
06/08/20
13
06/08/20
13
13/08/20
13
13/08/20
13
13/08/20
13
13/08/20
13
13/08/20
13
13/08/20
13
13/08/20
13
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Liquidación plusvalía expediente nº 29/12
Liquidación plusvalía expediente nº 11/13
Liquidación plusvalía expediente nº 12/13
Liquidación plusvalía expediente nº 16/13
Resolución
expediente
sancionador
2013/00003961M
Resolución
expediente
sancionador
2012/00029297P

multa

de

tráfico

multa

de

tráfico

Junta de Govern Local 8-08-2013
Resolución Toma de posesión Raul Sorribes Provencio
Certificación descubierto liquidación plusvalia Fincas Frapi S.L.
Liquidación plusvalía expediente nº 23/12
Liquidación plusvalía expediente nº 13/13
Liquidación plusvalía expediente nº 15/13
Liquidación plusvalía expediente nº 17/13
Liquidación plusvalía expediente nº 18/13

Liquidación plusvalía expediente nº 19/13
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
26/08/20 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm. 142/2013
13
vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
26/08/20 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
Núm. 143/2013
13
vial
23/08/20
Núm. 144/2013
13
Junta de Govern Local 26-08-2013
02/09/20
Núm. 145/2013
13
Liquidación plusvalía expediente nº 10/13
02/09/20
Núm. 146/2013
13
Modificación de créditos 0213
02/09/20
Núm. 147/2013
13
Liquidación plusvalía expediente nº 21/13
03/09/20
Núm. 148/2013
13
Junta de Govern Local 04-09-2013
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Núm. 149/2013
Núm. 150/2013
Núm. 151/2013
Núm. 152/2013
Núm. 153/2013
Núm. 154/2013
Núm. 155/2013

04/09/20
13
04/09/20
13
04/09/20
13
11/09/20
13
11/09/20
13
11/09/20
13
13/09/20
13
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Liquidación plusvalía expediente nº 30/12
Liquidación plusvalía expediente nº 27/12
Liquidación plusvalía expediente nº 24/13
Junta de Govern Local 13-09-2013
Liquidación plusvalía expediente nº 25/13
Liquidación plusvalía expediente nº 26/13
Sol·licitud subvenció beca inserció sociolaboral de persones en
minusvalia

3. APROVACIÓ PROPOSTA NOMENAMENTS REPRESENTANTS GRUP
MUNICIPAL POPULAR ÒRGANS COL·LEGIATS. Es dóna compte de l’escrit
presentat per José Agustín Amela Ibáñez, qui en nom del Grup Municipal Popular
proposa els noms dels representants d’aquest Grup en diversos Òrgans col·legiats,
Consells i Comissió 600 Aniversari 1414-2014, quedant de la següent manera:
Consell Rector Patronat Municipal
Administració de Vallivana:
Escola de Música:
Consell Agrari:
Comissió Morella 1414-2014,
600 aniversari:

José Agustín Amela Ibáñez
Noelia García Sales
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
José Agustín Amela Ibáñez
Miguel Ángel Querol Vives

De tot lo qual el Ple queda assabentat.
4. DONAR COMPTE MODIFICACIONS DE CRÈDITS Nº 01/13 I Nº 02/13. Es dóna
compte per part de la Sr. Secretària de les modificacions de crèdits nº 01/13 i nº
02/13, aprovades per Resolució d’Alcaldia i que són com segueixen:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº
147/04/2013 (0113), con la modalidad de generación de créditos, en el que consta el
informe favorable del Interventor.
Visto que con fecha 29 de julio de 2013, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 29 de julio de 2013 por Intervención se informó favorablemente la
propuesta de Alcaldía.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2013-09-19 PLE ORDINARI

9

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 247/04/2011 (0511),
del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al
siguiente detalle:
Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990
Partida

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto
46102

SUBV.
DIPUTACIÓ
FORMACIÓN 2013

BECA

TOTAL INGRESOS

1.600,00
1.600,00

Suplemento en Partida de Gastos
Partida
Funcional

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto

43

13009

PERSONAL

OFICINA

1.600,00

TURISMO
TOTAL GASTOS

1.600,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº
163/04/2013 (0213), con la modalidad de generación de créditos, en el que consta el
informe favorable del Interventor.
Visto que con fecha 02 de septiembre de 2013, se emitió informe de Secretaría sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 02 de septiembre de 2013 por Intervención se informó
favorablemente la propuesta de Alcaldía.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990,
RESUELVO
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 163/04/2013 (0213),
del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al
siguiente detalle:
Suplemento en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto
500/1990
Partida

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto
75081

AVEN

5.000,00
TOTAL INGRESOS

5.000,00

Suplemento en Partida de Gastos
Partida
Funcional

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto

15

61906

OBRA AVEN
TOTAL GASTOS

5.000,00
5.000,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
5. DONAR COMPTE EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2013, 2º
TRIMESTRE. Es dóna compte per part de la Sra. Secretària que s’ha procedit a
l’enviament al Ministeri d’Hisenda l’execució trimestral del pressupost 2013
corresponent al 2º trimestre.
De les dades d’aquesta execució trimestral és desprèn que aquesta Corporació
compleix amb l’objectiu de la Regla del Gasto i amb l’Estabilitat Pressupostària.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir, que des de la part administrativa s’està fent un
gran esforç per realitzar estos informes d’una part permanent, considerant que s’estan
fent bé i seguint un bon rumb i que les dades que corroboren els informes són bones.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE JULIOL DE
2013. Coneix el Ple els comptes de tresoreria del mes de juliol de 2013 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
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MES JULIOL
Saldo a 30-06-2013............................................................ 185.065,67 €
Ingressos juliol.................................................................... 442.140,90 €
Total.................................................................................... 627.206.57 €
Pagaments......................................................................... 510.052,74 €
Existència a 31-07-2013.................................................... 117.153,83 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de juliol de 2013 de l’Ajuntament
de Morella, tal i com vénen redactats.
7. DONAR COMPTE DE LA 3ª FASE DEL PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
RDL 8/2013. Es dóna compte per part de la Sra. Secretària que segons el Reial
Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers,
s’estableix la 3ª fase del Pla de pagament a proveïdors.
Aquesta fase de pagament a proveïdors presenta dos vessants:
Per una part està allò que l’Ajuntament té pendent de pagament als seus proveïdors a
31 de maig de 2013 i que ascendeix a 30.570,60 euros. Això suposa que l’Ajuntament
tindrà que formalitzar un préstec per fer front al pagament d’aquesta quantitat.
I per altra part està allò que la Generalitat té pendent de pagament a l’Ajuntament de
Morella i que es concreta en:
-

La Generalitat Valenciana ha reconegut, a 31 de maig de 2013, com a
deutes vençudes, reconegudes i exigibles amb l’Ajuntament amb un import de
964.186,54 euros.
L’Ajuntament ha sol·licitat certificats del deute que la Generalitat Valenciana
té amb aquest Ajuntament i que no ha reconegut per un import de 508.332,32
euros.

Per lo que el total del deute de la Generalitat amb aquest Ajuntament ascendeix a
1.472.518,86 euros.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un nou despropòsit de la
Generalitat després de que fora necessari acollir-se al primer pla de pagament a
proveïdors, ja que si la Generalitat haguera pagat el que ens devia ja no s’haguera
tingut que fer-se.
Ara en aquest nou pla de pagament està inclosa la Generalitat Valenciana però sols
en la part que l’Ajuntament ha demanant per poder pagar als seus proveïdors, per
tant, en el cas de que ho paguen, sols serien 30.000 euros del total que ens deu que
són 1.472.518,86 euros.
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També és un despropòsit que en el moment que es presenta el llistat de deute que la
Generalitat té en l’Ajuntament aquest ascendeix al voltant de 900.000 euros per lo que
hi ha 500.000 pendents també de cobrar que no apareixen per cap lloc, fet que no
sols afecta a l’Ajuntament de Morella sinó que altres ajuntaments també estan en el
mateix cas.
Part d’eixos 500.000 euros que no se deu a l’Ajuntament, sinó que se deu a tots els
morellans, té un responsable relacionat molt directament amb aquesta comarca i no
és altra que Laura Peñarroya com a gestora del projecte del Camí Xiva Forcall.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PLA D’AJUST. Es dóna compte per part
de la Secretària Interventora de la modificació del Pla d’Ajust requerit pel Reial Decret
Llei 4/2012 de 24 de febrer de 2012.
S’exposen les línies generals de la modificació d’aquest Pla d’Ajust, que deurà de
remetre’s al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del 27 de setembre
de 2013 per a coneixement de la Corporació.
Aquest pla consta d’una primera fase de presentació de factures en la qual es van
presentar factures per un import total de 30.570,60 euros.
Amb aquesta modificació es proposa, a banda de les mesures aprovades en el seu
dia per a l’aplicació del Pla d’Ajust, realitzar un estalvi de 6.000 euros anuals del
capítol 4 de transferències corrents.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la modificació del Pla d’Ajust segons
el Reial Decret 4/2012 tal i com es presenta.
9. APROVACIÓ PROPOSTA MOCIÓ PLATAFORMA “EL BERGANTES NO SE
TOCA”. Es dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés Traver de la proposta de
moció presentada per la plataforma “El Bergantes no se toca” que es com segueix:
“1. El 18 de mayo de 2013 se publicaba en el BOE el anuncio de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, sobre la información pública del proyecto de la presa del río
Bergantes, entre los términos municipales de Aguaviva y La Ginebrosa, con las
siguientes características generales:
Categoría: Gran presa. Categoría A
Tipología: Gravedad, planta recta de fábrica de hormigón, para laminación de
avenidas, tipo “agujero”.
Altura máx. sobre cimientos: 67,67 m
Altura máx. sobre cauce: 55,45 m
Cota de lecho de cauce: 460,00 m.s.n.m.
Longitud de coronación: 474,195 m
Anchura de coronación: 11,10 m
Volumen embalse a cota aliviadero (510,00 m.s.n.m.): 60,867 hm3
Superficie embalse a cota aliviadero: 402,697 ha
Volumen embalse a cota coronación (515,45 m.s.n.m.): 89,077 hm3
Se pretende justificar la construcción de dicha presa de laminación por la ausencia de
seguridad del pantano de Calanda. Cuestionamos su veracidad, puesto que en los
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informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde se catalogan los tramos de
riesgo alto por inundación, no aparece ningún tramo del Bergantes ni de zonas aguas
abajo del pantano de Calanda hasta su confluencia con el Ebro.
Además, en el supuesto caso de que la situación de riesgo e inseguridad en que se
encuentra la presa de Calanda fuese cierta, tarde o temprano obligará a tomar
medidas estructurales en el propio dique de contención para no dejar su seguridad
dependiente de la construcción de otras presas.
2. La plataforma vecinal “El Bergantes no se toca” defiende su total oposición a la
realización de la presa planteada por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el río
Bergantes a la altura de los municipios de Aguaviva y La Ginebrosa por las siguientes
razones:
Porqué es un desastre medioambiental. Considerando la extensión del impacto
sobre la gran variedad de vegetación natural y la riqueza de los hábitats catalogados
de interés comunitario y de conservación prioritaria en el ámbito de los espacios Red
Natura 2000 del LIC de Río Bergantes, y teniendo en cuenta además la irreversibilidad
e irrecuperabilidad a medio y largo plazo de la mayor parte de los efectos negativos,
estimamos que la ejecución del embalse de Aguaviva generaría un impacto sobre la
vegetación y los hábitats catalogados que alcanzaría una magnitud crítica e
irreversible.
Porqué es un desastre económico. La construcción de la presa conllevaría la
expropiación de varias explotaciones agropecuarias básicas y multitud de hectáreas
de doble uso, para cultivos y para el vertido de los residuos ganaderos, además de
varias empresas de extracción de áridos, que en conjunto suman una importante
cantidad de puestos de trabajo en el medio rural, básicos para el sustento económico
de una población como Aguaviva. Por otro lado esta presa tendría un efecto muy
negativo sobre las casas de turismo rural y el resto de establecimientos del sector
servicios existentes en la localidad, puesto que el río, la vegetación de sus orillas, la
calidad de sus aguas, y el paisaje son unos de los primeros alicientes para las
personas que acuden a ocuparlas a lo largo de todo el año.
Porqué es un desastre social. El río Bergantes es un símbolo identificador de la
localidad de Aguaviva para sus gentes y para sus visitantes desde tiempos
ancestrales; el nombre de “Aguaviva” tiene su origen en sus aguas; el daño que la
construcción de la Presa del Bergantes causaría al río, al paisaje, al entorno y a su
población sería irreversible. Para los aguavivanos el Bergantes no es sólo un río, es
parte de nuestra vida. Son multitud de recuerdos, de vivencias, de experiencias; es
casi un modo de vida. No se entiende el Bergantes sin Aguaviva, ni Aguaviva sin el
Bergantes. Si a un pueblo le reducimos su capacidad económica, le destruimos su
entorno más preciado y su propia identidad, ¿Qué le queda? Simplemente la
desaparición.
Porqué hay alternativas. Todas ellas más sostenibles medioambientales e, incluso,
económicamente:
A. Que se ejecute el proyecto de nuevo aliviadero de la presa de Calanda recogido en
el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro. Si el problema reside en la seguridad
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de esta presa se deben tomar medidas, actuar en ella y no eludir responsabilidades
alejando el foco de la cuestión.
B. Que se ejecute el proyecto del recrecimiento de Santolea, puesto que según este
proyecto se cubrirían con él todas las demandas hidráulicas aguas abajo y se evitaría
tener el pantano de Calanda al 100% el cual podría asumir las posibles avenidas del
río Bergantes.
C. Que se cumpla el Plan Hidrológico del Ebro 2010-2015 en cuanto a la gestión de
avenidas, el cual dice que frente a las defensas estructurales, se debe primar los
mecanismos de gestión, basados en información y predicción como el sistema
automático de información hidrológica (SAIH) o el sistema de ayuda a la detección
(SAD), tal y como se venía haciendo hasta ahora.
D. Que se planteen proyectos de menor impacto e inversión como balsas y
minipantanos, tal i como se proyectaron en los años 70, 80 tanto en la cabecera del
río Bergantes como en los ríos que desembocan en él, Calders o Cantavella. Estos
proyectos además de servir para el control de avenidas serían más beneficiosos para
las explotaciones agrícolas y ganaderas al acercarles los puntos de toma de agua.
3. Que la zona elegida por la CHE es de un alto valor ambiental y paisajístico y por
tanto la creación de una presa comporta una contradicción y vulnera, entre otras
normativas europeas, la Directiva Marco del Agua del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas; y la Directiva Hábitats, del Consejo de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres de los estados europeos.
4. Asimismo, abogamos por la creación de un Contrato de río como herramienta de
gestión y participación para restaurar, mejorar o conservar el Bergantes a través de
una serie de acciones concertadas por todos los usuarios y por las administraciones
públicas correspondientes. Este Contrato de río se basaría en un proceso de
participación amplio, que implicaría a todos los usuarios de la cuenca y a las entidades
públicas vinculadas con la gestión del agua.
Por lo tanto y de acuerdo a lo anterior, se propone que el Pleno del Ayuntamiento
tome los siguientes acuerdos:
1. Posicionarse rotundamente en contra de la construcción de la presa en el
Bergantes.
2. Requerir a la Confederación Hidrográfica del Ebro la paralización del proceso de
tramitación del expediente del proyecto de la presa de Aguaviva en el río Bergantes,
provincia de Teruel.
3. Exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente descartar el
proyecto de la presa de Aguaviva por NO ser una actuación de carácter sostenible,
vulnerando normativas europeas como la Directiva Marco del Agua y la Directiva
Hábitats y causando afecciones necesarias e irreversibles al entorno natural.
4. Solicitar que, en caso de ser necesaria la regulación y prevención de avenidas en el
río Bergantes, se estudien y pongan en práctica medidas razonables, sensatas,
económicas y respetuosas con el medioambiente, como las argumentadas en el punto
2 de esta propuesta.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2013-09-19 PLE ORDINARI

15

5. Pedir la creación de una mesa de trabajo con instituciones públicas y usuarios de la
cuenca del Bergantes para la elaboración de un Contrato de río.
6. Dar traslado del presente acuerdo a la plataforma “El Bergantes no se toca” y a les
siguientes instituciones: Comarca del Bajo Aragón, Diputación de Teruel, Diputación
de Castellón, Presidencia del Gobierno de Aragón, Presidencia de la Generalitat
Valenciana, Confederación Hidrográfica del Ebro, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente y Gabinete del Presidente del Gobierno.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Municipal Popular està d’acord en
recolzar aquesta moció ja que les normatives europees tendeixen a fer actuacions
respectuoses amb el medi ambient que no tenen res a veure en grans preses com
aquesta.
Aquesta situació es pareix a la que ja es va produir fa 20 o 30 anys en la zona dels
Pirineus on també hi havia intenció de construir grans presses que finalment sols
hagueren beneficiat als grans terratinents.
També s’està d’acord en que Morella puga beneficiar-se de la nova regulació del Pla
Hidrològic que face la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per agrair el recolzament manifestat pel Grup Popular
incidint en que en aquesta zona ja hi ha projectes com el de la bassa de la Torre
Segura que no compten en diners per poder fer-se, mentres si que hi ha diners per fer
una inversió en un lloc que ni la volen ni la necessiten.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquesta pressa és un projecte que es vol
imposar, quan les coses s’han de fer amb diàleg amb la creació d’un contracte d’aigua
per mig de la Taula del Riu Bergantes.
Des de l’Ajuntament de Morella s’aposta per projectes com els mini pantans que
tindrien menys impacte i que beneficarien molt positivament al sector agrari i ramader
de la Comarca.
Aquesta pressa encara que pareix que no tindria afeccions directes per la nostra zona
si que en tindrie indirectes a l’afectar al llit del riu anterior a la pressa.
Per tant a través d’aquesta moció es reivindica el consens necessari per poder
solucionar els problemes però sense la imposició d’aquesta pressa de dimensions
alarmants.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta Moció Plataforma “El
Bergantes no se toca” tal i com es presenta.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES SUBVENCIONS “PLAN EMPLEO LOCAL
PARA EMPRESAS”. Coneix el Ple l’aprovació en el passat plenari de 17 de juliol del
Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, regulat en
l’Orde 3/2013 de 22 de març, de la Conselleria d’Economia, Indústria i Ocupació,
publicades en el DOCV número 6993, de 28 de març de 2013 i segons el qual
s’estableix el desenvolupament del programa de subvencions destinat al foment en el
àmbit local de la contractació de persones desocupades.
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Coneix així mateix les bases reguladores per a l’execució del programa de
subvencions destinades al foment de l’ocupació en l’àmbit municipal de Morella, a
efectes de la contractació de fins un màxim de 10 persones desocupades, en benefici
de les empreses contractats i emmarcat en el Pla d’Ocupació conjunt de les
Administracions Públiques Valencianes, la regulació del qual s’estableix per Orde
3/2013, de 22 de març de la Conselleria d’Economia, Indústria i Ocupació (DOCV
6993, de 29 de març de 2013).
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es recolza aquest pla d’ocupació per
considerar una qüestió positiva per al municipi, per a les empreses i amb la
col·laboració de totes les administracions.
Es vol puntualitzar que la clàusula novena es considera molt important ja que
demostra una sensibilitat molt especial per a tota aquella gent més marginal o que pot
estar més dificultats econòmiques.
Pren la paraula el Sr. Blanch per agrair el recolzament manifestat, però es vol
remarcar que el si del Grup Municipal Socialista, és un si clarament crític, ja que no es
tracta del pla d’ocupació que es vol per ni per al nostre poble ni per a la resta del País
Valencià.
Es considera que aquest pla es tracta d’un clar exemple de propaganda de Diputació i
de la Generalitat i que tindrà un recorregut molt limitat, molt llunys dels discursos
grandiloqüents del Partit Popular esperant que una vegada acabat es puga demostrar
en fets concrets aquestes afirmacions.
Segons els requisits demanats, en Morella com a molt podrà acollir-se 1 empresa a
aquest pla, ja que encara que demostren sensibilitat, tal i com ha dit el Sr. Amela, amb
la situació dels treballadors, no han demostrat cap sensibilitat amb les empreses per
tenir accés a aquest pla.
Per tant el que es demana és que els diners públics s’inverteixquen adequadament,
que la Generalitat Valenciana i la Diputació mantinguen el seu compromís econòmic i
que si no es cobreixen aquestes expectatives eixos diners consignats tenen que
assignar-se a un nou pla d’ocupació que permeta accedir a empreses en les
condicions més amplies possibles i també a les administracions, que per altra part
també són creadores d’ocupació pública.
També dir que el Grup Socialista en un pròxim ple plantejarà una proposta alternativa
de pla d’ocupació que serveixque real i feacentment a la creació de llocs de treball de
qualitat i de permanència. Demanant que també es presenten propostes per part del
Grup Municipal Popular.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir, tal i com ja es va debatre en el ple anterior, que
es tracta d’un pla de propaganda no un pla d’ocupació com està anunciat, ja que els
requisits que es demanen per poder acollir-se deixa fora a totes les empreses del
sector primari, a empreses amb dificultats....
Per tant el que hauria que fer és que eixos diners no es pergueren i destinar-se a un
pla d’ocupació real que creara llocs de treball i assegurant el pagament de les ajudes.
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Però com ara es disposa d’aquest pla des de l’Ajuntament s’aprova el plec, es
realitzarà la publicitat necessària a través del servei de la borsa de treball i esperem
equivocar-nos i que es puguen acollir moltes empreses.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per al
foment d’ocupació emmarcat en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques tal i com es presenten.
Segon. Exposar al públic el present acord durant 15 dies, mitjançant anunci publicat
en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CATÀLEG DE CARRETERES GENERALITAT
VALENCIANA I CESSIÓ CAMÍ DE LA CANÀ. Es dóna compte per part del regidor de
governació Ernesto Blanch Marín de la moció sobre el catàleg de carreteres de la
Generalitat Valenciana i cessió camí de la Canà que és com segueix:
“El passat 9 de maig, aquest plenari aprovava per unanimitat reclamar a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la reparació dels diversos accessos a
Ortells, Herbeset i Morella, així com demanar que el camí de la Canà passare a ser
considerat Carretera Autonòmica o Provincial en el Catàleg del sistema Viari de la
Comunitat Valenciana, de 15 d’abril de 2013, en el qual s’estableix quins vials
disposem a la nostra xarxa viària i quina és la titularitat dels mateixos.
D’aquell acord plenari sabem, perquè va eixir als mitjans de comunicació, que va tenir
lloc una reunió el 14 de juny de 2013, a la Diputació, en la que els tres grups que
integren la institució provincial van acordar obrir una via de negociació amb la
Generalitat per poder redefinir el Catàleg i evitar que la cessió dels trams suposara
una càrrega econòmica per als ajuntaments; que eixa cessió es fera segons la llei i en
condicions, així com que en el cas de varis dels accessos en qüestió, foren
acondicionats per la Diputació de Castelló amb caràcter subsidiari respecte de la
Generalitat.
Els trams i vials objecte de la moció d’aquest Ajuntament i de reclamació a les
administracions superiors eren les següents:
a) 1171 Accés a Ortells i pas inferior des de la CV-14 entre els punts quilomètrics
16+045 i 17+081.
b) 1050 Accés a Herbeset.
c) Tram conegut com el Beltrán de la CV-14 o CV-1170, que passa per la Teuleria fins
al portal de Sant Mateu i era de Pere Basilio.
d) La carretera de la Canà, amb pas pel municipi de Cinctorres, Morella i Castellfort.
Han passat més de 3 mesos. Aquest ajuntament no ha rebut cap notificació ni de la
Generalitat Valenciana ni de la Diputació Provincial de Castelló donant una solució
concreta a aquesta difícil situació viària en la que ens deixa el Catàleg de Carreteres.
En els propers mesos van a ser debatuts i aprovats els Pressuposts de la Generalitat
Valenciana i de la Diputació Provincial de Castelló, i és raonable que les partides
pressupostàries destinades a l’habilitació i adequació dels trams de vials indicats en
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eixe catàleg tenen d’estar inclosos per a la tranquil·litat dels municipis que ens trobem
afectats.
Per tal, i dins el tràmit administratiu corresponent, ens correspon tornar a demanar el
canvi en el propi Catàleg de Carreteres, incloent les mencions oblidades, reivindicant
el compromís de les administracions cedents de disposar de recursos i fer la posada a
punt dels mateixos vials per tal de que puguen ser assumits pel municipi de Morella,
sense que això els supose una nova càrrega a la seua ciutadania, i habitants de les
zones afectades, així com dels usuaris de les vies.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer. Tornar a reclamar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
per a incloure com de competència Autonòmica o Provincial el conegut com camí de la
Canà (des de la CV-124 i 125 fins la CV-12).
Segon. Tornar a reclamar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
la reparació del 1171 Accés a Ortells i pas inferior des de la CV-14 entre els punts
quilomètrics 16+048 i 17+081 per poder ser acceptada la cessió al municipi de
Morella, sense la qual, aquest Plenari manifesta la seva oposició fins que es resolgue
esta situació.
Tercer. Tornar a reclamar a la Diputació Provincial de Castelló la reparació del 1050
Accés a Herbeset per poder ser acceptada la cessió al municipi de Morella, sense la
qual, aquest Plenari manifesta la seua oposició fins que es resolgue esta situació.
Quart. Tornar a reclamar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la
reparació de l’accés nord oest de Morella des del Beltran fins a la Carretera Castelló –
Portal de Sant Mateu, per poder ser acceptada la cessió al municipi de Morella, sense
la qual, aquest Plenari manifesta la seua oposició fins que es resolgue esta situació.
Quint. Reclamar tant a la Generalitat Valenciana com a la Diputació Provincial de
Castelló que incloguen en els seus Pressuposts per a l’any 2014 partides
pressupostàries suficients per a poder complir amb la legislació i que els trams i vials
que siguen de la seua competència i que tinguen pas pel nostre terme municipal
siguen acondicionats per al seu ús adequat per als vehicles.
Sext. L’ajuntament remetrà els acords presos a les administracions afectades pels
mateixos, i als grups polítics de les Corts Valencianes i de la Diputació Provincial de
Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.”
A continuació es proposa afegir els acords presos per la Junta de Portaveus de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), per unanimitat de tots els
seus membres, en la reunió ordinària celebrada el dia 12 de setembre de 2013 que
són els següents:
“Primer. Sol·licitar que es deixe sense efecte o se suspenga l’aplicació del Decret
49/2013, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la
Comunitat Valenciana.
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Segon. Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de carreteres
en els trams de zona rural, fins a la zona qualificada com a urbana en l’instrument de
planejament general.
Tercer. Modificar el Decret als efectes oportuns prevenint l’adequació de les vies
urbanes a cedir abans d’entregar la titularitat i responsabilitat als ajuntaments.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es recolzaria la moció presentada en un
principi però no es pot recolzar la inclusió dels acords proposats per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, ja que al no presentar-se abans del ple no s’han
pogut valorar.
Pren la paraula el Sr. Blanch per, en primer lloc, demanar disculpes per la presentació
en este moment d’aquestos acords, però dir que va arribar en posterioritat a la
realització de la Comissió Informativa.
També dir al portaveu del Grup Popular que els acords presentats han estat aprovats
per la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de la
qual formen part tots els partits polítics representats en els ajuntaments de la
Comunitat Valenciana, sent el segon com el tercer acords iguals que els de la moció
inicial i sent sols diferent el primer que fa menció al Decret 49/2013.
També es pot plantejar una votació separada.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que este és un problema que afecta a molts
municipis de la Comunitat Valenciana i que és molt important que s’hage trobat
unanimitat en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que no té de haver
cap problema en votar la moció conjuntament amb la inclusió dels acords plantejats
per aquesta Federació. Hi ha que aprofitar aquesta situació per fer força conjuntament
amb la resta de municipis de la Comunitat Valenciana.
Per tant es demanaria als membres del Grup Municipal Popular que recolzara aquesta
moció.
Pren la paraula el Sr. Amela per reiterar la queixa en la presentació d’aquesta
modificació de la moció. També dir que en els acords plantejats en la moció inicial
queda prou clara la postura de l’Ajuntament de Morella, per lo que es demanaria fer
votacions separades.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que una part molt important d’aquesta moció és
la reclamació a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a incloure
com de competència Autonòmica o Provincial el conegut com camí de la Canà i així
poder solucionar el problema que suposa l’estat d’aquest camí.
Després de les deliberacions es planteja una votació separada i se passa a votació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el catàleg de
carreteres de la Generalitat Valenciana i cessió camí de la Canà tal i com es
presentava inicialment.
I seguidament per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, el Ple acorda aprovar la moció sobre el catàleg de carreteres de la
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Generalitat Valenciana i cessió camí de la Canà amb la inclusió dels acords presos
per la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP).
12. AL·LEGACIONS PROJECTE RED NATURA 2000. Es dóna compte per part del
regidor Rafael Pallarés Traver de que en el plenari de 19 de juny de 2013 ja es van
presentar una sèrie d’al·legacions al projecte de gestió de la Red Natura 2000. En este
cas es tracta d’unes normes de gestió més concretes en quan a zones i, ara i per mitjà
de l’Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana es presenten
unes altres al·legacions explicant quins han de ser els criteris per als plans de gestió
de la Red Natura 2000 que són:
1. Redefinició del sistema d’espais protegits en la Comunitat Valenciana.
Es proposa la refundició de tota la normativa (PORN, PRUG, Plans Especials...) i les
figures de protecció (Parcs Naturals, Paisatges Protegits, Paratges Municipals ...) que
emana de la Llei 11/1997 i crear la figura de “Espacio Protegido Natura 2000”, dotada
de la seva regulació i finançament adequat. Una única figura de protecció potent que
preserve els hàbitats i espècies i que potencie aquelles activitats agroforestals
tradicionals que han fet a aquestos espais arribar en les bones condicions
medioambientals per a ser designats RN2000.
2. Pressa de decisions participatives en la gestió dels “Espacios Protegidos Natura
2000”.
Tal i com estableix el principi de subsidiarietat de les polítiques ambientals de la Unió
Europea, la pressa de decisions que afecten a un territori deuen prendre’s en aquest
territori. Per esta raó es proposa la creació de consorcis per cada àrea Natura 2000,
formats per la Generalitat, Diputacions provincials, Ajuntaments, propietaris de
terrenys, caçadors, organitzacions de conservació de la natura... amb estructura
d’òrgan de govern (Assemblea General, Junta de Govern, Equip Tècnic...) i com un
CIF propi per a que siguen ells mateixos els que defineixquen quin model volen per al
seu territori. Estos Consorcis podrien optar d’una manera independent a tots els
instruments de finançament autonòmics, estatals i europeus que les Institucions
(sobre tot europees) posen al servei de la conservació de la biodiversitat i del
desenvolupament rural.
3. Potenciació de l’activitat agroforestal en la RN2000 com principal element de
conservació.
Les activitats agroforestals han estat el principal actiu de conservació dels nostres
espais RN2000, comptabilitzant esta conservació amb la fixació d’ocupació en les
zones rurals. Per tant, esta deu ser considerada com un element de conservació i no
deu ser limitada, al contrari deu ser recolzada i potenciada.
A més a més esta gestió prevé a la RN2000 de la seua principal amenaça, com són
els Grans Incendis Forestals. Una gestió agroforestal tradicional, on es comptabilitzen
aprofitaments forestals, agrícoles, ramaders, cinegètics, assegura el tan desitjat
paisatge en mosaic que ofereix un elevat valor paisatgístic i medioambiental, ric en
biodiversitat i element de ruptura del foc que es produeix tots els anys en els nostres
territoris.
4. Conclusió
Per tant es creu fermament en la voluntat i l’esforç de la Unió Europea per unir
conservació d’hàbitats i espècies d’interès amb la gestió agroforestal sostenible i el
desenvolupament rural de les poblacions que els alberguen. Som uns ferms defensors
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de la frase de que “la conservación de la biodiversidad genera puestos de trabajo” i
que articulada en els pilars anteriorment exposats així serà.
Els documents sotmesos a consulta queden molt lluny de les nostre expectatives i, a
nivell normatiu, són simplement un compendi de més limitacions i burocràcia
superposada a les ja existents, limitant encara més l’activitat agroforestal tradicional i
contradient en moltes ocasions l’últim document normatiu aprovat pel Consell de la
Generalitat (PATFOR).
Creem que encara estem a temps de reconduir estos plans i normes de gestió per a
que la Red Espacios Protegidos “Natura 2000” siga l’element de conservació i
desenvolupament rural que tots volem.
Els suggeriments que es presenten són:
Si no es tinguera en compte el planejament anteriorment descrit, el nostre
posicionament serà contrari als plans i normes presentats, i així se defensarà davant
les institucions estatals i europees u òrgans jurisdiccionals que considerem oportuns
per a la defensa dels nostres territoris. No obstant creem que la seva modificació en
els punts que s’assenyalen a continuació suposaria una millora substancial als textos
plantejats.
-

No procedència de sotmetre a avaluació les activitats agroforestals que compten
amb un pla de gestió aprovat per la Generalitat. Si el Pla ja està aprovat per la
Generalitat, què sentit té tornar a autoritzar allò que ja està autoritzat? A més a més
és contrari al sistema de declaracions responsables establert en el PATFOR.
No procedència de sotmetre a avaluació els tràmits de declaració responsable
d’ús i actes amb el sòl, per la poca rellevància e impossibilitat tècnica de revisió
immediata.
Règim de les valoracions preliminars de repercussions. Se propose que sols
siguen activitats que tinguen que sotmetre’s a valoració preliminar les següents,
sempre que no estiguen sotmeses a Declaració d’Impacte Ambiental:
Obres majors d’edificacions.
Llicències ambientals i Autoritzacions Ambientals Integrades.
Declaracions d’Interès Comunitari.
-

Procediment de valoració preliminar de repercussions. Se propose un sistema
extern d’avaluadors acreditats per part de l’Administració que siguen els
responsables d’establir si una activitat deu de sotmetre’s a un estudi de
repercussions en la Red Natura 2000.

Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Municipal Popular està d’acord en
aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per puntualitzar que sense la implicació del territori no
es pot tirar endavant cap iniciativa de conservació i que una conservació adequada pot
ser un factor de desenvolupament rural sostenible dels territori.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un bon exemple de la suma
d’esforços dels distints municipis, esperant que aquest projecte no vage endavant.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les al·legacions al projecte Red
Natura 2000 tal i com es presenten.
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13. RATIFICACIÓ APROVACIÓ CONVENI DINAMITZACIÓ VALLTORTA-GASULLA.
Es dóna compte per part de la regidora Maria Rallo Rallo de l’acord pres per part de la
Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2013 que és com segueix:
“APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORTS, DIPUTACIÓ PROVINCIAL I AJUNTAMENTS DE L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE LA VALLTORTA-GASULLA. La Junta de Govern Local coneix el
conveni entre la Generalitat, Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, la Diputació
Provincial de Castelló i els Ajuntaments de l’àmbit territorial de la Valltorta-Gasulla,
l’objecte del qual es sumar esforços per a la redacció i execució del Pla de
Dinamització i la creació del Parc Cultural Valltorta-Gasulla, dirigit al desenvolupament
integral de la zona seleccionada dels municipis que formen part de l’àmbit territorial
d’influència per a la promoció i difusió de manera conjunta del Parc Cultural de la
Valltorta-Gasulla.
L’àmbit territorial d’influència Valltorta-Gasulla afecta a una extensió aproximada de
22.000 hectàrees i engloba els municipis de Albocàcer, Ares, Benassal, Catí, Culla,
Coves de Vinromà, Morella, Sarratella, Sierra Engarcerán, Tirig, Torre d’en Besora i
Vilar de Canes, deixant obert a qualsevol municipi de l’àrea d’influència amb aquestos
i que puguen complementar la oferta turística de la zona.
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia després de la seva signatura i
tindrà una duració fins al 31 de desembre de 2016, prorrogable mitjançant addendes
anuals que se subscriuran al mateix fins la realització dels objectius que el mateix té
com finalitat.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Adherir-se al conveni entre la Generalitat, Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports, la Diputació Provincial de Castelló i els Ajuntaments de l’àmbit territorial de la
Valltorta-Gasulla, per a la dinamització turístico-cultural del patrimoni de la ValltortaGasulla tal i com es presenta.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
es realitze per a la seva ratificació.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig per a la signatura del referit
conveni.”
També puntualitzar que se recolze aquest conveni perquè des de l’Ajuntament de
Morella recolza qualsevol iniciativa que fomente el nostre patrimoni, tot i que aquest
conveni, signat el passat 2 d’agost en la Valltorta, es considera que naix coix i poc
ambiciós, ja que en cap moment fa referència a Morella la Vella i més sent un conveni
en el que es tracta el tema de les pintures rupestres.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que es va assistir a la signatura del referit conveni,
del que formen part 13 pobles, i que es farà lo possible per a que s’incloga i s’impulse
el tema de Morella la Vella.
Pren la paraula la Sra. Rallo per agrair que el Grup Popular estiga per la labor d’obrir i
dinamitzar Morella la Vella i més tenint en compte que fa uns mesos es va tenir
l’oportunitat de que s’obrira i que per culpa de la Directora General de Cultura i del
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Cap de Serveis de la Direcció Territorial de Cultura, Fran Medina, es va perdre,
perdent amb això l’oportunitat de creació de llocs de treball i l’oportunitat de
dinamització d’un espai que és Patrimoni de la Humanitat.
També dir que aquest conveni, tal i com es veu en la clàusula 9, té una falta total
d’assignació econòmica, per tant es considera que es tracta sols de bones intencions.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es considera que la regidora de Cultura està
bastant equivocada al fer unes afirmacions com les que acaba de fer, ja que el Sr.
Fran Medina no és Director Territorial i sempre ha recolzat el projecte; el problema ha
estat donat per la presentació de distints projectes per dinamitzar Morella la Vella
tenint que decidir quin és el més adient.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que la passada setmana es va mantenir una
reunió en la Directora Territorial de Cultura, Marta Alonso, per parlar d’aquest conveni,
considerant que té molt bones intencions però sense diners i en el cas concret de
Morella, sense incloure una part tant important com és Morella la Vella. Per tant són
qüestions que es demanaran que es corregeixquen i se seguirà demanant que Morella
la Vella estigue inclosa en aquest conveni amb les mateixes condicions que La
Valltorta.
Pel que fa a les afirmacions fetes per la regidora Maria Rallo dir que són amb tot el
coneixement i causa del tema. Tant Fran Medina com la Directora General de Cultura,
pels càrrecs que tenen, alguna responsabilitat han de tenir, i han de ser responsables
de que un tema com el de Morella la Vella, del que es ve parlant des de fa anys, a
hores d’ara no estigue solucionat. Han hagut propostes molt interessant que
suposaven la creació de llocs de treball i la potenciació del turisme, que per la seva
ineptitud s’han quedat sols en propostes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el referit acord.
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ RETALLADES EDUCACIÓ. Es dóna compte
per part de la regidora Palmira Mestre Tena de la moció retallades educació que és
com segueix:
“ Les decisions que estan adoptant, tant el Govern d’Espanya com el Govern de la
Generalitat Valenciana, en l’actual situació de crisi econòmica profunda que estem
vivint, estan generant una societat fracturada.
Després de 18 anys de govern del PP a la Comunitat i 20 mesos en el govern
d’Espanya, l’educació està experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un
retrocés que està condicionant el present i el futur de centenars de milers d’estudiants
valencians, un retrocés que està condicionant el present i el futur de la Comunitat
Valenciana.
El curs que acaba de començar es va a caracteritzar per seguir incrementant les
retallades materials i humanes que estan causant un descens irreparable en la qualitat
educativa i, el que és més greu, una minva sense precedents en la igualtat
d’oportunitats.
En el darrer curs, va començar una retallada sense precedents a Espanya, a la
Comunitat Valenciana i a la nostra comarca. I, tot apunta a que este curs que s’inicia
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ara, porta el camí de seguir retallant i ficant en dificultats a moltes famílies. Estos dos
anys, han suposat una disminució sense precedents en el nombre de professors en
totes les etapes educatives, l’augment d’alumnes per aula, una dràstica reducció de
les ajudes a les famílies per a la compra de llibres de text i altre material escolar, la
desaparició de moltes línies de transport, la disminució de les beques de menjador,
l’augment de les taxes universitàries acompanyat d’una retallada generalitzada de les
beques.
Per si fora poc, en els darrers dies hem assistit a un altre atac incomprensible a
l’educació de la nostra comarca. L’únic mòdul de Formació Professional que es podia
cursar estava a Vilafranca i, la Generalitat Valenciana l’ha eliminat, tot i superar-se tots
els requisits per tindre’l.
Des del Grup Municipal Socialista denunciem que el PP s’està encarregant de
retrocedir en el temps i portar-nos a aquelles èpoques en les que cada volta menys
gent podia estudiar per no tindre diners. Només cal veure com les matrícules
universitàries s’han pujat vora el 100%. Un augment que, sumat al descens de beques
i el cost que suposa per a una família morellana que el seu fill estudia en altres ciutats,
pot fer que hi haja veïns i veïnes que no puguen costejar l’educació superior.
Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a
la disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric en becaris i quanties,
fent així efectiva la necessària igualtat d’oportunitats. Una beca és per a compensar la
desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos
més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar.
El passat 19 d’agost es va publicar el nou Reial Decret sobre beques en el qual
s’endureixen els requisits per a ser beneficiari d’una beca i per a mantenir-la. Davant
d’esta irresponsabilitat del Govern d’Espanya, el nostre municipi no pot romadre aliè, i
cal un pronunciament clar que exigisca al Govern d’Espanya i al Govern de la
Generalitat Valenciana que respecten el dret dels joves a accedir a romadre en
l’educació, en els diferents nivells educatius, sense tindre dificultats afegides a veure’s
exclosos de la mateixa per falta de recursos econòmics.
El dia 3 de setembre, la consellera d’Educació, Cultura i Esport va anunciar que les
ajudes per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d’extrema
necessitat.
La nova regulació dels requisits per tenir transport escolar ha provocat que molts
alumnes hagen perdut esta possibilitat, com va ocórrer a Morella el passat any, on es
va suprimir una línia que enguany no s’ha retornat.
Per últim, cal mostrar la queixa d’este equip de govern i, també de la comunitat
educativa, pel retràs que han patit les obres del col·legi Mare de Déu de Vallivana i per
la seua execució. Les reivindicacions fetes per este ajuntament, per la direcció del
centre i per l’AMPA van donar resultat i la Generalitat va aprovar destinar 50.000 euros
per solucionar problemes estructurals. Estes actuacions es durien a terme durant
l’estiu, però ha començat el curs i encara hi ha obrers al seu interior. A més, els
acabats no són els millors, ja que s’han incomplit algunes qüestions acordades o no
s’ha realitzat la reparació de la forma és eficient.
Per tot això, es presenta al ple els següents acords:
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1. Instar a la Generalitat Valenciana a reposar el mòdul de Formació Professional que
s’impartia a Vilafranca.
2. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de text,
transport i menjador amb una quantitat d’almenys el pressupost de l’any 2010, i pagar
a les famílies, llibreters, i altres empreses els deutes pendents en aquest concepte
d’anys anteriors.
3. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a que modifique per al curs 2013-2014
les ajudes de beques de menjador i transport escolar, unint-les com es feia en anys
anteriors.
4. Instar a la Generalitat Valenciana a que finalitze les obres del col·legi Mare de Déu
de Vallivana en els acabats que es va acordar i, que continue invertint any rere any
per tal pal·liar les deficiències estructurals de l’immoble.
5. Instar al Govern d’Espanya a que porte a terme una congelació de taxes
universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.
6. Instar al Govern d’Espanya a que restituisca els requisits establerts per a l’obtenció
de beques pel Reial Decret 1721/2007.
7. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana per a que adopte les mesures
necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants
que per la seva situació econòmica, personal o familiar, no puguen afrontar el
pagament dels mateixos.
8. Remetre el contingut de la present moció als grups polítics de les Corts Valencianes
i de les Corts Espanyoles i, a la Conselleria d’Educació.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que en el tema del sistema educatiu i les
retallades en educació hi ha un problema i és que aquesta és la sèptima reforma
educativa que es fa des de l’inici de la democràcia en 1977-1978 i els partits polítics
no es posen d’acord en fer una llei que beneficie als xiquets. La nova llei es planteja
per que es considera que s’ha de millorar la qualitat de l’ensenyament al veure que el
25% de l’alumnat no acaba l’ESO.
També dir que els retalls en educació s’estan fent en altres comunitats autònomes no
sols en la Comunitat Valenciana, on el 75% de tots els ingressos vénen directament
de Madrid.
Pel que fa a la moció que es presenta segueix presentant una exposició de motius
alarmista totalment injustificat, tal i com es ve fent en totes les mocions que sobre este
tema s’han presentat, encara que els acords si que se plantegen en sentit comú, per
lo que es demanaria rectificar l’exposició de motius.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el canvi en les lleis educatives a les que ha
fet referència és un gran problema però cap acció de cap govern havia atacat
l’educació pública i universal com s’està fent en este moment des del Govern Central.
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A hores d’ara la situació sí que és alarmant ja que hi ha molts de ciutadans que no
disposen de beques i que tenen moltes dificultats per a que els seus fills puguen anar
a estudiar a la universitat, la Generalitat està suprimint les ajudes als llibres de text.
Des de tots els punts s’està atacant a qui menys possibilitats té i la nostra comarca
s’està ressentint.
Pel que fa al tema de les obres del col·legi s’ha enviat un informe tant a la Direcció
Territorial de Castelló com a la pròpia Consellera de aquelles actuacions que no s’han
fet bé. Les obres es van adjudicar a una empresa que des del primer moment
l’Ajuntament de Morella no estava d’acord pels problemes que dóna en l’execució
d’obres, i ara, gràcies a aquest informe, algunes actuacions del col·legi s’estan
corregint, demanant també que la inversió siga contínua.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció retallades en educació tal i
com es presenta.
15. INFORME NOVA APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA. Es dóna compte per part de
la regidora Malú Blasco Querol de l’informe sobre la nova aplicació de la Llei de la
Dependència que és com segueix:
En el moment actual de situació social, les persones i les famílies requereixen, més
que mai, de recolzament per part de les institucions, sobretot aquelles persones que
més ho necessiten. I, ens trobem en una Llei de Dependència paralitzada.
Poc a poc, els recursos de la llei s’han anat mermant, disminuint i paralitzant. Des de
l’Ajuntament de Morella sempre s’ha reivindicat una llei àgil, que recolze als
dependents i les famílies. No es pot entendre que una valoració per a saber el grau
que té un sol·licitant es demore durant nou mesos. I tampoc, que excepte ingressos a
centres, hi ha dependents amb proposta PIA de desembre del 2011 que encara no
tenen la resolució.
Per tot l’esmentat és més necessari que mai recordar que no s’oblide i que s’escolte a
cadascun dels dependents i els seus familiars. Així com que es notifiquen per escrit
als dependents, els canvis que hi ha i en quin procés es troven els expedients. És
totalment incomprensible i inhumà que les famílies no sàpiguen en què consistirà la
valoració.
La Llei de la Dependència és fonamental perquè els pacients puguen entrar a la
Residència o al Centre de Dia. Este ha segut un dels principals entrebancs que
Morella ha tingut per poder tirar endavant el Centre de Dia.
A pesar de totes estes dificultats que fica la Generalitat, que és una de les
administracions pitjor valorades en la tramitació de la Llei de la Dependència, en
l’actualitat, el Centre de Dia té les 15 places públiques cobertes i, un usuari més, té
plaça privada. Este servei ja porta quatre anys en funcionament i, a pesar de tots els
entrebancs, el resultat és molt positiu. El Centre de Dia funciona i, molt bé. És una
autèntica realitat per a la gent de Morella i de la comarca.
A més, voldria informar de que en els propers dies s’impartirà un curs per a les
persones que estan ajudant als dependents. Éste l’impartirà Maria Ibáñez, treballadora
social, Gara Juan, directora del Centre de Dia i Nel·lo Monfort, metge. La
professionalització és molt important per als cuidadors i per als pacients.
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Pren la paraula la Sra. García per dir que s’està d’acord en que hi ha processos
massa lents i que s’han de corregir, però no es pot presentar un informe en el que
pareix que no es face res per la dependència, que no s’està gestionant o que no
s’atén als ciutadans que requeriexen aquest servei.
És el Partit Socialista el que va aprovar una Llei de dependència que no va consignar
als pressupostos i és ara quan el Partit Popular ha de corregir els seus desequilibris.
El Grup Municipal Popular s’alegra de que el Centre de Dia funcione, però fins aquest
any no s’havien cobert totes les places i no es creu que fora per les retallades. S’està
al costat dels dependents, al costat d’aquelles persones que necessiten aquest servei
i es recolza una aplicació de la llei sensata i racional, un sistema de dependència just,
sostenible, eficient i transparent.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que es tracta d’una llei aprovada per majoria
absoluta en el Congrés dels Diputats i que està en marxa en moltes comunitats
autònomes on si que funciona bé amb l’aportació del 50%, però hi ha autonomies que
no aposta per aquest servei com és la Comunitat Valenciana que va ser l’última en
acollir-se.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que a l’igual que en altres temes la Comunitat
Valenciana està a la cua en el tema de la dependència i es segueix culpant del mal
funcionament al Govern Central quan no és així ja que hi ha altres comunitats
autònomes on si que funciona.
El tema del benestar tindria que ser una prioritat. El que si que hi ha que fer és agrair
el treball continu que es fa tant des de la regiduria com dels treballadors, a pesar de
tots en els entrebancs en els que es troben.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
16. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos mocions
presentades pel Grup Municipal Popular que vol que es tracte en aquest Ple donat el
seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote la urgència del primer punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
MOCIÓ TRANSPARÈNCIA. Es dóna compte per part de la regidora Noelia García
Sales de la moció de transparència presentada pel Grup Municipal Popular que és
com segueix:
“Un concepte i un dret constitucional cada vegada més reclamat per la societat és el
dret a la informació i a una transparència dels gestor públics en la seua actuació
política.
Degut al problema de l’opacitat cada volta veiem més deteriorades les relacions entre
els ciutadans i els representants polítics. És la nostra obligació respondre a les seves
peticions i la transparència és una d’aquestes.
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Amb l’objectiu d’aconseguir-ho i que no hi hagen dubtes sobre la gestió pública, tota la
informació municipal deuria presentar-se d’una manera clara i fàcilment accessible per
a tot ciutadà del municipi que ho sol·licita.
L’autenticitat en les institucions públiques ha de ser un valor fonamental, i per garantirla proposem, fent valer ferramentes com la pàgina web municipal i el Tauló d’anuncis
de l’Ajuntament, els següents acords:
1. Exposició dels pressupostos anuals del municipi des de la seva elaboració fins la
seva liquidació, amb el grau d’execució trimestral dels mateixos. A més de la
publicació de totes les desviacions esdevingudes i el perquè d’aquestes.
2. Publicació mensual del nombre i classe de treballadors contractats per el Consistori
i el departament per al que presten els seus serveis.
3. Relació trimestral dels salaris i/o retribucions municipals per assistència a Plens,
Juntes de Govern, Comissions Informatives i Dietes de tots els membres de la
Corporació.”
També afegir que s’ha fet una graella per complimentar amb les dades dels regidors
(càrrec i nom), salari municipal, retribucions per assistències (plens, comissions,
juntes....), dietes i assignacions pel càrrec.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que el consistori de Morella sempre s’ha
caracteritzat pel seu ferm compromís amb la transparència, l’accés a la informació
pública i les normes del bon govern.
El perfil del contractant, les ofertes públiques d’ocupació, que passen totes pel filtre
públic i de transparència, el Pla General, les actes dels plens i de les juntes de govern,
la normativa municipal, el catàleg de procediments, els sistemes de participació
ciutadana, els correus directes als regidors i alcalde.
Pràcticament tota la informació que genera este Ajuntament, està a disposició de la
ciutadania per al seu coneixement. Tot està en la pàgina web municipal, estan
pendent del compliment d’aquelles carpetes ciutadanes de tots els expedients
administratius als que es va comprometre la Diputació i la Generalitat Valenciana per
poder complir la Llei d’Administració Electrònica, ja que no es disposa de recursos
propis per fer front a un programa de gestió com aquest.
Des de fa molt temps l’Ajuntament de Morella és avantguarda i exemple per poder
informar a la ciutadania de tot lo relatiu al govern municipal, a més a més de fomentar
de manera activa la participació activa en les tasques de govern.
Dir que aquesta moció que s’ha presentat està molt poc fonamentada i encara que sí
que es comparteix la filosofia i l’exposició de motius, no es poden compartir els
acords.
En el primer acord es demana “Exposició dels pressupostos anuals del municipi des
de la seva elaboració fins la seva liquidació, amb el grau d’execució trimestral dels
mateixos” quan és així com s’està fent en casa plenari trimestral. La publicació de les
actes a la web és complir de fa temps amb aquesta proposta des de 2006. Per tant, si
ja es compleix no cal ser reiteratiu.
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En el segon acord on demanen “Publicació mensual del nombre i classe de
treballadors contractats per el Consistori i el departament per al que presten els seus
serveis” dir que formen part de la relació dels llocs de treball que acompanya als
pressupostos anuals. Hi ha que dir també que les ofertes de treball d’este Ajuntament
són totes públiques i els nomenaments i altres parts dels expedients apareixen en els
butlletins oficials, en els taulers informatius i que també es poden consultar en la web.
Es cobreix sobradament l’esforç de transparència i no cal ser reiteratius demanant a
l’Ajuntament que face el que ja fa.
També fer una especificació en la qüestió dels treballadors, ja que quan es fa
referència al nombre es suposa que seria el número, no a les dades personals, ja que
per damunt de la transparència estan els drets de les persones individuals i privats tal i
com diu la Llei de Protecció de Dades, l’Estatut dels Treballadors, la Llei de la Funció
Pública i el Dret Constitucional a la intimitat personal i familiar.
Pel que fa a l’acord tercer “Relació trimestral dels salaris i/o retribucions municipals
per assistència a Plens, Juntes de Govern, Comissions Informatives i Dietes de tots
els membres de la Corporació” dir que, a l’igual que les anteriors, eixes dades ja estan
publicades en les actes dels plenaris i de juntes i en la web municipal.
Per tant no cal demanar que es face allò que ja s’està fent, recordant que
l’administració d’aquest ajuntament ja està prou carregada de feina com per tenir que
tornar a elaborar tota aquella informació que ja està a l’abast de tothom.
Per altra part pel que fa a la transparència sí que es podria parlar de Segorbe,
Navajas, Alcalà de Xivert, Argelita .... on si que es tracta de casos incompliments de la
pròpia legalitat i que estan en mans dels jutjats de la província.
També es vol manifestar que el Partit Socialista és pioner en quan a la transparència
dels seus càrrecs públics, tant al Congrés, a les Corts Valencianes com a la Diputació
estan penjats els bens dels seus Diputats.
Després de tot l’exposat, es presenta en nom del Grup Municipal Socialista, la següent
esmena de substitució de la part de la moció presentada referent als acords, quedant
de la següent manera:
“ ESMENA SUBSTITUCIÓ ACORDS MOCIÓ TRANSPARÈNCIA GRUP POPULAR
Proposem la substitució de tots els acords plantejats en l’esmentada moció de la
següent manera:
Acords:
Primer. L’Ajuntament de Morella reafirma el seu compromís amb la transparència,
l’accés a l’informació pública i les normes del bon govern com a eixos fonamentals de
la seua acció política, de la que ha segut referència i avantguarda en els darrers anys.
Segon. Avançant en el bon govern i transparència, el Plenari aprova la creació a la
web municipal, en un lloc destacat i de fàcil accés a la navegació de la ciutadania dels
arxius relatius a les declaracions de bens i d’interessos dels membres electes del
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Consistori de Morella, amb les darrers versions actualitzades, donant el seu
consentiment, de conformitat amb la legislació vigent.
Tercer. Instem a les administracions públiques, és a dir, al Ministeri d’Hisenda i
Administració Pública (Secretaria d’Estat d’Administracions) i a la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana a que adapten les
normes relatives a la transparència de conformitat a les demandes de la ciutadania,
milloren els mecanismes de control i sanció dels ajuntaments i càrrecs públics que
incompleixen amb les mínimes normes de compliment exigit en aquesta matèria per
tal d’erradicar qualsevol màcula d’opacitat en la gestió dels assumptes dels ciutadans i
ciutadanes.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que els acords presentats pel Grup Socialista són
semblants als presentats en la moció inicial i sols s’hauria d’incloure l’acord tercer de
la relació trimestral dels salaris i/o retribucions municipals per assistència a Plens,
Juntes de Govern, Comissions Informatives i Dietes de tots els membres de la
Corporació, per tal de que aquesta informació estigue presentada d’una forma més
clara i fàcil de consultar per part de la ciutadania.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que aquesta moció no pot pretendre posar en
dubte l’acció d’aquest consistori en ares de la transparència, no pot ser que siga el
Partit Popular qui pose en dubte la transparència dels altres, quan és aquest partit qui
menys pot parlar.
La càrrega als serveis administratius que es proposa és totalment innecessària ja que
sols per poder complir els deures que ha imposat el Sr. Montoro ja és suficient i es
considera que els membres del Grup Municipal Popular tenen suficient capacitat per
poder reomplir el quadrant que proposen.
Per altra part en aquest quadrant també estaria bé afegir una fila per posar a com els
ix als morellans les hores que cada regidor o l’alcalde dedica als veïns.
Per finalitzar es demana als membres del Grup Municipal Popular que recolzen
l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal Socialista per considerar-la com
la més adequada a la realitat i que fa propostes que van més enllà de les del Partit
Popular, No recolzar-la donaria que pensar que qui si que té algo que amagar és
precisament el Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’ha plantejat una moció en bona voluntat, no
tenint cap dubte de la transparència en l’Ajuntament de Morella sinó per clarificar les
dades de cara al ciutadà, oferint-se a fer el treball, que des dels serveis municipals no
es pot fer, per a que sols tinguen que penjar-ho en la web municipal.
Pren la paraula el Sr. Blanch per preguntar si el Partit Popular està disposat a reomplir
les dades d’aquest quadrant amb la incorporació de la fila proposada anteriorment, a
lo que el Sr. Amela li respon que no.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que amb l’última resposta del Sr. Amela queda
demostrat que el Partit Popular presenta mocions com aquesta per aprofitar i com que
la política està molt mal vista se tire fem a tots els costats per a que aplege a tots.
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Tal i com li ha explicat el Sr. Blanch l’Ajuntament de Morella ha segut pioner en la
transparència i tot el que es demana en la seva moció ja s’està fent, o a cas no és
públic el sou de l’alcalde, les assistències, les dades dels treballadors o els
pressupostos?
Després d’aquestes deliberacions i segons el punt 2 de l’article 177 de la Llei 8/2010,
de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana segons el qual “Si
s’hagueren formulat vots particulars o esmeses, estos hauran de debatre’s en primer
lloc.....” es passa a votació l’esmena a la totalitat dels acords presentada pel Grup
Socialista que s’aprova per set vots a favor del Grup Socialista i quatre vots en contra
del Grup Popular.
Seguidament es passa a votar l’urgència d’aquest punt que és aprovada per
unanimitat.
MOCIÓN TERCER CARRIL CORREDOR MEDITERRÁNEO. Es dóna compte per part
del regidor José Agustín Amela Ibáñez de la moció tercer carril del corredor
mediterrani que és com segueix:
“El Corredor Mediterráneo es una actuación estratégica de enorme trascendencia
económico y social para las CCAA del llamado Arco Mediterráneo español, e incluso
para España. Constituye una infraestructura vital para nuestro futuro económico y
para la generación de una importante oferta laboral estable, ya que se trata de una
infraestructura ferroviaria, adaptada a las nuevas tecnologías de transporte, que
acercará nuestros productos a los demás países europeos a la vez que nos convertirá
en eje del tráfico marítimo comercial entre Europa, África y Asia.
La construcción inmediata del llamado Tercer Carril, que quedará integrado en el
proyecto definitivo del Corredor Mediterráneo, nos permite adelantar en el tiempo la
puesta en funcionamiento de este servicio de transporte del que tanto esperamos.
Desde el primer momento el President de la Generalitat, Alberto Fabra, impulsor del
proyecto del Tercer Carril, negoció con el Gobierno de España que, el Ministerio de
Fomento, asumiese su construcción y las gestiones del Consell tan insistentes que
dicho proyecto hoy ya es una realidad. En este sentido contamos con el compromiso
del Gobierno de España como los hechos demuestran.
La Generalitat confía plenamente en la ejecución del proyecto del Tercer Carril por
parte del Ministerio de Fomento, como así se está haciendo desde hace meses
mediante la licitación de tramos de norte a sur.
El Ministerio, como ha reconocido públicamente, en varias ocasiones, la Ministra de
Fomento, Ana Pastor, considera el Corredor Mediterráneo como eje dinamizador del
transporte de mercancías y de viajes, y como una infraestructura fundamental para la
economía española.
El compromiso del Gobierno de España queda demostrado, además, por las
actuaciones que el Ministerio de Fomento, a través de Adif, ya está realizando y de
entre las que destacan las siguientes:
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- El pasado mes de junio Adif aprobó inversiones por importe superior a 112,5
millones de euros para el desarrollo del Corredor Mediterráneo en Cataluña y en la
Comunitat Valenciana.
- Entre Castellbisbal y el nudo de Vila-seca se adjudicaron dos contratos para la
implantación de ancho estándar europeo (1.435 mm), en los tramos CastellbisbalMartorell (Barcelona) y Martorell-Sant Vicent de Calders (Tarragona), por un
importe conjunto de 60.476.382 euros.
- Estos acuerdos se suman al ya aprobado por Adif para la adecuación de las
instalaciones de seguridad y comunicaciones en el tramo Castellbisbal-TarragonaNudo de Vila-seca, por 73,4 millones de euros.
- En este recorrido sólo queda pendiente la adjudicación del contrato para la
implantación del ancho europeo en el tramo Sant Vicent de Calders-TarragonaNudo de Vila-seca, que se licitó en febrero, por 45,8 millones de euros.
- Asimismo, entre Vandellós y Valencia, se licitó el contrato para la ejecución de
actuaciones en vía y electrificación en el tramo Valencia Nord-Sagunto, por
30.200.453 euros.
- Con esta licitación, entre Vandellós y Valencia ya se habrán licitado cinco contratos
por un importe de 122,4 millones de euros.
- También se adjudicó el contrato para la implantación de ancho europeo en el tramo
Sagunto (Valencia) Castellón de la Plana, por 21.871.137 euros.
- Esta nueva adjudicación se une a la de la adecuación del tramo MoncófarCastellón, realizada en marzo, que representa una inversión de casi 21,4 millones
de euros.
- Por otra parte, Adif ha decidido paralizar el contrato de obras de renovación de
instalaciones de seguridad y comunicaciones del tramo del corredor mediterráneo
entre Moncofa y Castelló, de 20 kilómetros. El objetivo es ejecutar estas mismas
obras en un tramo más amplio desde Almussafes a Valencia y Castelló (89,1
kilómetros) para sacar a concurso las obras en un único contrato agilizar así su
ejecución, una vez iniciados los trabajos.
- Para implantar ancho estándar europeo en este Corredor ya se han licitado desde
finales de 2012 inversiones por un importe de 358,8 millones de euros y
adjudicados contratos por valor de 177,1 millones de euros.
- Además, ya existe un principio de borrador del trazado que conectará el puerto de
Alicante con la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en San Isidro. El
Ayuntamiento ha recibido un requerimiento de la empresa encargada de realizar el
proyecto con el fin de que informe de todos los obstáculos que debe salvar el tercer
carril entre la Vega Baja y la capital de provincia.
El proyecto del Tercer Carril, que hará posible adelantar una década la llegada del
Corredor Mediterráneo, fue presentado y defendido en su día por el President de la
Generalitat, Alberto Fabra, y contó con el apoyo de Cataluña. Así lo manifestó el
Consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad en la cumbre de política empresarial
que se celebró el pasado año en Valencia, apoyo que se reiteró en el acto dedicado a
las infraestructuras de Castellón-Tortosa-Tarragona como eje central del Corredor que
tuvo lugar en Peñíscola el febrero pasado.
A pesar de ello, hemos conocido recientemente, que el Alcade socialista de
Tarragona, según han confirmado fuentes del propio consistorio, interpuso en la
Subdelegación del Gobierno de España en Tarragona, el pasado miércoles día 21 de
agosto, recurso de nulidad contra la implantación de la línea férrea del Tercer Carril en
uno de sus tramos.
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Concretamente, dicho recurso, está referido al tramo Castellbisbal-Tarragona (Vilaseca), cuyas obras fueron licitadas a primeros de año, y que cuenta con un
presupuesto de 417 millones de euros y está previsto que concluyan las obras para el
año 2015.
Al mismo tiempo, el Alcalde socialista de Tarragona ha anunciado la posible
presentación de recurso ante los tribunales de Justicia. Ciertamente, preocupa mucho
que estas actuaciones puedan retrasar la finalización de las obras y con ello generar
un grave perjuicio a la Comunitat Valenciana, e incluso a Cataluña y resto de España.
Si a todo ello, unimos las declaraciones del Secretario General del PSPV, Sr. Puig,
justificando la actitud de su compañero de partido y Alcalde de Tarragona nuestra
preocupación es mucho mayor.
Por todo ello consideramos la conveniencia de que las actuaciones del Consell de la
Generalitat, en defensa e impulso de las obras del Tercer Carril del Corredor
Mediterráneo, cuenten con el mayor grado de consenso posible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular de Morella propone al Pleno de la
Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar al Consell de la Generalitat a que continúe impulsando la ejecución de las
obras del Tercer Carril del Corredor Mediterráneo en los plazos previstos.
2. Igualmente, instar al Ayuntamiento de Tarragona a que retire el recurso de nulidad
interpuesto contra el tramo Catellbisbal-Tarragona (Vila-seca) del Tercer Carril del
Corredor Mediterráneo y a que no presente recurso judicial alguno, por el grave
perjuicio económico y social que, el retraso en la ejecución de las obras, podría
acarrear para la Comunitat Valenciana y para Cataluña, e incluso para el resto de
España.
3. Remitir copia de la aprobación del presente acuerdo al Consell de la Generalitat
Valenciana, al Ayuntamiento de Tarragona, al Gobierno de la Generalitat de Cataluña
y a su Parlamento, así como al Ministerio de Fomento.”
Pren la paraula el Sr. Blanch per preguntar-se quines són les raons que fan que es
presente aquesta proposta ací i que es face d'aquesta manera tan peculiar.
En primer lloc, perquè tota la moció parteix de un pressupost, que és collita pròpia del
PP des de que governa Mariano Rajoy i que suposa una rebaixa molt substancial de
varies categories al que te que ser la magna obra del Corredor ferroviari del
Mediterrani: EL TERCER CARRIL? Com?
Tercer carril? El PP despatxa tot el projecte inicial de crear una gran autovia
ferroviària, ubicant una sola via paral·lela a la ja existent de Perpinyà a Algecires i li vol
donar categoria de Corredor? Com s’atreveixen?
En este tercer carril ja no juguem la Champions ferroviària, anem directament a
segona regional, sense donar eixida ni solucions clares a elements tradicionals com
son el coll de botella de la zona de Vandellós i que suposa un problema per al trànsit
viari àgil dels ferrocarrils circulants.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2013-09-19 PLE ORDINARI

34

El projecte del PP per a la costa Mediterrània és que no sigue via AVE, ni de doble
via. És un afegitó paral·lel i conjunt a la via de tota la vida i que està molt lluny del que
volia arribar-se en el projecte original de Corredor Mediterrani.
Lluny queda el temps en que quant governava Zapatero Alberto Fabra, demanava el
Corredor Mediterrani en tota la seua integritat (recordem la cimera de Castelló, al que
nosaltres els socialistes ens vam adherir i vam acudir gustosament), o quant Rita
Barberá considerava irrenunciable el pas subterrani per baix del Parc Central de totes
les vies del Corredor al seu pas per la ciutat de València.
De l’arribada de l’AVE a Castelló, a dia d’avui, res de res. 2014 era la data posada pel
President Zapatero per a que arribara. S’ha sabut alguna cosa? Si, que Rajoy no va
tardar gens de temps en cancel·lar-la i retrasar el projecte en la seua execució per
substituir-lo. Per això vostès venen avui a parlar de Tercer Carril i de tractar de
confondre el que són idees originals.
El mateix amb la ciutat de Valencia amb el pas subterrani, que ha desaparegut sense
que l'alcaldessa de Valencia fera cap tipus de protesta al respecte. Coses de la
política i del fer del PP en fer demagògia amb qualsevol tema.
No se qui els ha fet a vostès aquesta moció, és evident que estan complint, una
vegada més instruccions del seu partit sense massa convenciment i sense criteri real
de defensar el seu territori i el que és realment important. Però tenim que dir que està
redactada amb molt mala intenció per la falta de rigor en el seu contingut o per una
ignorància absoluta del que s'està parlant.
De totes les obres que enumeren en la seua moció, ben poquetes de les que
apareixen tenen que veure “estrictu sensu” amb el Projecte de Corredor Mediterrani, la
resta, son les obres de manteniment i reparació habituals de la línia ferroviària
espanyola, encara que l’autor de la moció ha volgut sumar per donar-nos quantitats
abultades però que no responen al objecte de la moció que presenten vostès.
Per posar un exemple, si consulten els diaris oficials en les webs, ja que es informació
pública i de fàcil accés, poden comprovar que obres com les del tram de Moncofa, no
suposen la instal·lació ni tan sols del Tercer Carril que s’està plantejant, sinó que és
una substitució de les travesses de la via, manteniment ordinari. Res mes lluny d’un
projecte innovador.
No anem a fer molta menció al tema de Tarragona, evidentment. Si un alcalde, en
defensa dels interessos de la seua ciutat no vol que el seu municipi sigue partit en dos
pel mal plantejament fet pel ministeri amb el tema del Tercer Carril, és legítim que
plantege els recursos i al·legacions que estime oportú per tal de modificar eixe trellat.
Nosaltres fariem així si estiguerem al seu lloc,en la resta no són sinó ganes de
generar un conflicte institucional gratuït entre Morella i Tarragona, joc este al que no
anem a entrar. Ens oposarem amb tota la força que ens dóna la legitimitat
democràtica.
El que anem a fer és proposar una esmena a la totalitat. És tan simple com que és el
text íntegre del Manifest que el 22 de febrer de 2013 van ratificar a Peñíscola els
càrrecs públics i institucionals de tot l’Arc Mediterrani per defensar el trellat de
Perpinyà a Algecires i de doble via del Corredor Mediterrani que és com segueix:
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“ L’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història.
Finalment, l’octubre de 2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la
importància de vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i
comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la
totalitat de les institucions, associacions empresarials, universitats, col·legis
professionals i del món sindical dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els
territoris que travessa aquesta via de comunicació estratègica són plenament
conscients de la importància que té, i la societat civil, per tant, ha esmerçat tots els
seus esforços a aconseguir la realització plena de la infraestructura.
Malgrat tot, la seua finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams
estratègics romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al
transport de persones com de mercaderies continuen sense transformar-se en finals.
Per tot això es sol·licita:
1. Que s’adopten les mesures necessàries per a la construcció, en el termini de temps
més curt possible, d’un corredor mediterrani de transport amb doble via per a
passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu, tal com s’ha dissenyat en el seu
projecte original.
2. Que es finalitzen (o, en el seu cas, que es construisquen) els accessos als ports de
l’Arc Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de les mercaderies en tot el
corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa.
3. Que s’acabe amb la desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona,
que condiciona tot l’eix mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeta la
connectivitat de les terres de l’Ebre; i que s’assegure així la participació valenciana,
amb ports i empreses, al corredor.”
Eixe és el compromís de totes les forces polítiques i institucions de Catalunya, País
Valencià, Murcia i Andalusia. La seua moció, evidentment, no ho és.
L’alcalde de Morella i jo mateix vam estar allí per a corroborar-lo i donar-li el nostre
suport. Tot el demés, son ganes de generar conflicte innecessari i a nosaltres ens
agrada mirar en positiu, propiciant acords i consens, que es resumeix en el text de la
nostra esmena.
El Partit Popular pot optar per entrar en el consens o seguir en la seua atalaia de
confrontació. Nosaltres confiem en el primer, i els demanem que recolzen la nostra
esmena.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el corredor mediterrani, com tots sabem,
tardarà molt temps en fer-se realitat per les dificultats econòmiques i per la complexitat
en la seva gestió i per això la Generalitat Valenciana han optat per intentar fer el tercer
carril, sent una alternativa amb un finançament relativament barat i que no necessita
de grans estudis mediambientals. Per tant se tracta de no perdre 20 o 30 anys.
Pel que fa a l’Alcalde de Tarragona ha fet unes declaracions per demanar consens
demanant una inversió d’insonorització i protecció mediambiental i també el Secretari
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General del Partit Socialista del País Valencià Ximo Puig valora el tema del tercer
carril com una solució provisional.
Pren la paraula el Sr. Blanch per repetir que els membres del Grup Popular segueixen
ordres sense reflexionar, posicionant-se en eixir del consens polític i institucional i
mantenint una confrontació innecessària.
També dir que el model de corredor mediterrani no és el mateix el que es defensa des
del Partit Socialista que va per la costa que el que es defensa des del Partit Popular
que va per Saragossa i Madrid i deixa fora a Tortosa i Tarragona.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que des d’ací no es pot recriminar l’actitud de
l’Alcalde de Tarragona per defensar els seus interessos i es proposa la votació de
l’esmena que aboga pel consens.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar que es face una votació separada.
Acceptada aquesta proposta es passa a votació el manifest de l’Arc Mediterrani que
s’aprova per unanimitat.
I seguidament per set vots en contra del Grup Socialista i quatre a favor del Grup
Popular, decau la moció presentada pel Partit Popular.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. García per plantejar les següents qüestions:
-

Demanar que algun membre del Grup Popular forme part dels Consells i
Patronats.
Demanar que s’actualitzen en la pàgina web les dades dels membres de la
Corporació.
Pren la paraula el Sr. Querol per plantejar les següents qüestions:
-

Demanar que es col·loque una barrera vegetal en la façana de l’Espai Firal i així
reduir l’impacte visual.
Preguntar com és que les obres del carrer Mestre Carbó encara no han
començat.
Preguntar perquè no s’aplique el Pla de Mobilitat igual en Carretera Castelló
que en el carrers centrals de Morella.
Demanar que s’estudie la possibilitat d’habilitar rampes en la Costa Sant Joan.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:
-

Demanar que se retire un arbre caigut en el passeig de dalt de l’Alameda.
Demanar que es done alguna solució a la plaga que presenten els arbres tant
en la Plaça Colon com en altres llocs.
Preguntar perquè en el llibre de festes apareixen els regidors del Grup
Socialista quan mai han aparegut a no ser que tingueren una col·laboració
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
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Traslladar la queixa d’un veí d’Ortells que té problemes de filtracions d’aigua en
la seva casa degut a l’enderroc d’una casa en ruïnes.
Demanar que s’arreglen els llavadors i abeuradors d’Ortells.
Preguntar per les declaracions fetes pel regidor Pallarés referent al problema
d’olors amb motiu del vessament de purins.
Preguntar per les retallades, a les que va fer referència el regidor de
desenvolupament rural, de les ajudes de Diputació per la Fira.
Agrair la col·locació, per part d’un veí del carrer Castell, d’indicacions del
Castell.

Pren la paraula el Sr. Acalde per respondre a les qüestions plantejades.
Pel que fa a les qüestions plantejades per la Sra. García, dir que el tema de la
participació de membres del Partit Popular en els Patronats o Consells, ja s’ha tractat
en anteriors plenaris. I pel que fa a la qüestió de les dades dels regidors en la web,
tant prompte com es dispose de tota la informació serà publicada.
Respecte a les qüestions plantejades pel Sr. Querol, i pel que fa al tema de la façana
de l’Espai Firal, dir que ara en este moment no es pot fer una inversió no prioritària.
També dir que les obres del carrer Maestro Carbó estan incloses en les obres dels
Plans Provincials i començaran properament.
Pel que fa a la qüestió del trànsit en la Carretera Castelló, dir que el Pla de Mobilitat
s’aplica a tots els llocs per igual i s’intentarà solucionar el problema que ocasiona en
aquest cas en concret.
Respecte a la sol·licitud d’instal·lar rampes en la Costa San Joan, segons el pla
integral de mobilitat realitzat en el seu dia no es poden instal·lar, però si que es pot
estudiar alguna altra solució.
Responen a les qüestions plantejades pel Sr. Amela dir que l’arbre caigut tindria que
estar ja retirat i respecte a la malaltia dels arbres de la Plaça Colon dir, que s’ha
detectat que també està en altres arbres de la població i ja s’ha demanat un informe
als experts segons el qual es tracta d’un fonc el tractament del qual s’hauria de
començar en passar l’hivern.
Pel que fa al programa de festes dir que els regidors apareixen com responsables de
les àrees directament relacionades en festes.
Pel que fa a les qüestions plantejades pel Sr. Ortí dir, que respecte a les filtracions en
una casa d’Ortells degut a l’enderroc d’una casa en ruïnes es tracta d’un problema
entre veïns, i pel que fa a la restauració dels llavadors d’Ortells, ’estudiaran les
solucions més factibles.
Respecte al problema dels purins, dir que es tracta d’un problema que ve ocasionat
per l’acció puntual d’algun veí.
Pel que fa a les ajudes de la Fira ,quan el regidor de desenvolupament rural va dir que
s’havien reduït es tractava del global de les subvencions.
I per finalitzar afegir-se a l’agraïment fet al veí del carrer Castell per la col·locació
d’indicacions encara que s’ha de buscar una solució definitiva.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-tres hores i quaranta-cinc
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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