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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 20 D’OCTUBRE DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán

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

En primer lloc i abans de començar amb l’ordre del dia d’aquest ple convocat per al
dia d’avui, manifestar una qüestió prèvia que ens afecte a tots els espanyols.
Aquesta vesprada, fa poques hores l’organització terrorista ETA ha fet públic un
comunicat de cessament definitiu de la violència. Més enllà de qualsevol altra
consideració, els morellans que sempre hem estat al costat del poble basc, al costat
de les víctimes, i de tota la gent que ha lluitat per la democràcia i la llibertat, volem
manifestar l’alegria pel triomf inequívoc de la democràcia i per l’acabament d’aquesta
barbàrie.
Molta gent durant molt de temps ha patit d’una manera absolutament innecessària, ha
sofert, moltes famílies han quedat destruïdes, més de 800 vides truncades, però ara
és el moment de mirar endavant.
L’alegria que signifique acabar en l’angunia, ho compartim també en el sentiment de
solidaritat i record de totes les víctimes i per això, tal i com hem fet tantes vegades en
la placeta de l’ajuntament, demano a la Corporació que comencen aquest Ple amb un
minut de silenci en homenatge i record d’aquells que han segut víctimes del
terrorisme.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 0809-2011 i 14-09-2011.
2. INFORME D’ALCADIA.
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Fer constar en primer lloc l’esdeveniment més important que ha ocorregut en aquest
període que ha estat la concessió del premi “Patrimonio 2011” per part de la “Red de
ciudades Patrimonio de la Humanidad de España” a l’Ajuntament de Morella per la
seva gestió del patrimoni.
Aquesta és una distinció que té molta força per valorar la gestió en el patrimoni i que
ens situa en el millor camí possible per tal d’aconseguir la Declaració de Patrimoni de
la Humanitat, més a més de ser un aval que ve refrendat per aquelles ciutats
espanyoles que ja disposen d’aquesta distinció.
També agrair a la Universitat Jaume I que va ser l’entitat que ens va presentar com a
aspirants a aquest premi amb un dossier que va ser molt important en el moment de
prendre la decisió.
Aquest premi ens té de servir per consolidar la nostra posició en defensa del
patrimoni, la promoció turística, econòmica i social de la nostra ciutat, sent una gran
oportunitat de prestigi i valor intangible que hem de saber donar-li tot el valor que
representa.
L’entrega es realitzarà el dia 25 de novembre en la ciutat de Càceres.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA DE HISENDA
-

S’han mantingut diverses reunions amb responsables de la Diputació i del gerent
del Consorci de Residus per elaborar les noves ordenances de recollida i
tractament de residus les quals tindran una estructura totalment nova i que es
portarà a un Ple en la propera setmana.
S’està treballant en l’elaboració d’un Plec de Condicions sobre el
subministrament de productes de neteja i del parc mòbil (vehicles) amb l’objectiu de
reduir despeses corrents.
S’han mantingut distintes reunions amb empreses que proposen solucions per
reduir substancialment les despeses en energia elèctrica, modernitzant les
instal·lacions amb costos reduïts per a l’Ajuntament.
S’està preparant la sol·licitud a l’Institut de Crèdit Oficial de la línia de
finançament per a Ajuntaments per a pagar a pimes i autònoms, dintre del pla de
racionalització de les despeses i austeritat.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Han finalitzat les obres del castell referent al 1% cultural i en estos moments
s’estan ultimant tots els treballs de neteja i posada en servei de la zona
rehabilitada. Felicitar a tots aquells que han tingut que veure en aquesta obra.
S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment en el Col·legi de Primària,
segons les peticions del centre, en motiu de l’inici del curs.
Les obres del Túnel d’accés al futur Parador continuen a bon ritme amb la
construcció de la zona exterior i l’evacuació de terres de l’interior del castell.
S’ha continuat mantenint reunions amb el gerent del Consorci de Residus,
referent a la posada en marxa de les plantes de tractament d’inerts i de
transferència d’escombraries, així com de l’ecoparc.
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-

S’està programant l’inici de les obres de reurbanització del carrer de la Plaça
Colon, que està previst que puguen començar el 14 de novembre.
Han començat les obres per a la construcció del tancat que ha d’ubicar l’antena
de recepció de TDT a la Pobleta.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
S’han fet diversos treballs de millora i conducció d’aigües en l’abocador de la
Teuleria per evitar problemes de despreniments deguts a les pluges.
Ha tingut lloc la 755 edició de la Fira Ramadera de Morella amb un èxit de
participació tant d’expositors com de visitants.
Han finalitzat les obres de millora i asfaltat dels camins rurals 2011 de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia: la parra, mina, escorxador, Xiva-Ortells.
El 1er. Tinent d’Alcalde i tècnics municipals van participar en l’encontre de pobles
de la comarca i veïnes que tenen Paratges Naturals Municipals i que va tindre lloc a
Pereroles.
El regidor delegat de la Puritat i el síndic van mantenir una reunió amb els veïns i
veïnes del barri per tractar diverses qüestions i millores.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va celebrar el 12 d’Octubre amb conjunció amb la Festa de la Guàrdia Civil al
nou quartell ubicat a l’Hostal Nou. Aprofitem per felicitar-los.
El passat dia 13 es van iniciar de nou les revisions de Inspecció Tècnica de
Vehicles a la zona de l’Espai Firal, facilitant que els conductors no tinguen que
desplaçar-se a altres zones per comprovar l’estat dels seus vehicles.
Es va acudir a la darrera reunió del Consorci Provincial de bombers celebrada a
Castelló.
Els passats 6 a 11 d’octubre, auspiciada per la Oficina de Integració i Cohesió
Social de Morella, una delegació de morellans van poder visitar determinats
territoris de Romania, així com diverses visites institucionals, on es va aprofitar per
promocionar el Sexenni i per conèixer les zones d’on son oriünds la majoria de la
població del col·lectiu romanès habitant de la nostra població.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

S’ha acordat amb els creadors de Ziudad.com començar a la nostra població una
experiència pilot de participació ciutadana en assumptes municipals ampliant de la
ja iniciada fa un temps i que te una afluència bastant important dins l’entramat de
poblacions que integren eixa xarxa de participació.
S’ha arribat a un acord amb la iniciativa “All in Valencia” per tal de donar publicitat
de la nostra ciutat a Internet en diversos idiomes, combinada amb viatges
programats de turistes nacionals i estrangers.
Es van tornar a ultimar gestions per a l’antena de telefonia mòbil de Xiva, davant
de certs dubtes de l’empresa de telefonia, però que pareix que tindrà instal·lació
definitiva per al proper mes de novembre.
ÀREA DE CULTURA
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Dinamització de la biblioteca amb la iniciativa “El llibre de la setmana”.
Inici del Cinema municipal amb pel·lícules de recent estrena.
Contacte amb diferents associacions per dinamitzar la cultura en Morella a través
de presentacions de llibres.
Col·laboració amb els centres educatius per desenvolupar l’activitat de teatre en
anglès.
Inici contactes amb l’organització de “Com sona l’ESO” per inaugurar una
exposició itinerant en la nostra ciutat, com a reconeixement l’èxit de la passada
edició.
Homenatge a Enric Valor a través de les “rondalles valencianes” en el centenari
del seu naixement.
Condicionament del Museu del Sexenni.
Col·laboració amb l’organització del Correllengua 2011
Suport a la realització de l’inventari de patrimoni immaterial que s’està fent des
de la Mancomunitat de la Taula del Sènia.
Col·laboració en la celebració del “II Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger” organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut
Ramon Llull i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

ÀREA DE TURISME
-

Organització excursió senderista fins a Herbeset per promocionar els nostres
senders.
S’està treballant en la promoció del Sexenni, s’està intentant, amb l’oferta del
Ministeri d’Exteriors a través del Cònsol General a Nova York, fer una promoció en
aquesta ciutat amb la participació de tots els que vulguen, constejant-se el seu
propi viatge.
El personal de l’oficina de Turisme començarà a realitzar cursos SICTED.
ÀREA DE JOVENTUT
-

Organització de les activitats del pont de la Constitució i de Nadal.
S’han rebut sol·licituds al pla d’ajudes per a universitaris que volen realitzar amb
nosaltres el projecte final de carrera.
Col·laboració i assistència per part del 1er Tinent d’Alcalde i la Regidora de
Benestar Social a l’encontre Tombatossals de Creu Roja Joventut Castelló que va
tindre lloc aquest passat cap de setmana.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

S’ha iniciat el curs escolar en l’Escola Municipal de música i els cursos d’anglès
del centre formatiu.
Participació en els diferents Consells Escolars i en la reunió de principi de curs
de l’escola infantil municipal.
S’ha iniciat el període de presentació de les factures per accedir a les ajudes als
llibres de text, continuant amb la política d’ajuda a les famílies, que impulsa aquest
equip de govern.
ÀREA D’ESPORTS
-

S’ha celebrat la clàssica ciclista “65 Gran Premi Vila-Real-Morella-Vila-Real”.
Planificació de les escoles esportives municipals per al curs 2011-12.
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Reunió amb membres del Club Bàsquet Femení Morella, per estructurar la
temporada 2011-12.
Reunió amb la junta de la societat esportiva Espemo per a preparar el conveni de
col·laboració i enllestir el calendari de les activitats de la temporada.
S’han organitzat els horaris del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I per als diferents
usos i competicions, tant de la pista poliesportiva com del gimnàs, piscina, sala
multiusos, rocòdrom, etc.
S’han començat els cursos de natació a la piscina del Centre Lúdic i Esportiu
Jaume I, amb 8 cursos setmanals per a totes les edats i diferents nivells.
Al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I s’han iniciat les activitats de Aquagim, Aeròbic
i Taekwondo, a més de la temporada de basquet femení.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat en la celebració de les festes de Sant Miquel d’Herbeset, amb
diferents actes, religiosos, lúdics i festius, i que van comptar amb molta afluència
de veïns i visitants.
Es va assistir al 95 aniversari de l’Associació cultural el Maestrat a Terrassa, on
vam poder acompanyar als Morellans que allí resideixen. Vam estar presents als
actes organitzats i al dinar de germanor que també vam compartir en l’alcalde de
Terrassa.
S’està preparant la formació de la junta de festes encarregada d’organitzar el 53
Sexenni.
ÀREA DE SERVEIS
-

Muntatge de la Fira de Morella i posterior neteja del recinte.
S’han mantingut reunions en Aigües de Morella i la Fundació Blasc d’Alagò, per
tal de solucionar els problemes en l’abastiment d’aigua al complex de la Fàbrica
Giner, a causa dels rebuts impagats.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana i les Sales Gòtiques de
l’Ajuntament per la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment periòdic del Col·legi i dels diferents museus.
ÀREA DE SANITAT
-

El dia 21 de setembre, dia mundial de l’Alzheimer, l’Ajuntament va fer un
reconeixement a tots els que pateixen aquesta malaltia.
Durant el mes de setembre s’ha fet la campanya de prevenció del càncer de
mama. S’han adherit 91 dones, utilitzant l’ajuda que prestava l’Ajuntament de
l’autobús per al desplaçament a l’Hospital de Vinaròs. Una vegada més ens van
felicitar des de la unitat de prevenció del càncer per aquesta iniciativa.
El dia 18 d’octubre es va mantindre una reunió amb l’Associació de Sords de
Castelló per a organitzar una campanya de sensibilització i donar-se a conèixer.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 3 d’octubre van començar les classes de la universitat de majors. Aquest
curs s’han matriculat un total de 43 alumnes, sent el dia 18 d’octubre el primer dia
de classe d’informàtica de la universitat de majors.

ÀREA DE SOLIDARITAT
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El dia 17 de setembre van eixir publicades les bases del 0.7%.
S’estan rebent fins al dia 24 d’octubre els projectes del 0.7%.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

S’han mantingut diverses reunions amb l’empresa del Centre de Dia, la
Secretària, la Treballadora social, el Coordinador del CISE i la Regidora de
Benestar Social per a veure la Gestió del Centre de Dia. Així mateix s’han
mantingut contactes amb la Conselleria de Benestar Social per a sol·licitar
informació per a la solució del Centre de Dia.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES D’AGOST
DE 2011.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes
d’agost de 2011, que són com segueixen:
MES AGOST
Saldo a 31-07-11 ............................................................... 247.839,69 €
Ingressos agost.................................................................. 848.253,48 €
Total............................................................................... ..1.096.093,17 €
Pagaments......................................................................... 643.123,43 €
Existència a 31-08-11........................................................ 452.969,74 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos 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 d’agost de 2011 tal i com vénen
redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDITS Nº
04/11. Donat compte de l’expedient de modificació de crèdits nº 214-04/2011(04-11)
del Pressupost en vigor, que adopta la modalitat de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, en compliment de la Providència d’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2011
i com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció i de la
Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detall:
1er. Generar els suplements de crèdits i crèdits extraordinaris en el pressupost de
gastos del vigent exercici que s’especifiquen a continuació:
Altes en aplicacions de gastos
Suplement de crèdit
Partida
16/20401
16/21200
33/21201
92/22002
92/22003
13/22107
32/22121
23/22605
43/22606
32/22607
33/22609
33/22610
93/22708
31/26000

15/61904

Descripció
Capítol 2
Contrato vehículo servicios
Mantenimiento aparcamiento
Mantenimiento Museos
Plan Modernización Adm-mto.
Material de oficina
Vestuario policía
Limpieza, mto. calef., guardería
Dinamización tercera edad
Congresos y reuniones
Cursos de formación
Acontecimientos culturales y dep.
Festejos
Servicios recaudac. a favor de entidad
Servicios sanitarios y cruz roja
Suma

Import
3.794,02
390,78
5.313,02
7.846,18
1.702,71
225,36
616,12
1.152,69
1.345,32
823,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
2.669,32
50.878,52

Capítol 6
Plan pequeñas infraestructuras
Suma

23.163,17
23.163,17

Total suplement de crèdit

74.041,69

Crèdit extraordinari
Partida

Import

43/13022
43/16022

16/22613

Descripció
Capítol 1
Salario AEDL 5ª prórroga
S. Social AEDL 5ª prorroga
Suma
Capítol 2
Promoción areas comerciales urbanas
Suma

Total crèdits extraordinaris
Total gastos

15.355,00
4.929,00
20.284,00
5.820,00
5.820,00
26.104,00
100.145,69

2º Finançar els expressats crèdits amb càrrec a nous o majors ingressos, en els
següents termes:
Majors ingressos
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Descripció
IBI Características especiales
Incremento valor de terrenos
Recogida basuras
Escuelas deportivas municipales
Recargos apremios
Intereses cuentas bancarias
Transmisión acciones E. Aguas
Total majors ingressos

Altes en concepte d’ ingressos
Concepte
Descripció
45086
45162

Subv. C. Economía, promoc. Areas
Comerciales urbanas
Subv. Servef AEDL 5ª prorroga
Total nous ingressos
Total ingressos

Import
14.643,96
11.009,33
12.171,69
484,00
1.002,64
5.040,07
29.690,00
74.041,69
Import
5.820,00
20.284,00
26.104,00
100.145,69

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no es pot recolzar aquesta modificació de
crèdits ja que hi ha una sèrie de qüestions que es considera que o bé no procedeixen
o bé podrien haver-se fet d’una altra manera.
En el cas dels majors ingressos aquestos es tindrien que dedicar a pagar el deute
arrastrat i no, com s’està fent, generar nou gasto. Tampoc s’està d’acord en que el
romanent de la venda d’aigües de Morella no es destine, tal i com era el seu objectiu,
a saldar el deute.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per dir que no s’està generant més gasto, sinó que
les partides de majors ingressos es dediquen a complementar partides que ho
necessiten.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que no es tracta d’una discrepància en el fons sinó
d’una mala interpretació de les dades, ja que realment tant els 26.000 euros de
l’empresa d’aigües com altres accions que es porten a cap en aquesta modificació el
que fan és suplementar partides per poder pagar.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra
del Grup Popular acorda aprovar la proposta de modificació de crèdits nº 04/2011 tal i
com es presenta.
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5. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS. Vist
l’expedient tramitat per a la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2012,
així com el Dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra.
Secretària-Interventora.
Aquest any en general s’augmente el 3,1% corresponent a la variació de l’IPC en les
taxes d’obertura d’establiments, taxa per cementiri, mercat, llicència taxi, guals, grua,
taules y cadires, impost de circulació de vehicles, pàrking cobert de l’Alameda i
ocupació de terrenys d’ús públic, en el cas de les taxes per serveis culturals i pàrking
a l’aire lliure de l’Alameda aquestes queden pel mateix import i no s’augmenten.
També quede igual amb el mateix import que l’any anterior l’ICIO.
Respecte al subministrament d’aigua i segons l’informe tècnic, s’augmente el 3,1%
corresponent a la variació de l’IPC més una tarifa per tal de poder realitzar les
indicacions marcades des del departament de Salut Pública i també poder fer un punt
de subministrament d’aigua específic tant per a que les persones que necessiten
abastir les seves explotacions ramaderes en moments de sequera puguen tenir un
fàcil accés com per autocaravanes, en aquest cas les tarifes seran d’1 euro fins a 0,5
m3 i 0,95 euros el m3 de més.
Respecte a l’ordenança de telefonia mòbil, aprovada l’any passat i degut als recursos
presentats per les empreses, es proposa la seva derogació aprovant-ne una de nova
amb un nou estudi tècnic i jurídic.
L’ordenança de basures i residus no apareix en aquesta modificació ja que no es
dispose de les dades, que ens té de facilitar la Diputació, dels costos econòmics per
tal de poder realitzar la modificació, esperant presentar-la la propera setmana.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que tal i com estan els temps el que s’haguera tingut
que fer haguera segut reduir-les en compte d’augmentar-les en un 3%.
També hi ha que tenir en compte que viure a Morella és més car que viure en un altre
poble del nostre voltant, i un exemple és el cas del preu dels nínxols ja que a Morella
costa 928 euros quan en un poble com Ares costa 300 euros i al voltant de 600 euros
a Vilafranca, no es creu que el cost de la realització d’un nínxol a Morella siga un 50%
més car que a Vilafranca.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que les taxes s’han d’adaptar als costos que
suposen els serveis que se presten i en aquest cas es consideren que estan
ajustades. Respecte al cas concret al que ha fet referència del preu dels nínxols, dir
que l’any passat es va presentar un estudi econòmic dels costos que va fer necessària
l’actualització del seu preu, i aquest any sols s’aplique l’augment de l’IPC.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que hi ha una sèrie de taxes que són més
cares ací a Morella que en altres llocs, i un altre cas és l’impost de vehicles.
També dir que la qüestió de l’IPC no s’aplica sempre igual, ja que una vegada que
aquest va baixar en un 1% no es va aplicar.
Per tant i com a gest de cara a la població es demane que es congelen els impostos
deixant-los com estan. També estaria bé potenciar l’activitat econòmica del nostre
municipi via impostos, via bonificacions o exempcions; per exemple es podria
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subvencionar les obres de rehabilitació de les vivendes per tal de reactivar el sector de
la construcció.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que no s’està d’acord en l’afirmació de que viure a
Morella és més car que en altres llocs. Hi ha qüestions com el tema d’ajudes directes
a les famílies en les subvencions dels llibres de text o l’escola infantil, de les que no es
disposen en altres llocs. També hi ha que tenir en compte els serveis públics de
qualitat que s’ofereixen ací i que no tenen en altres llocs.
Respecte a les taxes, la mateixa legislació deixa clar que les taxes tenen que
equilibrar despesa i ingrés, per lo que no hi ha molt que discutir.
La demagògia sí que té cost 0, no costa res, però la realitat és que en els municipis on
governa el Partit Popular els impostos si que s’apugen, com és el cas de l’Ajuntament
de Castelló.
Els impostos de Morella són més barats que en altres llocs i més cars que en altres
pobles més menuts que no tenen ni el 50% dels serveis que ací s’ofereixen, i Morella
té una infraestructura i té de fer una gestió, que costa diner, necessària per tenir
premis com el de Patrimoni 2011.
I respecte a la proposta de crear una ajuda a la rehabilitació dir que ja existeix un Pla
d’ajuda que precisament el que fa és ajudar a la rehabilitació de les vivendes.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre
abstencions del Grup Popular acorda:
PRIMER. Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents
Ordenances tal i com vénen expressades en l’expedient:
-

Taxa obertura d’establiments ...
Taxa per cementeris locals ....
Taxa pel servei de mercat.
Taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’Autotaxis
i altres vehicles d’alquiler.
Taxa per entrada de vehicles a través de voreres ...
Taxa recollida vehicles de la via pública i per immobilitat del vehicle.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires,
tribunes ....
Preu Públic aparcament cobert Alameda.
Preu Públic per ocupació de terrenys d’ús públic.
Preu Públic de subministrament d’aigua.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

SEGON. Derogar la següent ordenança:
-

Ordenança per a regular la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil.

TERCER. Aprovar la següent ordenança fiscal:
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Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil.

QUART. L’aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en els
termes que consta en els textos annexos, de conformitat amb l’establert en els Art.
15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 18 de desembre.
QUINT.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
SEXT.- En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DEUTE GENERALITAT VALENCIANA. Es dóna
compte per part del regidor Rhamsés Ripollés Puig de la moció sobre el deute de la
Generalitat Valenciana que és com segueix:
“Tornem a dur al Ple una moció per a reclamar a la Generalitat Valenciana el deute

que manté amb l’Ajuntament de Morella, ja que lluny de solucionar-se el problema
mes a mes ens trobem amb un augment de la quantitat econòmica que ens deuen.
Però no sols això, és hora també de reclamar els interessos econòmics que ens fa
suportar aquesta tardança en el pagament del deute de la institució autonòmica.
En els últims mesos del més d’1 milió 200.000 euros que ens devien a 30 de juny tant
sols hem rebut un pagament que no aplega a 22.000 però, és que la xifra de deute ha
pujat més de 100.000 euros. A hores d’ara la Generalitat ens deu més d’1 milió
300.000 euros.
Com hem explicat moltes voltes part d’esta quantitat es remunta fins al 2006, en l’1,3
milions estem parlant d’importants inversions que s’han fet per millorar les
infraestructures del nostre poble, subvencions de comerç, de turisme, del centre de
dia, el pla confiança i molts de salaris com de la llei de dependència o de l’agent de
desenvolupament local que l’Ajuntament està pagant al dia.
A la Generalitat, amés de fer-li aplegar les anteriors mocions presentades, l’alcalde
personalment ha remés, tant al President com a les Conselleries deutores, unes
cartes denunciant la situació i reclamant solucions. El comportament de l’ens
autonòmic ha segut el silenci per resposta o passar-se la pilota d’unes Conselleries a
altres, és a dir, nul respecte institucional i passivitat front a les solucions.
Amés hem vist més comportaments de menyspreu i d’una irresponsabilitat institucional
i del càrrec important sobre este tema, com són les declaracions diverses del propi
Conseller d’Economia, José Manuel Vela Bargues, afirmant que no sap quan pagarà o
fins i tot si pagarà i donant la culpa a tots menys a la Generalitat i al Partit Popular.
L’Ajuntament de l’important deute que té des del 2006 (obra Porta de Sant Mateu) ja
ha tingut que suportar una despesa d’interessos de més quasi 40.000 euros pagats i
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de la resta d’anualitats i altres conceptes si comptem els interessos legals generats
ascendeixen a uns 45.000 euros.
És a dir la Generalitat ens deu 1,3 milions d’euros, l’Ajuntament ja hem tingut que
pagar per algunes de les inversions realitzades 40.000 euros d’interessos bancaris i es
poden reclamar fins a 45.000 euros de la resta d’interessos que es generarien.
Però és que amés si continua amb aquesta dinàmica de no pagar ni inversions
executades i justificades ni salaris (la llei de dependència o l’ADL abans esmentats o
totes les brigades d’EPAMER i EMCORP) la xifra a final d’any, ja que hem de justificar
diverses inversions del pla confiança, de l’AVEN, audioguies, etc pot elevar-se fins a
1,5 milions d’euros.
Esta actitud de falta de responsabilitat que ha adoptat la Generalitat Valenciana en els
seus pagaments afecta a l’economia de la nostra ciutat. L’Ajuntament de Morella, a
l’igual que la resta d’ajuntaments de tota la Comunitat, està finançant a la Generalitat.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Exigir a la Generalitat Valenciana, que pague immediatament tots els deutes que té
amb aquest Ajuntament, els quals han segut justificats i aprovats per les distintes
Conselleries.
2. Realitzar un estudi jurídic per emprendre les accions oportunes alhora del
cobrament dels interessos generats per la tardança en el pagament de les diferents
Conselleries de la Generalitat Valenciana.
3. Exigir contestació formal i concreta a les mocions i cartes enviades per l’Ajuntament
de Morella, i especialment pel seu alcalde, als diferents organismes de la Generalitat
Valenciana sobre els pagaments pendents.
4. Remetre a la Conselleria d’Economia i Hisenda, i a tots els grups parlamentaris de
les Corts Valencianes, la present moció i acords.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que efectivament la Generalitat ens deu
diners, però se li està donant la culpa a la Generalitat del problema que tenim ací, per
tant donar lliçons en una qüestió que nosaltres també tenim no procedeix. També dir
que s’està reclamant aquest deute a un govern que no porta ni 120 dies de legislatura
i per tant es podria esperar un temps així com també es tindria que reclamar a tots els
que ens deuen diners no sols a la Generalitat Valenciana.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que es sorprenent que després de l’última moció
el portaveu del Grup Popular es mantinga en la seva postura, ja que fa anys que
s’estan esperant aquestos pagaments, i evidentment ha de ser la nostra exigència
permanent i per tant no correspon esperar. El que sí que queda clara és l’estratègia
general del Partit Popular donant-li tota la culpa a Madrid i no és així sinó que el que
es tindria que fer és prioritzar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que la crítica que es fa a l’excusa que posa la
Generalitat és la mateixa que es planteja quan es diu que l’Ajuntament no pot pagar el
deute.
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Pren la paraula el Sr. Puig per dir que és sorprenent l’actitud del Grup Popular de
l’Ajuntament de Morella i que se recrimine que este Ajuntament degue diners quan
des de la Generalitat se li deu més d’un milió d’euros. I és aquesta mateixa Generalitat
la que a banda de no pagar el que ens deu, tampoc ens ha ajudat per a que altres
deutors ens paguen, tenint que anar als tribunals.
No es tracta d’una qüestió electoral, per que no es tracta de que les administracions
del Partit Popular són les que no paguen, sinó que és la Generalitat la que no pague,
millor dit decideix a qui pague, per que en el cas de la Formula 1 si que paga.
El que no es pot demanar és paciència en una qüestió com aquesta, quan està el cas
del Pla Millora que és d’abans del 2007 i que demostra una gestió nefasta.
No s’està demanant que se pague demà, tant sols se li demane un calendari de
pagaments. El que està fent la Generalitat és una apropiació indeguda de fons que
arriben d’altres administracions, com són els fons europeus per a qüestions com els
EMCOPS o quan manté durant anys els fons AVEN dels quals sols tenen que fer
d’intermediaris.
Per tant el que no s’entén és que des d’ací no es defense l’interès general de Morella i
sí que se defense l’actuació de la Generalitat Valenciana.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra
del Grup Popular acorda aprovar la moció del deute de la Generalitat Valenciana tal i
com es presenta.
7. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT EN ELS TERMINIS DE PAGAMENT, LLEI
15/2010. Vist l’informe trimestral de l’Interventor municipal, emès en data 18 d’octubre
de 2011, de conformitat amb allò que disposa l’article quart, apartat tres, de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les
obligacions d’aquesta Entitat Local.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article quint, apartat quart, de la
mencionada Llei 15/2010, de 5 de juliol, aquest informe incorpora una relació
efectuada per la intervenció municipal de les factures o documents justificatius
d’obligacions amb respecte a les quals han transcorregut més de cinquanta dies des
de la seva anotació en el registre de factures, sense haver-se pagat.
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’informe trimestral de l’interventor
municipal, de data 18 d’octubre de 2011, i de la relació incorporada al mateix, i queda
assabentat que es remetrà còpia d’aquest informe als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i a la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma
Valenciana.
ANY 2008

Partida
60004
60005
TOTAL

ANY 2009

Partida

nº obligacions
1
1
2

Import

71.702,31
37.685,93
109.388,24
nº obligacions

Import
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60010
60017
60012
60006
TOTAL
ANY 2010

1
1
1
1
4

Partida
21000
21001
22002
22116
22120
22601
22604
22606
22609
22610
22699
22706
22799
24001
25000
27002
48003
60001/09
60002/09
60003/09
60004/09
60014/08
60023/09
60024/09
60027/09
60035/09
61903
61904
61905/10
61907/09
63203
TOTAL

ANY 2011

14

nº obligacions
4
1
1
2
1
2
1
1
2
5
1
4
1
3
1
1
1
2
2
2
4
2
1
5
1
1
1
16
1
1
1
72

Partida
20401
21000
21001
21200
21201
21300
22002
22003

2.639,23
44.350,55
11.368,00
3.640,00
61.997,78

8.533,22
1.642,56
4.469,29
5.217,22
784,51
880,00
3.364,00
264,00
6.486,22
28.603,17
1.508,93
20.223,87
7.349,41
15.256,30
2.088,00
2.047,95
179,00
30.517,24
30.517,24
21.625,73
77.971,29
79.466,22
17.700,00
219.710,25
3.094,44
95.527,09
6.059,08
73.423,59
35.400,00
64.451,53
96.161,94
960.523,29
nº obligacions

13
38
1
8
3
2
3
11

Import

Import

9.573,68
27.901,65
3.360,64
2.060,06
5.230,08
1.418,03
7.429,63
4.780,63
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22100
22107
22114
22115
22116
22117
22119
22120
22121
22122
22123
22124
22200
22400
22601
22604
22605
22606
22609
22610
22699
22706
22799
23020
24001
25000
26000
44900
46300
47000
48005
60023/09
60024/09
60028/09
61900
61900/10
61901
61902
61904
61908
61910
61908/10
61909/10
62201
TOTAL
ANYS
2008
2009
2010
2011
TOTAL

15

7
1
7
4
5
9
3
3
3
4
4
4
5
1
7
2
2
4
40
19
12
4
4
1
18
7
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
15
2
1
2
1
1
297

Import
109.388,24
61.997,78
960.523,29
643.994,25
1.775.903,56

4.380,35
1.699,26
5.393,00
39.621,49
12.253,17
2.477,99
1.559,25
188,09
2.330,81
530,35
9.054,03
2.730,23
9.685,95
4.351,26
2.170,66
7.966,81
900,00
7.121,73
31.504,91
14.528,34
9.002,19
16.823,55
16.731,29
27,00
13.931,69
6.817,46
498,76
4.500,00
2.834,00
9.951,99
600,00
83.121,52
7.908,76
3.619,20
1.614,50
30.000,01
1.614,50
1.614,50
19.847,28
31.891,72
2.012,58
14.072,83
126.800,44
15.906,40
643.944,25
nº obligacions
2
4
72
297
375
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que ací és veu que no es va a millor, quasi
s’ha tornat a l’import del primer informe que es va presentar tot açò havent venut
l’empresa d’Aigües de Morella, hi ha algo que des de l’equip de govern no s’està fent
bé ja que el deute que hi ha fora de plaç haguera tingut que baixar i no ha estat així.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que la quantitat d’aquest informe és molt
important, però la major part ve donada pel deute de la Generalitat i altres deutors.
S’estan fent accions per portar al dia els pagaments del menuts proveïdors, han baixat
el número d’obligacions pendents, quasi un 50%; també es van ha prendre altres
accions com demanar un crèdit a l’ICO d’una línea per poder pagar a Pymes i
autònoms. Però dir que si tant la Generalitat com els altres deutors importants
pagaren el que ens deuen, la quantitat que s’adeudaria seria molt més raonable i molt
més assumible.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2012. Coneix el
Ple els dies de festa de caràcter retributiu i no recuperable fixats per la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any
2012.
Coneix així mateix la proposa que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a
l’any 2012, que és la següent:
•
•

Dia 5 d’abril, dijous sant.
Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local per 2012 els 5 d’abril i 26 de
desembre.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ TV3. Es dóna compte per part del regidor de
governació Ernesto Blanch Marín de la moció sobre TV3 que és com segueix:
“Prompte farà un any i mig que després de més de 25 anys de recepció al nostre

municipi i comarca de la senyal de la cadena de Televisió Pública TV3 i d’uns quants
mesos des que s’havia ampliat la recepció d’Aragó TV, els ciutadans i ciutadanes
vam assistir amb impotència al tancament sense cap mena de diàleg ni plantejament
d’intermediació de les dues emissions en allò que afecte al nostre terme municipal,
però, irremediablement, lligat a molts de pobles de la nostra comarca.
A partir de juliol d’aquest mateix any, va assumir la Presidència del Consell de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, exalcalde de Castelló i que en febrer i com
Alcalde havia aprovat que en matèria de reciprocitat es pugueren veure la cadena
catalana ací a la nostra Comunitat i Canal 9 a les terres que hi ha damunt de l’Ebre.
Estem totalment d’acord, i aquest plenari ho ha manifestat reiteradament, en que
Canal Nou es vege a Catalunya, així com que TV3 es vege a la Comunitat
Valenciana, i el mateix a les terres d’Aragó, proposta que, a la vista està, no va ser
objecte de reflexió pel govern del ja dimitit Francisco Camps.
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Ara pareix que la situació tinga que ser diferent, i de fet, el mateix Alberto Fabra ha
manifestat que hi ha voluntat política en que, tal i com va manifestar el mateix
president, “la gente vea la Televisión que quiera”. I ara és el President del Consell i el
que volem és que compleixque.
Malgrat que Canal Nou no té com a llengua majoritària el valencià, al nostre territori
sols hi havia dos televisions que parlaren la nostra llengua, la qual cosa és important
a nivell cultural i és essencial que pugue haver més oferta en la nostra llengua.
Aquesta acció arbitraria de fa any i mig és un greu retrocés al procés de normalització
i dignificació del valencià.
És per això que el plenari de l’Ajuntament de Morella li demana al nou President de la
Generalitat que en prova de bona voluntat, permeta la recuperació de les emissions
de TV3 a la nostra terra i que no persegueixca més la llibertat d’elecció, d’informació i
la defensa de la nostra llengua, autoritzant que tornen a posar en marxa els
reemissors que van quedar apagats ja fa massa temps a la nostra ciutat. Serà el
millor servei que podrà oferir a la ciutadania en aquesta matèria.
És per això que des del Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella proposa al Ple de
la Corporació que aprove els següents acords:
Primer. L’Ajuntament de Morella inste al President del Consell de la Generalitat
Valenciana, de conformitat a la voluntat per ell mateix manifestada, i a les
administracions públiques competents a recuperar les emissions censurades i
permetre la recepció dels programes de TV3 i Aragó Televisió a les nostres
comarques de forma immediata, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea
de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.
Segon. Remetre l’acord pres a la Presidència de la Generalitat Valenciana, Direcció
General de Promoció Institucional, Centre d’Estudis dels Ports, Acció Cultural del
País Valencià, municipis de la Comarca dels Ports i grups polítics de les Corts
Espanyoles, Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que
actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’ha d’insistir en una qüestió com aquesta
per tal que siga el ciutadà el que decideixque el que vol veure.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de TV3 tal i com se
presenta.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ Nº 24 PGOU. Es dóna compte per part
del regidor d’Urbanisme Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient incoat per a la
Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 24 redactada per l’Enginyer
Agrònom Sergi Marín i Monfort.
Assabentat el Ple per unanimitat, s’acorda aprovar provisionalment la Modificació
Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 24 “Canvi de sòl no urbanitzable de
protecció natural, forestal i paisatgística a sòl no urbanitzable comú de la parcel·la 27
del polígon 72” redactada per Sergi Marín Monfort.
11. RECLAMACIÓ DESPESES LLICÈNCIES I MODIFICACIÓ PGOU DEL MUDIM.
Es dóna compte per part del regidor d’urbanisme Rhamsés Ripollés Puig de la
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reclamació sobre les despeses de llicències i modificació del PGOU del MUDIM que
és com segueix:
“L’any 2006 es presentava, com es sol dir a “bombo i platillo” el projecte MUDIM,

Museu de Dinosaures de Morella, que havia de permetre potenciar tot el patrimoni
paleontològic de Morella i comarca, i per tant el turisme i l’economia, amés de
recuperar un important espai del complex de la Fàbrica Giner.
La voluntat de l’Ajuntament de Morella, des del primer moment, ha segut manifesta
per a que el MUDIM haguera pogut ser una realitat ja fa temps. Exemples clars han
segut la modificació puntual del PGOU, referent al canvi d’usos en la Fàbrica Giner,
les conversacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a agilitzar el procés
o la concessió de llicència ambiental al projecte.
El que no hem vist durant tots estos anys és un compromís ferm per a dur endavant
el projecte per part del promotor, Castelló Cultural, tot i les innumerables declaracions
de l’antic president de la Diputació dient que s’havia de reprendre el treball.
D’esta projecte tant sols hem vist la presentació que parlàvem abans, el projecte en
paper, algunes maquetes i unes curioses senyals en la carretera, que per cert, ja era
hora que llevaren.
Per tant, en tot allò que Castelló Cultural ha demanat al consistori municipal, sent
raonable i estan a les nostres mans, s’ha realitzat generosament i amb agilitat. El que
no és de rebut és que l’Ajuntament tinga que sufragar els costos de tot el que s’ha fet
sense hi haver un clar interès en dur endavant el projecte.
És per això que reclamem a Castelló Cultural totes les despeses ocasionades en la
realització de la Modificació Puntual, que l’Ajuntament, sense ser de la seua
responsabilitat va realitzar amb l’objectiu de que es poguera fer el projecte quan
abans millor, i la tramitació del projecte de construcció i la concessió de la llicència
d’activitat.
L’Ajuntament de Morella considera que el MUDIM és un projecte important per a la
nostra ciutat però el que no podem permetre és que tinguem que fer-nos càrrec de
diverses despeses per a que per part de les altres parts implicades (Diputació i
Castelló Cultural) l’únic que s’està fent és “vendre fum” i no dur endavant
absolutament res del projecte.
Per l’exposat l’Ajuntament de Morella reclama a Castelló Cultural les següents
despeses ocasionades per la realització de la modificació puntual al PGOU nº 22 i la
concessió de la llicència ambiental i de construcció, sent les següents i que no han
estat pagades:
- Modificació puntual nº 22 PGOU del MUDIM:
3.944,00 euros
- Concessió llicència ambiental:
300,00 euros
- Taxa tramitació llicència urbanística:
30,05 euros
- Taxa atorgament de llicència urbanística:
23.748,75 euros
Total
28.022,80 euros
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que és sorprenent aquesta qüestió ja que mai
s’havia reclamant despeses d’aquest tipus; aquest tema done la impressió de ser
electoralista, també es va anunciar a bombo i platillo l’eliminació del Port de Querol, el
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tramo Morella Sur – La Torreta, tampoc se li està reclamant els costos que s’han
tingut en el tema del Parador que també està pendent de fer-se.
El MUDIM és un projecte que a tots ens agradaria que estiguere fet, i es considera
que no és procedent reclamar els gastos de la modificació puntual i més tenint en
compte que ja estarà feta per més endavant.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que s’ha de reclamar els costos i la tramitació
feta, i quan es presenta una modificació al PGOU presentada per un privat és el
promotor el que s’ha de fer càrrec d’aquesta despesa. En aquest cas en concret com
que suposava un entrebanc per Castelló Cultural i per donar agilitat es va quedar que
s’assumia el gasto des de l’Ajuntament però sempre que es portara endavant el
projecte, cosa que no s’ha fet.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que per altra part aquesta actitud no es
considera la millor manera de reclamar per a que es porte endavant aquest projecte.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que no s’està disposat a participar en aquest engany.
En una conversa matinguda amb el Conseller Delegat de Castelló Cultural es va
quedar de fer-se càrrec l’Ajuntament de la despesa que suposava la modificació del
PGOU ja que Castelló Cultural al·legava no tenir diners per fer-se càrrec de la
mateixa, encara que tot el món sap que és el promotor qui s’ha de fer càrrec d’aquest
gasto, i per tant l’Ajuntament va assumir unes despeses que no li corresponien; però
com que fins el dia d’avui no es té notícia de cap tipus al respecte d’aquest projecte,
que dona la sensació d’estar totalment abandonat, és normal que es reclame el
pagament d’aquestes despeses.
Respecte al projecte del Parador dir que aquest continua endavant a banda de tots
els entrebancs posats per la Generalitat Valenciana, i la qüestió de la Nacional s’està
avançant reivindicant-lo sempre amb la gran diferència amb el tema del MUDIM de
que el govern d’Espanya no ens ha fet gastar res per portar endavant el seu projecte.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra
del Grup Popular acorda aprovar la reclamació de despeses per llicències i modificació
del PGOU del MUDIM tal i com se presenta.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMISOS I PROJECTE CAMINS NATURALS
DEL TERRITORI DEL SÈNIA. Després dels excel·lents resultats del Protocol
d’infraestructura rural (2008-2010), ja acabat, i el bon inici del Conveni de
desenvolupament rural sostenible (2011-2015) signats entre el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, ambdues parts
han acordat una nova col·laboració en matèria de camins naturals no motoritzats al
Territori del Sénia, el qual pretén vertebrar una xarxa de camins naturals en el seu
Territori, creant una infraestructura apta des del punt de vista esportiu, educatiu,
cultural, turístic i social, d’acord amb les condicions del Programa de Camins Naturals
del Ministeri, de cara a la seva integració en la Xarxa d’Itineraris naturals d’interès
nacional.
A partir de l’Estudi de “Camins i senders en el territori de la Taula del Sénia”,
Tragsatec ha elaborat el “Projecte per a la construcció de camins naturals al territori
del Sénia” englobant els 3 camins:
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- Camí Tossal del Rei (de Mas de Barberans a Morella, 9 etapes, 116,22 km.
- Camí Cervol al Matarranya (de Vallibona a Font Ferrera, 7 etapes, 80,05 km.
- Camí Serres litorals (de Sant Carles de la Ràpita a Benicarló, 7 etapes, 125,57 km.
amb 23 etapes i 321,84 km. en total, que inclou la Memòria més 20 Annexos, els
Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que ascendeix a un total de 2.192.328,27
€. Els municipis de la Mancomunitat per on discorren són els següents: Mas de
Barberans, La Sénia, La Pobla de Benifassà, Valderrobres/Vall de Roures, Castell de
Cabres, Vallibona, Morella, Peñarroya/Pena-roja de Tastavins, Beseit/Beceite, Sant
Carles de la Ràpita, Alcanar, Freginals, Ulldecona, Godall, Vinaròs, Sant Jordi/San
Jorge, Càlig i Benicarló. I a més algun tram curt passa per municipis de fora:
Roquetes, Tortosa, Fuentespalda i Peníscola/Peñíscola.
Per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, promotor del Projecte “Camins naturals
del territori del Sénia”, s’ha facilitat a aquest Ajuntament una còpia del mateix, amb el
desglossament de les obres a executar dins del nostre terme municipal (traçat,
senyalització, actuacions, etc) així com també el pressupost previst de totes les obres
d’execució que, en aquest cas, són assumides íntegrament pel Ministeri.
Però, a canvi, s’exigeix al Promotor aquestes tres coses:
1. Acreditació de disponibilitat dels terrenys necessaris per a la construcció del Camí.
2. Compromís de promoció i conservació del Camí, a partir de la data de lliurament al
promotor del Ministeri.
3. Acreditació de la forma al seu càrrec de la responsabilitat patrimonial i
extracontractual de danys provocats per eventuals fallades en el funcionament o
manteniment del Camí.
Així doncs, i perquè la Mancomunitat Taula del Sénia (com Promotor) pugui acreditar
els tres punts anteriors davant el Ministeri, cal que tots els ajuntaments afectats i
beneficiats pel mateix, aprovin els mateixos acords relatius, cada un, als seus trams
de camí.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que aquest conveni es considera positiu i que pot
ser un factor de benefici turístic i medi ambiental.
En conseqüència el Ple per unanimitat acorda:
1.

Donar la seva conformitat al Projecte “Camins Naturals del Territori del Sénia”, a
executar mitjançant Acord entre el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i la
Mancomunitat de la Taula del Sénia i acceptar que aquesta última sigui el promotor
en nom i representació de tots els municipis.

2.

Manifestar que tots els camins que discorren pel nostre terme municipal són de
propietat municipal, hi ha les seves dades registrals i estan al seu nom, o bé són
Vies Pecuàries que depenen de la Comunitat Autònoma, a la qual la Mancomunitat
ha demanat la seva autorització. Pel que fa als primers (de propietat municipal)
aquest Ajuntament cedeix l’ús a l’objectiu del Projecte, és a dir, a la seva habilitació
com a Camí Natural i al posterior ús eco-recreatiu del mateix.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-10-20 PLE ORDINARI

21

3.

Efectuar el manteniment de les obres del tram d’aquest Camí que discorre pel
nostre terme municipal, així com a realitzar totes les accions que li siguin possibles
amb vista a promoure el seu coneixement i ús. Tot això a partir del moment de
lliurament formal de les obres al promotor per al seu ús públic, per part del MARM,
acte que tindrà lloc una vegada efectuada la Recepció Oficial de les obres.

4.

Comprometre’s a adquirir la responsabilitat patrimonial i extracontractual davant
l’eventualitat de qualsevol hipotètic dany o sinistre produït en els terrenys i/o béns
immobles integrants del tram d’aquest Camí en el nostre terme municipal, o
vinculats a ell o que puguin originar-se en les propietats limítrofs, usuaris o
persones situades en les rodalies per causes imputables a aquest. Tot això a partir
del moment del lliurament formal de les obres del promotor per al seu ús públic, per
part del MARM, acte que tindrà lloc una vegada efectuada la Recepció Oficial de
les obres.

5.

Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels presents acords, així com per signar
un document on es recullin els mateixos.

6.

Enviar còpia d’aquests acords a la Mancomunitat de la Taula del Sènia (Oficina
de Vinaròs: Pl. Sant Antoni, s/n, 2n. 12500 Vinaròs).

13. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI DESENVOLUPAMENT RURAL:
MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA – MINISTERI MARM, AJUNTAMENT DE
MORELLA (ANY 2012) CAMINS RURALS. Conegut que el dia 23 d’abril de 2010 es
va signar el Conveni Marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí i la Mancomunitat Taula del Sénia, per a actuacions en matèria de
Desenvolupament sostenible amb una durada de 5 anys (2011/2015), de comú acord
amb el MARM, s’ha decidit destinar un total de 2.500.000 € per a continuar durant
l’any 2012 les obres de millora de camins rurals municipals de l’anterior Pla de Camins
2008/2010, que tan bons resultats han donat per a la gent d’este Territori.
Seguint les pautes d’anys anteriors, s’han redactat els Projectes de millora dels
camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i Teruel, any 2012, amb el
detall següent:
Castelló
Tarragona
Teruel
TOTAL

13 municipis
9 municipis
3 municipis
25 municipis

Total (amb IVA)
Total (amb IVA)
Total (amb IVA)
Total (amb IVA)

1.439.844,63 €
1.061.341,60 €
299.921,77 €
2.801.108,00 €

Projectes que han estat aprovats per l’Assemblea de la Mancomunitat de 13/10/2011 i
que segueixen tota la tramitació administrativa preceptiva.
El projecte de millora dels camins dels municipis valencians de la Mancomunitat per a
l’exercici 2012 conté camins de 31 pobles (Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del
Maestre, La Jana, Morella, La Pobla de Benifassà, Rossell, San Rafael del Río, Sant
Jordi/San Jorge, Traiguera, Vallibona i Vinaròs), el seu pressupost és de 1.439.844,63
€ i està signat per l’Enginyer Romuald Argany Brú.
D’este projecte, els camins que estan dins del nostre terme i que són de titularitat o de
gestió municipal són:
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Camino Pereroles (1.800 m.) més una partida alçada i el seu cost total és de
120.227,90 €.
En la mateixa Assemblea de la Mancomunitat de 13/10/2011 es va acordar que
l’aportació municipal a l’obra fora del 18% del cost total a cada municipi per tal de
poder fer front a totes les despeses de l’obra dels camins, dintre del Conveni de
Desenvolupament Rural. I un cop s’aprove el Pressupost del 2012, s’encomanarà a
l’Empresa Tragsa, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració,
l’execució de totes les obres dels camins, sota la vigilància i control de la pròpia
Mancomunitat, dels Directors Tècnics de les 3 CC.AA. i del Coordinador del MARM.
Per tal doncs d’avançar al màxim l’execució d’estes obres, igual com faran la resta de
municipis, el Ple d’aquest Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER. Manifestar que este Ajuntament és el titular o s’encarrega de la gestió dels
camins abans esmentats i que està d’acord en les obres a fer en execució del
Projecte.
SEGON. Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la millora dels mateixos.
TERCER. Adquirir el compromís d’incloure en el seu Pressupost del 2012, la quantitat
de 21.641,02 euros i que este import en metàl·lic s’aportarà a la Mancomunitat en el
moment en que esta li reclame per a executar l’obra, d’acord amb el que preveu el
Conveni signat amb Tragsa.
QUART. Després d’acabades les obres, un cop comprovat el seu bon estat, signades
les certificacions per totes les parts i enviada l’Acta de reconeixement i comprovació
final, este Ajuntament es compromet automàticament a tornar a fer-se càrrec del seu
manteniment futur.
QUINT. Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels presents acords.
SEXT. Enviar còpia d’este acord a la Mancomunitat de la Taula del Sènia (Oficina de
Vinaròs: Pl. Sant Antoni, s/n, 2n. 12500 Vinaròs).
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ALBERGUE VALLIVANA. Es dóna compte per
part del regidor de Promoció Econòmica, Medi ambient i Rural, Rafael Pallarés Traver
de la moció relativa a l’alberg de Vallivana que és com segueix:
“El monte de Vallivana és un dels entorns més emblemàtics e importants del terme de

Morella, no sols pel que significa i ha significat arreu del temps per als morellans tant
pel seu aprofitament com pel seu valor simbòlic i sentimental al trobar-se allí l’Ermitori
de la Patrona de la nostra ciutat. Un dels edificis que formen part del conjunt
arquitectònic de l’Ermitori de Vallivana és l’antiga casa forestal transformada en
alberg, que gestiona la Conselleria de Medi Ambient i al qual actualment no se li dóna
cap tipus d’utilitat, corrent el perill del seu deteriorament.
L’alberg de Vallivana, com tots aquells edificis que formen part del nostre Patrimoni,
és més que un edifici de un valor arquitectònic més o menys important. Ha segut un
lloc útil per als interessos col·lectius i per a la protecció del nostre patrimoni natural. És
part de la nostra història i deuria formar part també del nostre present, un present que
en l’actualitat al estar tancat i per deixadesa en el seu manteniment no permet fer ús
de les seues instal·lacions.
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L’Ajuntament de Morella creu possible i necessari donar-li utilitat a l’edifici, ja que
suposaria un incentiu més, tant per a la zona del Santuari de Vallivana, com per a la
ciutat en general, posant en valor un entorn i un edifici ara totalment desaprofitat i en
perill de deteriorament.
Els morellans, mitjançant el seu Ajuntament, hem demostrat la nostra capacitat de
gestió d’espais públics que sentim nostres, com són per exemple, els edificis de
Pereroles, millorant notablement el seu estat i donant-los un ús lúdic i esportiu que
possibilite el seu manteniment i apropa la gent a gaudir d’aquest entorn natural.
És necessari mantenir i millorar les condicions de l’edifici, donar-li una utilitat per que
es converteixi en un impuls per a l’activitat en el Santuari de Vallivana i possibiliti al
mateix temps que tots aquells que ho desitgen puguen gaudir d’aquest entorn, que a
més dels seus valors natural, té per als morellans una càrrega emotiva important per
el que ha significat i significa per a nosaltres.
Per el exposat presentem al Ple els següents acords:
1.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient la gestió de l’alberg de Vallivana.
2.- Mentre no es faça efectiva la cessió, que l’alberg siga entregat en condicions d’ús
a les peticions de l’Ajuntament.
3.- Remetre la present moció als grups politics de les Corts Valencianes.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de l’alberg de Vallivana tal i
com ve redactada.
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PAGAMENT OFICINA DEPENDÈNCIA. Es
dóna compta per part de la regidora de Benestar Social Malú Blasco Querol de la
moció sobre el pagament de l’oficina de la dependència que és com segueix:
“El servei municipal d’Atenció a la Dependència (SMAD) es va posar en funcionament

l’1 de setembre de 2007, amb una treballadora social per als 22 municipis de les
comarques dels Ports i Baix Maestrat. Al 2008, es va augmentar el personal amb una
treballadora social a mitja jornada i és a partir del 2010 quan este servei compta amb
2 treballadores socials per a les 2 zones de cobertura.
Tècnicament, aquestes treballadores depenen de l’àrea d’atenció a la Dependència de
la Conselleria de Benestar Social (València), sent contractades pels Ajuntaments que
anualment s’adhereixen a les ajudes que convoca la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP).
Al DOCV de 23 de desembre de 2010, es va publicar la convocatòria d’ajudes del
personal derivades del funcionament dels serveis municipals d’atenció a la
dependència per a l’exercici 2011.
El pagament de l’ajuda, amb tres ingressos anuals, es tenia que realitzar un 30% dins
dels 30 dies següents a la resolució, un 30% en el moment de la justificació i el 40%
restant després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa del total.
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Dins del mes de febrer de 2011 s’haguera tingut que ingressar el 30% de la
subvenció, tampoc s’ha ingressat l’altre 30% i la justificació del 60% del personal es va
realitzar del 3 al 14 de setembre de 2011, per tant és l’ajuntament qui està abonant el
salari de les dos treballadores socials.
Per l’anteriorment exposat es propose al Ple l’adopció dels següents acords:
1.

Que la Conselleria de Benestar Social complisca amb els pagaments de la
subvenció publicades en el DOCV.

2.

Que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que és la gestora,
complisca amb la seua gestió.”

Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que es considera positiu disposar d’aquesta
oficina però pensem que s’haguera tingut que pensar abans d’acceptar tenir-la en
Morella, ja que des de l’Ajuntament s’està assumint un gasto que abarca a 22
municipis. Per lo tant es considera que se tindria que demanar ajuda a aquestos
municipis i a la Mancomunitat per afrontar el pagament del salari d’aquestes persones.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que els ajuntaments possiblement s’hagueren
de implicar però és la Conselleria qui no està realitzant els pagaments que li
corresponen tal i com determine la subvenció convocada.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular s’aprova la moció pagament Oficina de la Dependència tal i com se presenta.
16. GESTIÓ CENTRE DE DIA. Es dóna compta per part de la regidora de Benestar
Social Malú Blasco Querol que l’Ajuntament de Morella va apostar per fer un Centre
de Dia i que aquest va ser una realitat l’any 2009, a pesar de les dificultats i el poc
suport de les institucions.
La gestió del Centre de Dia va ser adjudicada a l’empresa BBS, sent l’única que es va
presentar al concurs, qui ha estat l’encarregada de gestionar-ho durant este temps.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament la tasca desenvolupada així com
també es considera excel·lent el servei prestat per part dels seus professionals.
Des d’un primer moment es disposava de 25 places concertades sent rebaixades per
part de la Generalitat Valenciana a 15, i amb un preu de 38 euros plaça/dia; preu que
no ha augmentat des de l’any 2009 mentres que els costos de personal han
augmentat per conveni un 13% i els de manteniment també s’han incrementat.
La Generalitat Valenciana ho ha ajudat molt, ja que es van reduir el nombre de places
de 25 a 15, no paga la subvenció estipulada de 38 euros plaça/dia en tot el que va
d’any i tarda molt a valorar la gent dependent per a que puga rebre l’ajuda del servei
del Centre de Dia.
Per tot això l’empresa no pot fer-se càrrec de la gestió del centre. Després de molts
mesos de pèrdues, l’empresa ha de prendre una decisió, a pesar de les ajudes que
l’Ajuntament li està donant pagant el que li corresponia a la Generalitat i ajudes als
serveis complementaris amb una subvenció i es plantegen dos solucions: tancar el
Centre o fer-se càrrec directament l’Ajuntament per mitjà de l’empresa municipal
CISE.
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Sent les vint-i-una hores i quaranta minuts s’absenta el Sr. Alcalde passant a presidir
el Ple el Primer Tinent d’Alcalde Rhamsés Ripollés Puig.
Per tant a partir d’ara serà l’empresa municipal CISE qui gestionarà el servei del
Centre de Dia apostant perquè el Centre continue funcionant amb normalitat i les
famílies i usuaris que estan rebent el servei no es vegen afectades pel canvi de
direcció i es conserven els llocs de treball.
Sent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts s’incorpora al Ple el Sr. Alcalde
passant a presidir el Ple.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que tal i com se presentava el punt en l’ordre
del dia pareixia que es tractaria de donar un informe sobre la gestió i no la cessió de la
gestió del centre, tal i com ens van explicar ahir en la comissió informativa.
El Centre de Dia va ser un projecte estrella, una aposta de l’equip de govern recolzat
per tots, però desprès de tot el que s’ha exposat en aquest punt, es posa de manifest
la desastrosa gestió que s’ha portat des de l’àrea de Benestar Social, ja que si
l’empresa que porta el Centre de Dia en un o dos anys ja ho vol deixar, per que no li
resulta rentable, algo no s’ha planificat bé, algo no s’ha gestionat bé. Per altra part dir
que ha estat una gestió nefasta com s’ha donat en altres casos com les pilones o la
wifi.
Per tant no s’està a favor de que l’empresa deixe de gestionar el centre, sinó que se li
ha d’obligar a complir el contracte que té signat, i si no compleix en les seves
obligacions i en els seus compromisos i abandone la gestió, que se li reclame com se
li esta reclamant a altres i llavors traure una altra vegada a concurs la gestió del
Centre de Dia i en el cas que CISE reuneixque els requisits, no es té clar que puga ser
així, que porte endavant la gestió.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que la Sra. Secretària disposa de tota la
informació legal respecte al tema de la cessió entre empreses i dir que considera una
falta de respecte que se qualifique de mala gestió el fet de que més de 20 persones,
que se mereixen un respecte, han estat encantades i ben ateses i més a més quan
tota la gent, tant de l’empresa, que ha tingut una actitud correcta, com des d’ací, s’ha
implicat al màxim per tirar endavant aquest servei.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que en cap moment s’ha faltat al respecte ni
als usuaris ni a ningú, sols s’ha dit que s’ha fet una mala gestió, evidentment, des de
l’àrea de Benestar Social que és la responsable ja que després de dos anys
funcionant es planteja les possibilitats o de tancar-lo o de que el gestione CISE.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que la qüestió principal que ens ha portat a este
punt ha estat l’aplicació de la Llei de la Dependència i també la situació de crisis en la
que ens trobem i que fa dos anys ningú esperava.
Pren la paraula la Sra. Secretaria per dir que la cessió de contractes administratius és
completament legal i que en este cas en concret es compleix tant en allò que marque
l’article 209 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques com en que
l’empresa CISE ha estat acreditada per la Generalitat Valenciana com empresa
prestadora de serveis socials; per tant la cessió es pot realitzar sense cap impediment
i no caldrà tancar el centre.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que l’actitud de l’empresa no es considera
correcta, si la dels treballadors. i respecte a les possibles solucions dir que com que
l’Ajuntament no aporta res ja que del cost de 38 euros persona/dia, el 85% ve
subvencionat i el 15% ho paga l’usuari, i com que una de les obligacions que té
l’empresa és pagar l’arrendament del local que a hores d’ara estarà al voltant de 1.100
euros al mes, es podria o bé llevar aquest arrendament o posar-li un preu simbòlic o
també es podria fer com es va dir que es va fer en les Coves de Vinromà d’ajudar per
a que l’empresa continue.
També dir que com no se té clar si l’empresa CISE compleix amb els requisits per
poder gestionar el Centre de Dia no se té clar l’aprovació d’aquest acord.
I per finalitzar dir que des del Grup Popular s’agrairia que per a altres temes no
s’informara el dia d’abans en la Comissió Informativa, com ha estat este cas que fins
ahir no s’havia informat del problema que hi havia, ja que així és molt difícil aportar
possibles solucions.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que aquest, efectivament és un projecte estrella
d’aquest equip de govern, que s’està molt orgullosos d’haver-lo portat endavant, ja
que la Generalitat no fa Centres de Dia per que no és una de les seves prioritats, i que
aquest és l’ajuntament més menuts de la Comunitat Valencia que disposa d’un Centre
de Dia.
Per altra part aprofitar per felicitar a la regidora de Benestar Social per la tasca
desenvolupada, als treballadors del centre i a l’empresa, per la seva disposició
d’arribar a acords.
La empresa no es troba en una situació d’incompliment de contractes ja que les
places no s’han cobert principalment per que la Llei de la Dependència no està
funcionant correctament en la Comunitat Valenciana i com que no se fan valoracions,
no es poden ocupar les places. Per altra part la Generalitat aprove un conveni dels
treballadors que augmente un 13% i manté congelada des de fa anys els 38 euros,
que tal i com ha dit la Secretaria no cobreixen les despeses.
Totes estes qüestions porten a una situació que ha de canviar o bé s’ha de buscar una
solució i salvar el Centre de Dia, pensant en els nostres majors o bé pensar en
l’oportunisme, que és el que es fa des del Grup Popular.
Per tant lo important per este equip de govern són les persones i mantenir el Centre
de Dia, a pesar del Partit Popular, que mai ha fet res a favor de consolidar socialment
lo que signifique el Centre de Dia des de la perspectiva de que la Generalitat pague a
temps i així l’empresa haguera tingut menys dificultats.
Respecte a la qüestió del temps en que s’ha plantejat aquest punt, dir que es va
convocar el Ple dintre de les 48 hores legals, l’expedient estave a disposició per a la
seva consulta, independentment que vingueren o no a consultar-lo, i es va tractar en
la Comissió Informativa tal i com correspon.
Dir que moltes de les coses que ha plantejat el portaveu del Grup Popular tenen una
dosi molt considerables de mala fe, ja que moltes de les qüestions plantejades ja se li
van explicar ahir en la Comissió Informativa però avui ha fet com si li vinguera de nou i
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evidentment en aquesta actitud no s’aporta res i demostra l’actitud de no voler
solucionar els problemes.
Per altra part dir que, dintre de la seva falta de rigor que caracteritza les seves
intervencions, ha dit que el 80% està subvencionat no sent així ja que els usuaris
paguen el 50% i l’altre 50% ve subvencionat meitat per la Generalitat i meitat per
l’Estat.
Per finalitzar dir que el problema no es vol solucionar i sols es vol carregar contra la
gestió de Benestar Social que ni ha que destacar que ha estat molt positiva per que
junt amb l’esforç de l’empresa municipal s’ha aconseguit salvar el Centre de Dia,
tornant a recalcar, tal i com ja ha dit la Secretària, que s’ha fet tot dins de la legalitat
quedant a disposició del plantejament de qualsevol idea de futur que es tinga, però en
aquest moment l’objectiu únic és que el Centre de Dia segueixque funcionant.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que l’alcalde ha fet un exercici de manipulació
al dir que des del Grup Popular no es vol el Centre de Dia i altres afirmacions que no
són certes; el que es vol des del Grup Popular és que a l’empresa que té adjudicat la
gestió del Centre del Dia se li obligue a portar-la endavant i si l’empresa no compleix
amb les seves obligacions es fan les coses bé i se torne a traure a concurs.
Per altra part respecte a la disponibilitat dels expedients de l’ordre del dia del Ple, no
seria la primera vegada que els membres del Partit Popular volen consultar-los i no
estan disponibles.
I en quan a la legalitat de l’encomanda a CISE se tenen dubtes de que esta empresa
puga gestionar aquest centre, per que fins a este matí, l’empresa municipal CISE està
tramitant el registre en la Conselleria de Benestar Social, però encara no ho tenia
concedit.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que afortunadament en aquest ajuntament està
present la premsa i la gent sabrà que ha dit cada un; però dintre del cas que estem
discutint dir que el que passa és que hi ha un problema derivat d’una sèrie de
circumstàncies, en primer lloc d’incompliment per part de la Generalitat que no fa allò
que li pertoque en l’aplicació de la Llei de la Dependència i com l’empresa no és una
ONG es pot optar, per procedir a una resolució de contracte podent arribar als
tribunals, opció que al Partit Popular li va bé per que realment no li importa si el Centre
de Dia funcione o no, o bé mantenir el Centre de Dia amb una solució transitòria com
és l’encomanda a CISE de la seva gestió.
Per nosaltres el Centre de Dia és un servei públic de qualitat que done servei a moltes
famílies, no sols a les que van allí sinó a usuaris que fan tallers de memòria, tallers de
mobilitat, i que utilitzen serveis puntualment i que per tant no es pot tancar.
També dir que quan el Grup Popular de Morella cride a la Generalitat és per veure
com se poden impedir les coses i no per que se solucionen els problemes demanant
que se pague a l’Ajuntament i aquest puga pagar als seus proveïdors, o que pague el
que li correspon del Centre de Dia per a que no tinga que tancar.
I després de totes aquestes deliberacions:
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Coneix el Ple que en la sessió plenària del 22 de juliol de 2009 es va adjudicar,
mitjançant concurs, la gestió del Centre de Dia de Morella a l’empresa BB Servicios
Diversos S.L.
Coneix així mateix que aquesta empresa ve gestionant, de forma satisfactòria, aquest
Centre de Dia mitjançant un contracte de serveis formalitzat el 4 de setembre del
mateix 2009.
Conegut l’article 209 de la Llei de Contractes del Sector Públic segons el qual es fixen
els requisits que té de complir una empresa adjudicatària d’un contracte administratiu
per a la cessió dels seus drets i obligacions a tercers i que són els següents:
a)
b)

Que l’òrgan de contractació autoritze, de forma prèvia i expressa, la cessió.
Que el cedent tinga executat al menys un 20% de l’import del contracte o,
quan es tracte de la gestió de servei públic, que hage efectuat la seva
explotació durant al menys una quinta part del termini de duració del contracte.
c)
Que el cessionari tinga capacitat per contractar amb l’Administració i la
solvència que resulte exigible, devent estar degudament classificat si tal
requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició
de contractar.
d)
Que la cessió se formalitze, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
Conegut que l’empresa BB Servicios Diversos S.L. ha realitzat més del 20% de
l’import del contracte.
Conegut que l’empresa cessionària, de capital 100% municipal, Centre Integrat de
Serveis Econòmics SPE S.A. (CISE) té la capacitat per contractar amb l’Administració
i que està inscrita amb el número 4013 secció A en el Registro General de titulars
d’activitats dels serveis i centres d’acció social de la Comunitat Valenciana.
El Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular i en
compliment de l’article 209.2.a), acorda:
PRIMER. Autoritzar de forma prèvia i expressa la cessió del contracte de gestió del
Centre de Dia, que tenia l’empresa BB Servicios Diversos S.A., a l’empresa Centre
Integrat de Serveis Econòmics SPE S.A. (CISE).
SEGON. Que el cessionari CISE quede subrrogat als drets i obligacions que
corresponien al cedent BB Servicios Diversos S.A.
TERCER. Donar compte d’aquesta cessió a la Conselleria de Benestar Social per als
seus efectes oportuns.
17. INFORME ESCOLES ESPORTIVES. Es dóna compte per part del regidor
d’esports Amadeu Bordàs Antolí de l’informe sobre les escoles esportives que és com
segueix:
L’ajuntament de Morella ja ha elaborat l’oferta de les Escoles Esportives Municipals
per al present curs 2011-12.
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Cal assenyalar que les escoles esportives municipals es presenten com un servei a
disposició dels joves de la ciutat. La formació en esta matèria s’ha de consolidar com
una part important del desenvolupament físic, psíquic i social dels xiquets i xiquetes.
Des de l’ajuntament de Morella, es pretén col·laborar i contribuir amb aquest aspecte
de l’educació dels nostres fills i filles. Per això, aquest any l’oferta d’activitats
comprendrà des dels 4 anys fins els 12 anys (tots dos inclosos).
També, val a dir que l’oferta ha estat confeccionada per personal especialitzat en la
matèria d’educació física (Diplomats en Educació Física, i monitors de contrastada
experiència). Personal que serà responsable de les activitats proposades. A més, els
preus inclouen la assegurança.
Per a este curs, ja estan programats dos cursos, un de patinatge i un altre de
psicomotricitat. El primer aplega a la seua quarta edició i comptarà en 32 xiquets.
Una xifra que dóna compte de la consolidació de l’activitat impartida per Raquel
Pedro Mur. El curs es desenvoluparà dos dies a la setmana en dos classes de dues
hores i tindrà un preu de 65 euros a l’any. Pel que respecta al de psicomotricitat, està
orientat per a xiquets de preescolar i torna desprès d’uns anys sense realitzar-se. El
curs començarà el 2 de novembre i compta amb deu alumnes inscrits. Les classes
tindran lloc els dimecres de cinc a sis de la vesprada i tindran un cost de 30 euros a
l’any.
També s’està estudiant la possibilitat d’oferir un curs d’iniciació a l’escalada i estem
en contacte en membres qualificats de l’associació ESPEMO per a veure si es pot
incloure en la programació.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
18. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MORELLA LA VELLA. Es dóna compte per
part de la regidora de Cultura, Turisme i Educació, Maria Rallo Rallo de la moció sobre
Morella la Vella que és com segueix:
“ Les pintures rupestres de Morella la Vella van ser descobertes l’any 1917 per José

Senent Ibàñez, es tracta de pintures realistes pròpies i típiques de l’arc rupestre de la
conca mediterrània, caracteritzades per l’abundància de representacions humanes,
van ser declarades ”Be d’Interès Cultural” i “Patrimoni Mundial” per la UNESCO l’any
1998, són un més dels atractius turístics que podria ofertar la Ciutat de Morella a totes
les persones que ens visiten.
Aquest indret va romandre tancat una bona temporada per les obres de millora que va
cometre la Generalitat Valenciana en la masia.
Un cop finalitzades les obres de millora es va reobrir, amb un horari d’atenció al públic
insuficient, donada la limitació d’hores contractades per la Conselleria de Cultura al
servei de guies.
A principis de l’any de 2010, la Conselleria no va renovar el contracte amb
l’esmentada empresa i no va contractar cap altra, amb el consegüent tancament de
les pintures rupestres de Morella la Vella fins al dia d’avui.
Des del seu tancament, l’oficina de turisme ha rebut nombroses queixes de diferents
visitants, pel tancament d’aquest indret, ja que és un paratge de valor patrimonial i
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cultural inqüestionable, reconegut per institucions com la UNESCO, o el Ministeri de
Cultura.
A hores d’ara, la política de gestió aplicada front un BIC, ha estat la mateixa que la
realitzada a diferents edificis que depenen de l’administració provincial i autonòmica
de la nostra localitat. On a més de no donar un servei i suprimir llocs de treball,
continuen tancats i no compten amb cap data per la seva apertura, restant actius a la
nostra ciutat.
Davant les reiterades mocions i queixes que s’han fet arribar a la Conselleria de
Cultura i Turisme, i la dinàmica d’aquesta institució, de tancar i eliminar llocs de treball
a la nostra localitat, ens porta un cop més, a tenir que presentar una nova moció per
demanar la gestió d’aquest indret, per a reobrir-lo i facilitar la seua visita a morellans i
visitants.
S’adjunta informe, confeccionat des de l’àrea de cultura d’aquest Ajuntament, on es
proposen les línies i directrius bàsiques de partida, per a un model de gestió municipal
d’aquest patrimoni, així com un annex al mateix. Com s’ha demostrat al incloure
aquest annex, la proposta de gestió, no és una proposta tancada, sinó més bé, el punt
d’inici, per tal de recuperar aquest espai singular, atractiu per a molts visitants i d’un
interès cultural i històric innegable.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports, a la
Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer la persistència d’un BIC tancat a la nostra ciutat i la persistència de
problemes amb els temes de Gestió de Patrimoni.
2. Instar a la Conselleria de Cultura i Esport, a signar un conveni de cessió de la gestió
de les pintures Rupestres de Morella la Vella, amb l’Ajuntament de Morella, per tal de
reobrir un patrimoni reconegut a nivell europeu, ja que la gestió des de la distància,
porta al tancament, com s’ha tornat a demostrar, i no és efectiva. L’Ajuntament de
Morella no pot permetre que es perjudique la marca de Qualitat que té Morella com a
destí turístic, així com el darrer premi rebut a la gestió del patrimoni 2011.”
Pren la paraula el Sr. Amela per en primer lloc puntualitzar que quan es fa referència a
les pintures de Morella la Vella aquestes són estilitzades i no naturistes i en segon lloc
dir que aquest és un bé extraordinari que reforçaria molt el tema del turisme.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de Morella la Vella tal i com
ve redactada.
19. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ADHESIÓ AULA MENTOR. Es dóna compte
per part de la regidora de Cultura, Turisme i Educació, Maria Rallo Rallo de la moció
sobre l’adhesió a l’Aula Mentor que és com segueix:
“L’Ajuntament de Morella coneix la Resolució de 27 de setembre de 2011, de la

Direcció General de Formació Professional, per la que es concedeixen ajudes a
entitats locals per a la creació i manteniment d’aules de formació oberta, flexible i a
distancia mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d’Aula
Mentor.
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Des de l’Ajuntament es sol·licita aquesta ajuda per a la creació de la citada Aula
Mentor.
L’Aula Mentor suposa més de 110 cursos en línea amb matrícula oberta permanent i
atenció tutorial propera a l’estudiant.
Els cursos estan destinats a joves i adults interessats en actualitzar-se des de el punt
de vista laboral i personal, amb independència de la seua titulació i nivell d’estudis.
Són certificats pel MEC i les Comunitats Autònomes, després de la superació d’un
examen presencial en l’Aula que garantitza el nivell de coneixements adquirits.
La matriculació inicial és, en general, de dos mesos. No obstant, la duració del curs és
variable segons la dedicació de l’alumne, tenint un tutor que l’assessora durant el curs,
la despesa dels alumnes és aproximadament de 24 € mensuals.
L’Ajuntament ja disposa d’un aula adient per a desenvolupar el projecte. Es tracta de
l’aula de informàtica de CISE, el manteniment de l’Aula no suposarà cap despesa per
a l’Ajuntament.
Es tracta d’extendre la formació no reglada i d’adults a través d’internet mitjançant
cursos amb assistència tutorial telemàtica. Per això es realitzaran les següents
accions:
-

S’establirà un Aula Mentor amb equipament informàtic i de comunicacions per
facilitat l’accés dels alumnes a la xarxa.
Des del Ministeri d’Educació i Ciència se formaran els tutors i les persones
responsables de les aules.
Es realitzarà una certificació de l’aprenentatge per la Subdirecció General
d’Aprenentatge.
Es signarà un conveni per regular l’Aula Mentor amb el Ministeri d’Educació.
Per tot el que s’ha exposat es proposa al plenari l’aprovació de l’adhesió a l’Aula
Mentor.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció d’adhesió a l’Aula Mentor tal
i com ve redactada.
20. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
21. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per fer dos precs:
Si és possible fer un ban per a que la gent que no té cap carrer col·labore
en la realització dels treballs de cara al Sexenni.
Actualitzar la web de l’Ajuntament tant en les dades dels membres de la
corporació com en les actes de plens.
Pren la paraula el Sr. Amela per exposar lo següent:
Reiterar la petició de col·locació d’una manera més fixa el panell informatiu
de la Torre Pantó, ja que ha estat col·locat i tirat en varies ocasions.
Reiterar també el mal estat en el que es troba el camí de Santa Llúcia.
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Plantejar l’estudi dels horaris de dissabte, diumenge i festius del Castell per
tal que obreixquen una hora abans, ja que els turistes consideren que les 11:00
és un poc tard.
També després d’haver-se trobat en un acte en el Santuari de Vallivana, en
principi de caràcter privat, es propose que hi hage més informació i coordinació
amb l’oposició dels actes que es realitzen.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
Es tindria que tornar a arreglar l’accés del Portal de Sant Mateu ja que torna
a estar en mal estat.
Plantejar la queixa manifestada pels veïns d’Ortells de la presència de
nombrosos gats en el poble.
Preguntar quines mesures es prendran respecte a la construcció sense
permís d’obres d’un mur de formigó fora de la parcel·la 52.1 del Polígon Industrial
i que ha fet que un pas que tenia de 2 a 4 metros ha quedat en un punt en 1.70,
qüestió que ve donada després d’una denúncia.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
Saber si el viatge a Rumania va ser de caràcter privat o institucional.
Preguntar quan es recapte amb la publicitat dels comerços que apareix en
el llibre de festes.
Saber si l’Alcalde durant el temps que estarà ocupat en els treballs de
campanya electoral ja que es presenta com a candidat al Congrés dels Diputats
per la província de Castelló, renunciarà a la part proporcional del sou que té ara
per la seva dedicació exclusiva.
Pren la paraula el Sr. Puig per respondre a les qüestions plantejades:
Responent a la Sra. Sangüesa dir que es considera positiu tot allò que es
puga fer per que la gent col·labore en els treballs dels carres de cara al Sexenni i
s’estudiarà la manera de poder fer-ho sense interferir institucionalment i en
resposta a la qüestió de la web dir que les dades de la corporació ja estan
actualitzades i les actes es penjaran tant prompte es puga.
Responent al Sr. Amela, dir que la senyalització de la Torre Pantó es
tornarà a posar, remarcant que cada senyal costa 800 euros, per lo que s’agrairia
la col·laboració ciutadana per tal d’esbrinar qui fa aquestes gamberrades.
Respecte al Camí de Santa Llúcia ja s’està arreglant. El tema de l’horari del
Castell, encara que ja s’ha estudiat altres vegades, es tornarà a estudiar.
Respecte a l’acte de Vallivana al que ha fet referència, es tractava d’un acte de
les falleres, en cap moment es tractava d’una visita oficial de l’Ajuntament, i
estaven la regidora per donar-les la benvinguda i l’administrador ja que era un
acte en el santuari.
Responent al Sr. Ortí, dir que el tema del Portal de Sant Mateu s’intentarà
arreglar en la mesura de lo possible. El tema d’Ortells creiem que es tractava de
gossos, però com que l’equip de govern farà properament la seva reunió
periòdica en el poble d’Ortells s’estudiarà aquest tema per tal de donar-li una
solució. Respecte a la denúncia del polígon industrial s’ha actuat amb el màxim
rigor; després de la presentació de la mateixa es va realitzar un informe per part
del tècnic municipal segons el qual no es considerava que l’obra s’ajustava a la
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llicència d’obres concedida i no hi havia cap ocupació indeguda i així se li va
comunicar a l’afectat.
Responent al Sr. Sangüesa dir que el viatge a Rumania era un viatge
plantejat des de l’oficina de cohesió i integració amb cost 0 per a l’Ajuntament. Es
va fer una convocatòria pública i cada persona es va pagar el seu viatge; com
que en aquest viatge també va participar un regidor i el primer Tinent d’Alcalde
es va aprofitar per fer una visita a l’alcalde d’una de les ciutats d’on provenen la
majoria dels romanesos que hi ha en la nostra ciutat, donant-li informació de
Morella i invitant-lo al Sexenni. Respecte als ingressos del llibre de festes no es
dispose ara d’aquestes dades, no qüestionant en cap moment qui col·labore o
no. I per finalitzar pel que fa a la disponibilitat i dedicació d’aquest Alcalde en
l’Ajuntament de Morella no depèn de cobrar o no, per lo que es va a fer el mateix
que fa tot el món que es troba en la mateixa situació, tot el món que participa en
una campanya electoral té una dedicació major a eixa qüestió durant un temps
determinat, considerant que és positiu que l’Alcalde de Morella tinga una
representativitat pública fora de Morella. En el cas de ser elegit Diputat es
deixarà immediatament de cobrar com Alcalde de Morella.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i quaranta
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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

