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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 28 D’OCTUBRE DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Jesús Ortí Adell
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusen la seva assistència:
Maria Rallo Rallo
Ernesto Blanch Marín

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-vuit 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
extraordinària 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, ORDENANÇA BASURES. Es dóna compte al Ple per
part del regidor Rhamsés Ripollés Puig que es canvia l’estructura del servei de
recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans per a l’any 2012 ja que a
partir d’aquest any s’emitiran dos rebuts.
Hi ha un rebut que fa referència al transport; és el que tracta aquesta ordenança i
l’emet l’Ajuntament cobrant-se a través del servei de recaptació de la Diputació.
L’altre rebut inclourà la part de tractament dels residus i que pertany al Consorci per lo
que no es té competència en l’aplicació de les taxes.
Per tant en aquesta ordenança, que afecta al transport i recollida dels residus, es
proposa una sèrie de canvi.
Pe una part adequar l’estructura i que siga igual que la de les altres administracions i
així facilitar la gestió i per una altra fixar uns criteris més objectius en quant a la
qualificació dels locals ja que fins ara estaven classificats segons el nombre
d’empleats, ara se classificaran segons les superfícies dels locals, quedant fixats set
tipus d’epígrafs: vivenda, comerç d’alimentació, comerç de productes no alimentaris,
bars, cafeteries, restaurants..., establiments hotelers, locals industrials, locals d’altres
usos; i dins de cada epígraf subdividit per superfície del local.
I l’altre canvi serà l’actualització de la taxa que s’adequarà al servei sols a la recollida i
transport, que es realitzarà d’acord amb les dades dels estudis de costos realitzats
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tant per la Diputació com per l’Ajuntament, quedant marcada en 47,4 euros per
vivenda.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que des del Grup Popular s’entén que reciclar té un
preu, manifestant satisfacció per que la planta de tractament de residus es pose en
marxa.
Assabentada la Corporació, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança de la Taxa
pel servei de recollida de residus sòlids urbans tal i com ve expressada en l’expedient.
SEGON.- L’aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en el
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.
TERCER.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
QUART.- En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ QUOTA “CONSORCIO RESIDUOS ZONA 1”.
Es dóna compte per part del regidor Rhamsés Ripollés Puig de la moció sobre les
taxes de recollida i del tractament de residus que és com segueix:
“El 4 d’octubre de 2001 va ser aprovat el Pla Zonal de Residus de la Zona 1, que

integra les comarques dels Ports, Alt i Baix Maestrat i part de la Plana Alta; i l’11 de
febrer de 2002 va ser constituït el Consorci per a l’execució de les previsions de
l’esmentat pla zonal.
Durant estos anys i en diverses mocions hem tractat el retràs en la posada en
funcionament de totes les infraestructures i serveis que ha de prestar el mateix. Ara,
per fi, ja està quasi totalment constituïda la planta de tractament de Cervera i en les
properes setmanes iniciarà les proves de funcionament, entrant en normalitat en l’inici
de 2012.
Per tant, degut a la imminent entrada en funcionament de les instal·lacions previstes
per al tractament i valorització de residus, des del consorci, s’ha fet una nova
ordenança fiscal que regula la taxa a pagar per estos serveis.
En Morella, i en tota la comarca dels Ports, els veïns i veïnes per una part tindrem un
rebut en concepte de transport i recollida de les escombraries, que gestiona la
Diputació de Castelló i que és l’ordenança que hem aprovat avui mateix, i un altre
rebut provinent del Consorci de Residus pels serveis que prestarà (tractament i
valorització, ecoparc, residus inerts, etc).
L’Ajuntament tenim competència per fixar la taxa de transport i recollida i els altres
serveis que prestem des del municipi, tot i que el seu cost també ens ve marcat per
qui ho gestiona, la Diputació de Castelló, però la taxa del tractament i valorització que
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es farà en la planta de Cervera, els ecoparcs, les plantes per a residus inerts i altres
serveis el preu el fixa i el cobra el Consorci. Doncs bé, una volta tenim les dades i la
proposta de taxes que ha realitzat el Consorci, veiem com els costos per als nostres
veïns i veïnes augmentaran d’una manera substancial (50% aproximadament).
Amés, per al 2012 ens trobem com la Diputació de Castelló ha suprimit l’ajuda que
destinava a tots els pobles de la nostra comarca en sufragar part dels costos de
transport de les escombraries, fet que provoca que este augment siga major.
Som coneixedors de la importància que té, i que amés anirà en augment, la
necessitat de fer una bona gestió amb els residus i que siguen tractats i valoritzats
per tindre una major cura del medi ambient i poder aprofitar part dels materials
llançats. Així i tot, trobem desmesurat els costos que hauran d’assumir els nostres
veïns i veïnes.
Compartim la nova estructura de l’ordenança que ha fet el propi Consorci, així ho vam
aprovar i des de l’Ajuntament hem utilitzat el mateix model per a fer l’ordenança fiscal
municipal de transport i recollida, ja que marca criteris més objectius al basar-se en
superfícies. Però el que no compartim i pensem que cal estudiar i millorar és el cost i
la distribució de quotes, ja que no és raonable que paguen el mateix establiments que
no fan els mateixos residus ni per quantitat ni per tipus i que la quota per a les
vivendes és molt elevada.
Per tant, creiem que s’hauria d’analitzar la distribució de les quotes per ser més
justes i sobre tot reduir les despeses del propi Consorci, de la gestió dels residus,
amortitzacions de les instal·lacions, etc, per a que la quota per a les vivendes,
principalment, fora menor.
Amés, per a facilitar els pagaments, el Consorci deuria fraccionar els rebuts als
contribuents i coordinar-se amb la Diputació en el cobrament per a que no coincidiren
en la mateixa mensualitat els rebuts de cada entitat.
Un altre aspecte a considerar són els serveis que pagarem i per tant cal que puguem
aplegar a ells en condicions i en la major brevetat possible. Ens referim a l’ecoparc i
la planta de tractament de residus inerts (escombro d’obres), principalment. És per
això que exigim que es posen en marxa immediatament ja que, com hem reflectit en
anteriors mocions, ens trobem en una situació molt dolenta en estos aspectes i que
requereix d’una solució.
En definitiva, des de l’Ajuntament de Morella, entenem que cal fer un nou
plantejament de les taxes referents a la valorització i tractament de residus, ja que
pràcticament la taxa fixada pel Consorci per a vivendes de 79,5 € és la mateixa
quantitat que ja pagàvem abans pels serveis de la Diputació, però és que amés ara
cal sumar la taxa per transport i recollida que gestiona l’ens provincial i per tant el
cost total passa de 80,33 € a 126,9 €.
Pel que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Sol·licitar al Consorci Pla Zonal de Residus Zona 1 la elaboració d’un estudi
per a la reducció de la tarifa per a la gestió i el tractament dels residus, segons els
criteris abans esmentats, distribució de quotes, reducció costos, amortitzacions...
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Segon. Sol·licitar al Consorci Pla Zonal de Residus Zona 1 que per al 2012 aplique
els rebuts als contribuents de forma trimestral per a facilitar el pagament.
Tercer. Sol·licitar al Consorci Pla Zonal de Residus Zona 1 la posada en
funcionament, en els propers mesos, de les instal·lacions previstes en el nostre
municipi, ecoparc, planta de tractament de residus inerts, degut a la necessitat urgent
d’oferir estos serveis.
Quart. Sol·licitar a la Diputació de Castelló el manteniment d’ajudes al transport i la
gestió de residus per a totes les poblacions de la comarca dels Ports i l’interior de la
província, ja que suportem majors despeses.
Cinquè. Donar trasllat de la present moció a la Diputació de Castelló, als grups
parlamentaris de la mateixa i al Consorci de Residus.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si en aquest mes de novembre començaran
les obres de la planta d’escombreries i si en gener es posarà en marxa de l’ecoparc i
si funcionarà una targeta per vivenda, tal i com estan dient, per tal d’acumular punts
cada vegada que se recicle baixant la taxa que pague en relació a aquestos punts.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que encara que s’agilitzat des de que el
Consorci compta amb un gerent, les previsions de posada en marxa de l’ecoparc
segueixen sent les mateixes, esperant que l’any 2012 estigue en funcionament.
Respecte al pla de reciclatge dels ecoparcs, pareix ser que funcionarà mitjançant
unes targetes que afavoriran a cada vivenda segons el que recicle.
Però a banda de totes estes qüestions el tema important que tracta aquesta moció
són els costos que es van a assumir, considerant que com es tracta d’un augment del
50% s’haurian d’afinar més. Primerament els rebuts es tindrien que emetre
trimestralment i segon es tindria que estudiar l’amotització d’aquestes instal·lacions i
reduir els costos fixos de tot el Consorci.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que a la moció hi hauria que afegir que no se cobre
res fins que estigue tot en funcionament.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que part dels costos que es tenen que assumir
en aquest moment vénen donats per la mala planificació. També dir que el fet de no
disposar de la subvenció de Diputació, sent l’any 2012 el primer del qual no es
disposarà, també afecte al preu.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que ens trobem davant una situació econòmica no
favorable per a que es produeique aquest augment en els preus del rebut de la
basura, per lo que hi ha que buscar una fórmula per tal que els costos siguen més
assumibles.
El que no s’entén tampoc és que, precisament en l’any en el qual s’augmente el
rebut, no es puga comptar amb una subvenció com era la de la Diputació, que per
altra part es considera totalment raonable ja que el que feia era superar la dificultat
que suposa viure més lluny de la planta.
Per tant hi hauria que realitzar una sèrie d’ajustos abans de que l’any pròxim es
posen en funcionament aquestes quotes.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i vint 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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