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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 18 D’OCTUBRE DE 2012
========================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

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

1. INFORME D’ALCADIA. El Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Durant este mes intens de treball voldria destacar, en primer lloc, diverses qüestions i gestions
que s’han fet en diferents aspectes importants per a la nostra ciutat.
Des del passat ple del mes de setembre en el que demanàvem una actuació urgent en la zona
de la muralla de la Porta Ferrissa degut a l’important despreniment del mes d’agost, en els
últimes setmanes hem mantingut encontres importants de cara a la seua solució.
A més de traslladar diferents informes tant al Ministeri de Cultura com a la Conselleria. Destacar
l’encontre amb el tècnic responsable del Ministeri de Cultura al qual va estar present, entre
altres, el Subdelegat del Govern.
Es va poder comprovar la importància del despreniment i la necessitat de fer una actuació
urgent.
Es va obtindre el compromís de fer-ho i esta mateixa setmana he mantingut converses amb el
tècnic del Ministeri i el compromís és de fer-ho i realitzar una inversió d’emergència d’uns
420.000€.
Estan realitzat les distintes tramitacions i treballs i el que cal esperar és que les actuacions
apleguen el més prompte possible per a que els danys no siguen majors.
Ja s’ha presentat, després de les reunions mantingudes amb els organitzadors una novedosa
prova esportiva que tindrà lloc en el mes de juny del proper any: el Triatló Peníscola-Morella.
Esport lligat al medi ambient que portarà molts participants a la nostra ciutat, activitats i
espectadors, per tant tindrà un impacte positiu en l’economia local.
Aspectes importants de caràcter més institucional:
Consell del Sexenni. Agrair la col·laboració i participació de tots els seus membres.
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Constitució de la Comissió de Joventut de la FVMP, la qual tinc l’honor de presidir, on es va
demostrar la voluntat dels integrants que la formen es de poder traslladar propostes a les
distintes administracions per millorar moltes polítiques en esta matèria i en d’altres que afecten
a la gent jove (ocupació, formació, oci...).
Ha tingut lloc una assemblea de la Mancomunitat Taula del Sénia en la que cal lamentar la
constatació de la desaparició absoluta dels fons de desenvolupament rural per part de l’estat, a
l’igual que la nul·la col·laboració de la Diputació i de la Generalitat.
Este proper cap de setmana tindrà lloc la III edició d’un important congrés sobre l’aprenentatge
de la llengua de la Xarxa Lluís Vives d’universitats en Morella, convertint-se Morella en referent
de ciutat de congressos en el benefici que comporta per a l’economia local.
En quant a estos primers temes més generals, també volia informar breument sobre un dels
temes més actuals i que han creat certa polèmica en les mitjans de comunicació com són els
estudis d’Hidrocarburs.
Dir que estem davant d’un sol·licitud d’investigació a tot el que és el nord de la província, això
vol dir que no es van a fer de manera immediata cap tipus de treballs, ja que estem en un pas
molt inicial de tot el procés que no sabem on aplegarà.
L’Ajuntament de Morella des del primer dia que veiem la publicació d’esta sol·licitud a la
Conselleria publicada s’ha demanat informació però ara es tracta de veure les empreses que
estan interessades en l’estudi i no hi ha plànols ni res.
El que si que vull dir és que s’exigeix més transparència en tot el procés. No ens tindríem que
haver enterat per la publicació al DOGV i per suposat que es demanen les exigències
mediambientals.
Properament es mantindran diverses reunions amb representants de l’empresa i si és possible
de la Conselleria per tindre més informació.
Si les coses es fan bé no té perquè ser roin, com no ho van ser fa uns anys però com dic anem
a tindre reunions en els responsables i sobre tot que hi haja màxima informació.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
Continuen a bon ritme els treballs de la nova piscina d’Ortells, aprofitant també per fer
altres millores en la població.
- S’han fet actuacions en distints carrers de Xiva.
S’ha mantingut una reunió amb els responsables de l’empresa Aigües de Morella per
estudiar distintes inversions de millores en la xarxa d’abastiment d’aigua.
Reunió amb el Gerent del Consorci de residus per tractar la construcció imminent de
distintes instal·lacions que encara falten en el nostre municipi.
- Visita amb l’arquitecte municipal a Xiva per estudiar la possible ubicació d’una bassa per
abastiment de cubes.
- Reunions amb els tècnics que estan portant el procediment del document de concert per
poder obtenir el document de referència.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- Muntatge i neteja de l’Espai Firal i distintes instal·lacions per a diferents activitats.
- Preparar per l’instal·lació del equip mòbil de ITV al Espai Firal.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a la
realització de diferents actes i congressos.
- Manteniment periòdic del Col·legi i dels diferents museus.
- Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.
- Neteja en Herbeset després de les festes.
ÀREA D’HISENDA
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-

S’ha treballat per ficar en marxa el nou sistema de registre de comptabilitat i altres
sistemes d’enviament de dades.
S’està treballant per obtenir descomptes importants en tot el material de neteja de
l’Ajuntament.
S’està treballant en el camp de l’eficiència energètica per reduir despeses
d’enllumenament, calefacció i altres.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ja ha sortit la convocatòria d’ajudes per a les AODL amb una important reducció de la
subvenció.
ÀREA DE TURISME
- S’ha realitzat un Patronat de Turisme per valorar la repercussió del sexenni i començar les
noves campanyes de la tardor.
- S’han mantingut diverses reunions per part d’Asetmico per posar en marxa les Jornades
Gastronòmiques de bolets i carn, productes de tardor que tindrà lloc de meitat novembre fins
meitat desembre.
- Des d’aquesta àrea s’han realitzat dues excursions per tal de dinamitzar els senders del
nostre terme així com el petit museu tèxtil de la localitat de Xiva, agraint al seu propietari el
treball realitzat.
Es va programar una excursió al parc eòlic de Torremiró per celebrar el dia del turisme
sostenible.
Es va rebre a diferents grups a l’ajuntament: Ajuntament de Montblanc, Associació de
veïns i l’Ajuntament de Godella, Ajuntament de Picassent-Falleres i un grup europeu de
paracaigudistes.
ÀREA DE COMERÇ
Destacar el treball que s’està realitzant junt amb Assetmico per realitzar el llançament
d’una nova campanya innovadora per potenciar els nostres productes i establiments.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
- Recollida mensual de mobles i altre material.
- Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
- Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat.
- Millora de tots els cementeris davant la celebració de Tot Sants.
- Participació en Vinaròs en l’acte promocional de Carns de Morella i dels restaurants de la
nostra ciutat dintre de la campanya “Tast del territori”.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Ampliació de guifi.net donada la gran demanda d’aquest servei.
- S’han planificat els nous cursos d’iniciació a la informàtica.
- S’han esmenat diferents incidències en la recepció de televisió en La Pobleta i Ortells.
S’ha creat una aplicació per fer càlculs en les ordenances de terrassa i ocupació de via
pública.
- S’han habilitat els ordinadors necessaris per posar en marxa l’Aula Mentor.
ÀREA DE CULTURA
- Col·laboració amb l’associació Mestre Candel per realitzar una activitat en el Centre Jove i
tractar de motivar els xiquets i xiquetes per que comencen a interessar-se per algun
instrument.
- Inauguració de l’exposició de la Taula del Sénia a les Torres de Sant Miquel “De la Costa a
l’interior: 15 pobles valencians del nord”.
- Es va realitzar un acte en commemoració a Labordeta pel segon aniversari de la seva mort
junt amb la Rondalla.
- Es va col·laborar en l’intercanvi realitzat per la Rondalla de Morella amb el cor de Roquetes.
- Ha començat la nova temporada del cinema municipal.
- Reunió amb els tècnics de cultura de la comarca veïna del Matarranya per tal de tractar
possibles exposicions entre les dos comarques.
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ÀREA DE JOVENTUT
Destacar el recolzament a tota la gent que està organitzant el 35 Aplec dels Ports,
aprofitant per fer una crida per a que la gent s’apunte com a voluntaris.
ÀREA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
- Celebració de distints consells escolars.
- Reunió amb AMPA de secundària.
- Inici de distints cursos entre ells cursos d’anglès.
- S’estan reben les primeres sol·licitud d’ajudes als llibres de text.
- Reunió amb els pares/mares per tractar l’inici de l’Escola Infantil.
ÀREA DE TRADICIONS
- El dia 4 de octubre es va mantenir una reunió amb el Rector i l’Alcalde per a organitzar la
visita de la Mare de Déu de Vallivana a tots els malalts i majors que ho van sol·licitar.
- S’està organitzant la rogativa de baixada de la Mare de Déu de Vallivana.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- El dia 28 de setembre es va reunir el Consell de Solidaritat per presentar el nou Alcalde i
aprovar les bases per a este exercici.
- El dia 17 d’octubre s’ha commemorat el dia mundial de la pobresa.
- Per el dia 26 d’octubre la Fundació Vicente Ferrer està preparant una xerrada.
ÀREA DE CULTURA
- S’està organitzant l’exposició de fotos del Sexenni.
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.
Junt a una empresa morellana, se ha organitzat la festa del Oktoberfest seguint en la
formula de organització publico privada que esta donant molt bon resultats.
ÀREA D’ESPORTS
- Al centre Lúdic i Esportiu Jaume I s’han encetat els diferents cursos, este any tenim cursos
de natació, aquagym, aeròbic, yoga, Spinning, Taekondo i escalada.
- S’ha mantingut una reunió amb membres del Club Bàsquet Femení Morella, per estructurar
la nova temporada.
S’han organitzat un any mes les escoles esportives municipals, en les activitats de
psicomotricitat i patinatge.
S’han organitzat els horaris del centre lúdic i esportiu Jaume I, per als diferents usos, i
competicions tant de la pista poliesportiva, gimnàs, piscina, sala multiusos, rocòdrom, etc..
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Dispositius especials de policia en la celebració de la fira, festivitat del 9 i 12 d’octubre i
rogativa.
S’ha aconseguit, després de la reunió mantinguda amb el Subdelegat del Govern, que
vinguen a renovar el DNI el proper dia 29.
ÀREA DE SANITAT
- A principi d’octubre es van desplaçar a l’hospital de Vinaròs les dones per a la revisió del
càncer de mama. L’ajuntament les facilita el transport en autobús. Els professionals del
hospital ens van felicitar per la implicació que tenim des de l’Ajuntament.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- S’ha iniciat el període de matriculació de la universitat per a majors per al curs 2012-2013
assistint a l’acte d’inauguració.
- S’han iniciat les classes d’informàtica de la universitat per a majors.
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ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
- Diferents reunions tant en el Centre de Dia com amb els tècnics de l’àrea del servei bàsic
d’atenció social i Llei de la Dependència per tractar com estan afectant als serveis socials la
nova normativa i les retallades que s’estan produint.
- El 21 de setembre es va commemorar el Dia Internacional de l’Alzheimer.
- El dia 10 d’octubre es va realitzar una xerrada sobre la importància dels tallers de memòria,
impartida por la psicòloga del Centre de dia iniciant-se ja els referits tallers de memòria amb
una molt bona resposta.
Per finalitzar el present informe de l’alcaldia voldria tindre unes paraules de record i d’agraïment
pel seu treball per Morella a Paco Segura qui va ser regidor d’este Ajuntament a més de Diputat
Provincial. Traslladar una calorosa abraçada a la seua família i amics.
També vull agrair el treball de dos persones com Manolo Segura Vinyals, com alcaldillo
d’Herbeset i a José Julián qui ha segut macer durant 15 anys. Com dic moltes gràcies als dos
per tota la col·laboració, sabem que continuaran col·laborant d’una altra manera i desitjar-los el
millor.
Per últim vull donar la benvinguda en nom de tota la corporació al nou sergent de la Guàrdia
Civil, desitjant-li que estiga ben agust ací i que continuem les dos institucions enfortint el treball i
la cooperació en bé del servei públic.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 85/2012 al 129/2012.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS DE MAIG I JUNY DE
2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria dels mesos de maig i juny de
2012 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes
i que són com segueixen:
MES MAIG
Saldo a 30-04-12................................................................ 194.685,55 €
Ingressos maig.................................................................. 1.601.589,22 €
Total................................................................................. 1.796.274.77 €
Pagaments........................................................................ 1.156.685,78 €
Existència a 31-05-12.......................................................... 639.588,99 €
MES JUNY
Saldo a 31-05-12................................................................ 639.588,99 €
Ingressos juny................................................................... 1.228.921,88 €
Total................................................................................. 1.868.510.87 €
Pagaments........................................................................ 1.043.330,03 €
Existència a 30-06-12.......................................................... 825.180,84 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el Grup Municipal Popular s’abstindrà en la votació
d’aquest punt, lamentant el deute que encara hi ha després del crèdit ICO.
A lo que li respon el Sr. Ripollès per dir que també se lamenta el deute que hi ha, tenint en
compte que aquesta situació es solucionaria si la Generalitat pagara el que deu tant a
l’Ajuntament com a molts dels nostres veïns.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos de maig i juny de 2012 tal i com vénen redactats.
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3. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL TERMINI DE PAGAMENTS DEL 1ER. I 2º
TRIMESTRE DE 2012. Es dóna compte per part de la Sra. Secretaria de l’informe sobre el
compliment del termini de pagaments del 1er. i 2º trimestre de l’any 2012 que és com segueix:
Resumen 1er. trimestre 2012
Pagaments realitzats
Dins del plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç

nº operacions
247
380
627

Import
270.159,69
432.008,80
702.168,49

Pendent pagament final trimestre
Dins de plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç
Resumen 2on. trimestre 2012

29
243
272

291.538,30
1.212.669,15
1.504.207,45

Pagaments realitzats
Dins del plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç

nº operacions
245
379
624

Import
254.228,00
842.371,10
1.096.599,10

Pendent pagament final trimestre
Dins de plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç

2
71
73

102.531,65
499.530,42
602.602,07

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar si en este informe estan inclosos els pagaments
que es van fer amb càrrec al préstec de l’ICO de pagos a proveïdors.
A lo que li respon la Sra. Secretària dient que els pagaments corresponents al primer préstec sí
que estan inclosos però no els pagaments dels proveïdors que no es van acollir al primer
préstec i que seran amb càrrec a un segon préstec.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que gràcies al pla de pagament a proveïdors s’ha reduït
considerablement el deute però no s’ha d’oblidar, que aquest pla de pagament comporta que
l’any 2013 es tindran que destinar 100.000 euros per al pagament d’interessos.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
4. CESSIÓ CISE TERRENYS POLIESPORTIU. Coneix el Ple que en data 13 de juliol de 2006
es va realitzar la cessió un solar urbà junt a la Piscina Municipal a l’empresa CISE SPE SA per
tal de realitzar la construcció d’un poliesportiu.
Vista la necessitat de que l’empresa CISE SPE S.A. realitze el registre de la cessió dels citats
terrenys el ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular
acorda:
Primer. Delimitar la parcel·la exacta on s’ubica el poliesportiu.
Segon. Que se individualitze aquesta parcel·la en el Registre de la Propietat.
Tercer. Que se sol·licite, una vegada individualitzada la referida parcel·la, valoració del terrenys
realitzada per tècnics independents per a l’aportació al capital social de l’empresa CISE.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que mai s’ha estat d’acord en que l’Ajuntament es
desprenga de propietats per donarse-les a CISE. L’Ajuntament tindria que seguir prestant els
serveis perquè així hauria més control, més fiscalització i més transparència i també perquè
l’Ajuntament com administració pública té més exempcions que CISE al ser esta una entitat
privada.
També hi ha que tenir en compte que quan CISE factura a l’Ajuntament actuacions que podria
fer aquest, es produeix una autèntica sangria en el tema de l’IVA.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que en aquest punt sols es tracta d’un tràmit procedimental
ja que ha estat CISE qui ja ha fet la construcció de l’edifici del poliesportiu.
Pel que fa a la qüestió de les propietats de l’Ajuntament hi ha que dir que com que l’empresa
CISE és 100% municipal l’Ajuntament de Morella en cap moment perd propietats i respecte a
l’obtenció de beneficis fiscals, CISE com empresa privada també té una sèrie d’avantatges de
les quals en algun moment s’han beneficiat.
Però el que no es pot és crear confusió sobre el funcionament de l’empresa CISE i dir que la
seva gestió no és transparent, tal i com fan sempre que poden, ja que es tracta d’una empresa
pública de la qual vostès són membres i la informació de la qual vostès poden disposar, sempre
que ho sol·liciten.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per recordar que amb aquest punt sols es tracta d’arreglar una
qüestió que ja està feta i que es fa en este moment per problemes de cadastre que havien fins
ara.
També dir que CISE es considera una ferramenta generadora d’activitat econòmica i per tant
molt important.
5. MOCIÓ PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA I GOVERN DE L’ESTAT.
Es dóna compte per part del regidor d’Hisenda Amadeu Bordàs Antolí de la moció pressuposts
de l’Estat i Autonomia 2013 que és com segueix:
“Davant la presentació de la Llei de Pressuposts de l’Estat Espanyol 2013 i la propera
presentació del projecte de llei de pressuposts de la Generalitat Valenciana per al 2013 el Ple
de l’Ajuntament de Morella aprova demanar als grups parlamentaris de les Corts Valencianes
amb representació a la nostra circumscripció a les cambres Generals i Autonòmiques, que en el
transcurs del debat per la configuració definitiva dels pressuposts s’incloguen les següents
qüestions bàsiques per a la nostra ciutat i comarca:
Nivell Estatal
1.- Partida pressupostària expressa per a l’execució del Parador de Turisme de Morella que
permeta iniciar els treballs arqueològics i la rehabilitació dels convents.
2.- Augment de la partida pressupostària (es contemplen 4.000€) per a l’execució de les obres
de supressió del Port de Querol a la N-232, futura A-68.
Nivell Autonòmic
1.- Dotació d’una SAMU 24 hores per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a la salut.
2.- Dotació econòmica per a mantenir d’una forma correcta els serveis socials necessaris
referents a la llei de la dependència, Centre de Dia i serveis socials de base.
3.- Pagament del deute que la Generalitat Valenciana té amb aquest ajuntament, i que a dia
d’avui ascendeix a més d’1,5 milions d’euros, amb pagaments pendents des de l’any 2006.”
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el Partit Popular tampoc està satisfet pel que fa a
les inversions destinades a la Comunitat Valenciana dintre dels pressupostos generals de
l’Estat.
Per altra part dir que del que sí que s’està satisfet és de que per primera vegada després de
molt temps es reivindiquen, des d’aquest Ajuntament, inversions a nivell estatal ja que en tot el
temps que el Partit Socialista va governar en Madrid sols es presentaven esmenes als
pressupostos de la Generalitat Valenciana.
També dir que una vegada revisats els pressupostos de l’Estat s’ha vist que sí que hi ha
pressupostades inversions destinades per a la N-232 i una partida que fa referència a diversos
paradors sense concretar-ne cap, esperant que algo d’aquesta partida vage destinat per al
parador de Morella.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que des d’aquest Ajuntament sempre s’ha reivindicat temes
com la N-232 o el Parador.
Pel que fa a la partida del parador dir que ja en una altra ocasió havia una partida genèrica per
paradors i vostès defensaven, igual que ara, que alguna quantitat d’aquesta partida (partida per
altra part en la que sí que figurava el nom de Morella) es destinaria per fer alguna inversió en el
parador de Morella però no va ser així, per lo que ara es demana una partida específica encara
que tan de bò tinguen raó i part de la partida genèrica de paradors es destine al de Morella i els
tinguem que demanar disculpes.
El que sí que estaria bé és que manifestaren la seva opinió no tant sols en allò que es demana
al Govern Central sinó també en allò que es demana al Govern de la Generalitat, com és la
SAMU, el tema del retalls en la Llei de Dependència, o la reclamació del pagament del deute
amb l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per recordar el cartell que havia en l’Ajuntament de “N-232 ya”
que va estar mentre va governar José Mª Aznar i que va desaparèixer quan governava José
Luís Rodríguez Zapatero o el de “A68 próxima salida a Morella” que tampoc ha tornat a eixir.
Pel que fa al tema de Generalitat probablement demà s’aprovarà el Fons de Liquidés Autonòmic
i es podrà començar a pagar, començant per educació i sanitat i deixant-se per al mes de febrer
el pagament als Ajuntaments.
Respecte al tema de la SAMU es recolzarà la petició sempre recordant que ara es disposa d’un
nou servei com és el de l’Heliport.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que des de l’equip de govern mai s’ha tingut cap dubte en
defendre sempre totes estes reivindicacions que es consideren prioritàries per a la nostra ciutat.
I com que diu que el Partit Popular tampoc està conforme en els pressupostos de l’Estat es
demana als Diputats del Partit Popular elegits en la Comunitat Valenciana i en especial els de la
província de Castelló voten a favor d’aquestes esmenes i així sí que demostraran el seu
desacord.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció pressuposts de l’Estat i Autonomia
2013 tal i com es presenta.
6. MOCIÓ AJUDES DIPUTACIÓ, CASAL JOVE. Es dóna compte per part de la regidora de
Joventut Maria Rallo Rallo de la moció sobre les ajudes que la Diputació ofereix als Casals
Joves de la província que és com segueix:
“El Casal Jove és un espai que pretén cobrir les necessitats dels joves de la nostra localitat,
com a centre de reunió, joc, estudi i punt de informació. Aquestes tasques venen

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-10-18 PLE ORDINARI

9

desenvolupant-se any rere any gràcies a l’aposta que l’ajuntament fa per aquesta
infraestructura.
El joves de Morella tenen un lloc on poden reunir-se per tal de fer treballs en grup, un punt de
informació on poder adreçar-se per fer qualsevol pregunta, tant relacionada amb les seves
inquietuds personals com dels diferents serveis de formació que s’ofereixen tant a nivell local
com provincial. Així com, disposar d’un espai on realitzar jocs i diferents activitats socioculturals
organitzades per ells mateixos.
Aquest estiu, des de la Diputació ens van anunciar, que traurien una beca per que aquests
casals pogueren disposar d’un dinamitzador o dinamitzadora que s’encarregués de portar
aquest espai. Aquesta beca anava destinada a tots els municipis que disposen de Casal Jove a
la província.
A finals del passat mes de setembre es va treure l’esmentada subvenció, però en aquesta no
estaven inclosos tots els casals joves, només aquells que disposen de determinada
infraestructura i amb uns horaris concrets, sent els que pertanyen a les ciutats amb més
població i deixant de banda aquells que més ho necessiten, com és el casal jove de la nostra
localitat.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Diputació a que rectifique i que faci arribar aquesta beca a tots els Casals Joves tal
i com van anunciar, ja que són els dels municipis més petits els que més necessiten aquest
servei.
2. Remetre aquesta moció a la Diputació Provincial de Castelló i a l’Institut Valencià de la
Joventut.”
Pren la paraula el Sr. Amela dient que tal i consta en les bases d’aquestes ajudes, que van ser
aprovades per tots els grups de la Diputació, inclòs el socialista, es deia molt clarament que
anaven dirigides a Centres d’Informació Juvenil i no Casals Joves; per tant es tracta d’una
qüestió de terminologia i per poder accedir a aquestes ajudes es tindria que disposar d’un
Centre d’Informació Juvenil.
Per tant es tracta d’una equivocació a l’hora d’interpretar aquesta convocatòria d’ajudes.
Per altra part dir que l’Ajuntament de Morella sí que ha estat beneficiari d’ajudes per a joventut
de la Diputació com han estat els 528,83 euros de l’any 2010 o els 800 euros en l’any 2012 en
beques precisament per ser un municipi menut, fet que suposa una discriminació positiva.
Pren la paraula la Sra. Rallo dient que no es tracta d’una equivocació sinó més bé de donar mal
la informació per part del Diputat ja que en la seva visita que va fer a Morella ens va comunicar
que el Casal Jove de Morella podria gaudir d’aquesta ajuda.
No s’entén com la Diputació pot condicionar la concessió d’una ajuda depenent de la
terminologia, que pareix ser no era important en l’any 2010 quan sí que va donar una ajuda com
ha dit vostè.
Lo important és que el Casal Jove de Morella dóna un servei molt important per a tots els joves i
es tindria que poder aprofitar d’aquestes ajudes independentment del nom que tinga.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que el que està clar és que mentre les bases siguen les que
hi ha no es pot concedir aquesta subvenció al Casal Jove de Morella.
Respecte al fet de que el Diputat donara una informació que no era correcta pot ser que en
aquell moment no disposara de la informació correcta però de totes formes en les bases està
molt clar qui pot accedir a les ajudes.
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Pren la paraula el Sr. Ripollès per aclarir que l’Ajuntament de Morella no ha sol·licitat aquesta
subvenció perquè ja sabia que no es podia acollir per tenir un Casal Jove i no un Centre
d’Informació Juvenil, sinó que l’ha demanada perquè des de Diputació se’ns insistia en que
Morella tenia la possibilitat de poder accedir.
La solució no és tenir un Centre d’Informació Juvenil sinó que el que es té de fer es modificar
les bases complint allò que van dir, i que els Punts d’Informació Juvenil puguen acollir-se. Pel
que fa a la terminologia els que pareix no la tenen clara són tant la Diputació com l’IVAJ.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular
acorda aprovar la moció sobre les ajudes que la Diputació ofereix als Casals Joves de la
província tal i com es presenta.
7. FIXACIÓ DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2013. Coneix el Ple els dies de festa de
caràcter retributiu i no recuperable fixades per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2013.
Coneix així mateix la proposta que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a l’any 2013,
que són les següents:
-

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
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 2013 els dies 7 de gener i 26 de
desembre de 2013.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de d’Educació, Formació i Ocupació.
8. MOCIÓ AUTOGOVERN. Es dóna compte per part del regidor de governació Ernesto Blanch
Marín de la moció en defensa de l’autogovern i l’estat del benestar que és com segueix:
“Després d’un procés en que Morella va tenir un paper cabdal al 1979 amb l’avantprojecte
denominat Estatut de Morella, al 1982 es va aprovar definitivament l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, i amb ell, els valencians recuperàvem les institucions d’autogovern. Ara,
30 anys després, és un bon moment per a fer balanç, per a reflexionar sobre el valor de
l’autonomia política, i per a destacar tot el que ha aportat a la societat valenciana, així com les
insuficiències que hi hagen pogut haver i les seues possibilitats de desenvolupament futur.
Ens trobem en una situació greu i preocupant, immersos en una crisi econòmica que afecta a la
Comunitat Valenciana de manera especialment intensa, amb una Generalitat intervinguda, amb
la imatge de la Comunitat per terra i el model de gestió dels governs autonòmics valencians
dels últims anys trencat i desprestigiat.
Uns Governs que han malbaratat els recursos en fundacions, empreses públiques, privatització
de l’educació i la sanitat, grans esdeveniments i projectes improductius, mentre han situat la
Comunitat a la cua en les funcions primordials i la raó de ser de les comunitats autònomes com
és la gestió de l’educació, la sanitat, atenció a la dependència, promoció de la cohesió social i
civil col·lectiva.
A més, aprofitant la crisi, hi ha una ofensiva contra les autonomies per a desviar l’atenció i ferles responsables de tots els problemes que ens afecten. En el fons, la pretensió d’aquests
sectors és acabar amb l’Estat de Benestar i tornar a una Espanya uniformista i centralista.
Hem d’actuar. Som una societat amb capacitat d’iniciativa, de generar empreses, treball i
riquesa, d’estudiar, investigar i innovar. Els valencians som un poble obert, solidari, amb
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voluntat de conèixer i col·laborar amb tots els pobles d’Espanya i una tradició antiga per obrirnos pas en tots els mercats del món i superar les dificultats puntuals, per molt greus que siguen.
El problema de la Comunitat Valenciana no és l’autogovern, sinó el mal govern, la mala política,
la gestió errònia, el malbaratament i la falta de defensa dels interessos reals de la majoria dels
valencians i de la Comunitat Valenciana que s’ha dut a terme durant els últims 17 anys.
Cal, per tant, que els valencians i les valencianes, en estos moments difícils, posem en valor els
elements i principis que donen sentit a l’autogovern de la Comunitat.
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella presenta per a la seua aprovació pel
Ple Municipal, els següents acords:
1. L’Ajuntament de Morella manifesta la validesa de l’autonomia i el compromís en la seua
defensa front als intents d’acabar amb el model d’una Espanya plural, diversa i solidària.
2. Autonomia significa garantia de sanitat, educació, politiques socials per a tots. I també
reconeixement de la nostra identitat com a poble.
3. Instar al President de la Generalitat a iniciar un diàleg amb els ajuntaments, amb tots els
partits polítics, sindicats, associacions empresarials, i societat civil per a aconseguir un Acord en
defensa de l’autogovern, de la consolidació de l’Estat de Benestar i la creació d’ocupació.
4. Reclamar al Govern d’Espanya a:
a. Modificar el model de finançament autonòmic que resolga el tradicional greuge patit per la
Comunitat en els anteriors models de finançament.
b. Exigir la mitjana de finançament per càpita en la inversió d’infraestructures als Pressupostos
Generals de l’Estat. En el proper 2013, especialment, perquè el Corredor Mediterrani i l’AVE a
Alacant i Castelló siguen declarats actuacions d’interès principal i, per tant, es prioritze la seua
assignació pressupostària.
5. Remetre al President del Govern Espanyol, President del Consell de la Generalitat
Valenciana, i als grups de les Corts Generals amb representació del nostre territori i Corts
Valencianes, el present acord, per a que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no es troba sentit en presentar aquesta moció en
l’Ajuntament sinó que seria millor presentar-la en altres fòrums per tractar-se de temes més
propis d’altres entitats com puguen ser les Corts Valencianes.
Tampoc s’entén perquè el primer que té de tenir una imatge clara d’allò que vol és el Partit
Socialista i no és així ja que tant prompte parla d’autogovern com de federalisme, federalisme
asimètric o confederacions...
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que aquesta moció tracta de reivindicar l’autogovern;
autogovern que, més després dels 17 anys de govern del Partit Popular en la Comunitat
Valenciana, s’està perdent, sent les autonomies institucions que tracten assumptes tant
importants com la sanitat, l’educació, la cultura, la promoció econòmica o les polítiques socials.
Per tant es tracta de manifestar el recolzament a l’autogovern i a l’autonomia i que temes tant
importants com la sanitat, l’educació i altres matèries continuen portant-se des de l’àmbit
territorial que els valencians ens van atorgar per mitjà dels ajuntaments.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que des del Partit Popular s’està intentant donar la imatge
de que l’autogovern no té importància i per això estant llevant competències a les autonomies,
però en realitat el problema no són les autonomies en sí, sinó com es gestionen aquestes.
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Es considera que és una qüestió que sí que afecta als ajuntaments i per tant Morella té tot el
dret a reivindicar tenir un autogovern, tenir uns governs forts i uns governs que defensen a la
gent del territori.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular
acorda aprovar la moció en defensa de l’autogovern i l’estat del benestar tal i com es presenta.
9. RATIFICACIÓ CONVENI CREU ROJA. Es dóna compte per part de la regidora de Benestar
Social Mª Luz Blasco Querol del conveni de col·laboració entre la Assemblea Local de la Creu
Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella.
L’objecte del present conveni i d’acord amb el marc legal que el regula, és col·laborar amb
l’Ajuntament de Morella en els Plans d’Intervenció de CRE de Socors i Emergències,
Intervenció Social i Creu Roja Joventut.
Tota activitat recollida en aquest conveni estarà fonamentada en la presència del voluntariat,
estant per tant condicionada la seva realització, a la participació i disponibilitat del mateix.
Com objectiu prioritari, l’Assemblea Comarcal de CRE en Morella – Els Ports, es compromet a
elaborar el nou Pla d’Acció Local, Pla que ha de garantir l’adequació dels objectius de la
Institució a la realitat local. Aquest nou Pla d’Acció Local, ha de permetre impulsar CRE en la
localitat de Morella, desenvolupant noves accions dirigides als diferents col·lectius vulnerables
de la localitat. Aquest Pla s’elaborarà tenint en compte les necessitats detectades en la localitat,
en col·laboració amb l’Ajuntament de Morella, i el seu objectiu es millorar les condicions de vida
de les persones de Morella, oferint accions, en els plans de:
1.- Pla d’Intervenció en socors i emergències: preventius terrestres i preparació per a
emergències.
2.- Pla d’Intervenció social: atenció a persones dependents.
3.- Pla de Creu Roja Joventut.
4.- Pla de voluntariat.
5.- Pla de formació.
6.- Pla de cooperació internacional.
L’import econòmic al que ascendeix la totalitat dels programes/projectes convinguts en aquest
conveni ascendeix a 5.821,89 euros, que l’Ajuntament satisfarà a CRE en concepte de
col·laboració econòmica per al sosteniment dels gastos derivats dels mateix més la cessió del
local de la seu inclosos els gastos de llum i calefacció amb una duració des de l’1 de gener de
2013 fins al 31 de desembre de 2013.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està d’acord amb el conveni a signar entre la
Creu Roja i l’Ajuntament de Morella aprofitant, ja que s’ha rebaixat la quantia del conveni, per
demanar l’exempció de l’impost de vehicles, demanada i no concedida, del vehicle de la Creu
Roja.
També es vol agrair a tots els voluntaris que formen part de la Creu Roja per la seva
desinteressada col·laboració.
A lo que respon la Sra. Blasco dient que la quantia del conveni sí que s’ha rebaixat, entre altres
coses perquè hi ha una sèrie d’actuacions que este any no s’han fet, també hi ha que tenir en
compte que se’ls ha cedit un espai que els serveix per tenir la seva oficina i pel que fa a
l’exempció de l’impost del vehicle no se’ls va concedir perquè no procedia.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que respecte a l’exempció de l’impost de vehicles
s’estudiarà encara que els vehicles de la Creu Roja per llei ja estant exempts del pagament
d’aquest impost.
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També hi ha que dir que, tal i com ha dit la regidora, la rebaixa de la quantia del conveni ha
estat donada per la desaparició d’algunes activitats en el calendari.
I per finalitzar agrair el treball i col·laboració de tots aquells voluntaris tant en qüestions com el
Sexenni, rogativa, bous com en d’altres que no es veuen però que també són molt importants.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el conveni de col·laboració entre la Assemblea
Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella tal i com es presenta.
10. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que es tracte
en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vota la urgència del
referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
MOCIÓ ESCOLA TALLER. Es dóna compte per part del regidor de governació Ernesto Blanch
Marín de la moció Escola Taller Els Ports que és com segueix:
“Per totes és conegut el deute de més de 320.000 euros que manté el Consell de la Generalitat
Valenciana davant l’Escola Taller dels Ports, un projecte impulsat des de la Mancomunitat
Comarcal per tant d’obrir expectatives de futur i de desenvolupament econòmic al nostre
deprimit territori.
Més de 30 persones, des dels alumnes, que no cobren des de maig fins als professors, que no
ho fan des de març, estan pendents del compliment dels compromisos legals i la situació
d’aquesta iniciativa és límit, ja que la Mancomunitat, també amb molts de pagaments pendents
de la Generalitat Valenciana, no pot assumir el manteniment.
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella presenta per a la seua aprovació pel
Ple Municipal el següent acord:
1. L’Ajuntament de Morella manifesta la solidaritat amb els alumnes i professors de l’Escola
Taller dels Ports davant la situació límit a la que els ha abocat la Generalitat Valenciana,
manifestant la seua adhesió a les mobilitzacions i protestes que puguen fer-se al respecte.
2. S’insta al Consell de la Generalitat Valenciana que amb caràcter immediat es procedisca a
pagar el deute que es té amb els alumnes i professors de l’Escola Taller dels Ports.
3. Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Valencià, Mancomunitat dels Ports,
direcció de l’escola Taller dels Ports i als grups de les Corts Generals, Corts Valencianes, i
Diputació de Castelló, per a que obren i col·laboren en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està acord en aquesta moció, ja que tots els
deutes tenen de pagar-se i en aquest cas es tracta del salari de molta gent jove que
possiblement siga l’únic ingrés que té.
Pren la paraula el Sr. Blanch per agrair la posició del Grup Municipal Popular davant aquesta
qüestió invitant-los a participar en la concentració de solidaritat amb aquestos joves que tindrà
lloc el proper dimecres a Castelló.
Pren la paraula el Sr. Ripollès agraint el suport tant als alumnes com als professors que porten
tant de temps sense cobrar, fent una crida a la participació i a unir esforços de cara a les
mobilitzacions convocades.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció Escola Taller Els Ports tal i com es
presenta.
14. PRECS I PREGUNTES.
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Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar els següents precs:
-

Pel que fa a la queixa plantejada en l’anterior plenari sobre el funcionament del servei del
Jutjat de Pau, dir que aquestes deficiències van ser puntuals i totalment alienes al personal
que treballa en aquest servei.
Recordar que se retiren els pins que estan caiguts i morts en la part de dalt de l’Alameda.
Demanar una solució al tema dels excrements de gossos, ja que ara no sols es troben en
l’Alameda sinó també dins del poble.
Demanar que hage més neteja al voltant de l’espai firal després dels actes que en ell es
celebren.

Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents queixes:
-

Tant la casa Ciurana com el poliesportiu nou presenten problemes per filtracions d’aigua.
Recordar la promesa que l’anterior alcalde va fer a uns veïns de Morella d’habilitar un
espai per jugar a la petanca.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar els següents precs:
-

Demanar que s’arreglen les faroles trencades davant del col·legi de primària.
Demanar informació sobre la línia d’alta tensió que creurà el terme de Morella.

Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre les qüestions plantejades.
En primer lloc agrair la disculpa de la queixa pel funcionament del Jutjat de Pau.
Pel que fa al tema dels pins de l’Alameda dir que es tracta d’una qüestió inclosa dintre del llistat
de feines pendents.
Respecte al problema que suposa els excrements d’animals ja es va aprovar una ordenança
sancionadora al respecte i també s’està pendent de fer una campanya de conscienciació
ciutadana.
Pel que fa a la qüestió de la neteja dels voltants de l’espai firal s’està totalment d’acord amb la
queixa plantejada.
En el tema de les filtracions d’aigua de la casa Ciurana ja es va intervenir en el clavegueram
però no es va trobar la causa i es segueix estudiant la qüestió. I pel que fa a les filtracions del
Poliesportiu s’està intentant solucionar el problema amb l’empresa constructora.
Pel que fa a l’espai de joc de petanca no es tracta d’una promesa feta a uns veïns sinó que es
tracta d’una actuació proposada en el programa electoral que si no s’ha fet encara és per
qüestions pressupostàries per lo que es realitzarà tant prompte es puga.
Les faroles trencades de l’Alameda s’arreglaran tant prompte com arribe el material, tenint en
compte que també es tracta d’una qüestió de conscienciació ciutadana ja que ho tenim que
pagar entre tots.
Respecte a la línia d’alta tensió es podria tractar en una propera comissió d’urbanisme però
breument dir que hi ha dos projectes que ens afecten, la línia que ve d’Aragó fins la subestació
de Fraixameno i la línia que va de la subestació de Morella fins Castelló.
També dir que quan es van publicar els primers projectes, ja es van presentar les al·legacions
referents sobre tot en lo referent a llicències d’obres ja que Red Eléctrica s’empara en que és
una empresa estatal d’interès general per no pagar les llicències d’obres, també s’han demanat
compensacions al respecte així com que es tinga cura d’infraestructures que es puguen
deteriorar.
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Per últim es presenta l’informe sol·licitat referent a les troballes de l’any 2007 en l’Aljub de Sant
Miquel.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores, de la que s’estén la
present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a
Secretària certifique.
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