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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 8 DE NOVEMBRE 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
Isabel Sangüesa Carbó
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vuit de novembre 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 Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum
de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
-

S’ha estat en contacte amb el Subdirector de l’Institut de Patrimoni d’Espanya i
amb els arquitectes que tenen concedida la direcció de l’obra de restauració del
llenç de la Muralla en la zona de la Porta Ferrissa per tal de saber com es troba la
tramitació i els treballs. Avui mateix s’ha rebut el projecte d’actuació per a ser
informada per l’arquitecte municipal.
Celebració del III Curs de Didàctica de la Llengua Catalana com a llengua
estrangera realitzat per la Xarxa Lluís Vives.
Reunió amb el Vicerector de l’UJI per posar en comú diversos projectes tant en la
Universitat de Majors, com en la Seu dels Ports.
Es va assistir a una reunió en el Palau de la Diputació amb representants de
l’empresa Montero Energy respecte al projecte d’hidrocarburs del que parlarem
més endavant en aquest plenari.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- S’estan realitzant diverses obres de reurbanització de diferents carrers de Xiva.
- Continuen a bon ritme les obres de construcció de nous nínxols al cementeri.
- Es va assistir a la Junta de Govern del Consorci de Residus per tal de modificar
les taxes.
- Ja s’han rebut els informes referents a la modificació puntual de l’Hostal Nou.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
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S’han condicionat els cementeris de Morella i totes les pedanies per a la festivitat
de Tots Sants.
Muntar infraestructura per la rogativa del més d’octubre.
Diverses reparacions de mobiliari en el casc urbà.
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.

ÀREA D’HISENDA
- Es va acordar en Junta de Govern el pagament fraccionat de l’IBI en dos rebuts,
traslladant aquest acord al servei de recaptació de Diputació.
- S’ha treballat en les noves ordenances fiscals.
- S’han obtingut noves ofertes de material de neteja, abaratint despeses.
S’estan fent nous contractes de lloguer de magatzems abaratint d’un manera
important les despeses.
També s’està realitzant un nou contracte i extinció dels actuals del lloguer dels
camions que tenen les brigades de serveis i obres. Es reduirà quasi un 40% la
despesa.
En definitiva treballs i accions per reduir despeses corrents sense afectar a
serveis.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
- Per mitjà de l’ADL s’estan portant a cap distintes accions de desenvolupament de
l’agència de col·locació amb la intermediació laboral amb la tramitació de 4 ofertes
de treball d’empreses particulars, tractament de les dades de les persones inscrites
en l’agència, elaboració d’informes mensuals, i atenció a les persones demandants
d’ocupació amb: renovació de demanda d’ocupació, sol·licitud de cita prèvia al
Servef, tramitació de gestions a través d’internet, informació sobre ofertes de treball
i formació tant a Morella, online com en altres localitats properes.
- També atenció a l’emprenedor amb informació i assessorament sobre ajudes per
al foment de l’ocupació, ajudes foment d’ocupació estable i altres mesures per a la
creació d’ocupació, ajudes IMPIVA, ajudes a la PYME comercial, ajudes per a
cooperatives i societats laborals.
S’han fet diversos cursos com el de turisme “Vendre un destí turístic”, internet
bàsic, tallers anglès, excel avançat, xarxes socials, jornada de cooperativisme.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’han donat d’alta molts usuaris en guifi.net.
- S’ha fet el muntatge per a l’expedició del DNI.
- S’ha reparat una avaria en el repetidor de TV d’Ortells.
- S’ha fet el repàs i manteniment de les càmeres i sistema de seguretat al conjunt
del museus de Morella.
- S’han solucionat els problemes de xarxa i impressió del Jutjat de Pau.
- Actuacions en el Centre de Dia, CISE i Ajuntament.
ÀREA DE COMUNICACIÓ
-

S’està coordinar el treball de l’exposició fotogràfica del Sexenni amb la
presentació ja de més de 1000 fotografies.
- S’ha iniciat l’elaboració de la revista municipal especial del 53 Sexenni.
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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 cementeris Tot Sants.

ÀREA DE TURISME
-

S’està treballant en les diferents campanyes per dinamitzar la temporada de
tardor.
S’han realitzat diferents auditories de qualitat pel SIDTEC, continuant-se la
formació del personal d’aquesta àrea.
ÀREA DE COMERÇ
-

Posada en marxa d’una nova iniciativa de suport al comerç local, “Regala a
Morella”.
- Organització de la festa del comerç per al mes de desembre de 2012.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va preparar el dispositiu de policia local per a Tots Sants.
Expedició del DNI a més de 150 persones, esperant que aquest servei es done
en més assiduïtat.

ÀREA DE CULTURA
-

Col·laboració amb el concert de comiat a la Mare de Déu de Vallivana celebrat en
l’Església Arxiprestal.
S’han realitzat distintes projeccions de pel·lícules en el cinema municipal.
S’està treballant per poder tenir tancades totes les activitats culturals que es
realitzaran des d’ara fins Nadal.
S’ha rebut la cessió, per part del Sr. Josep Maria Cruter, de la Creu d’Espartero,
element que commemora l’alliberament de la nostra ciutat als carlistes per part
d’aquest general.
Agrair una projecció sobre el Sexenni que ha fet un veí de Barcelona que
l’aproparà a la casa de València de Barcelona i al Centre Excursionista de
Catalunya difonent així les nostres festes i la nostra ciutat.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha participat en les diferents reunions que s’han realitzat per l’organització de
l’Aplec dels Ports.
- S’ha col·laborat en la realització del concert d’Altall.
ÀREA DE FESTES
-

Es col·labora amb els gremis del 53 Sexenni en les activitats organitzades de
germanor per a l’1 de desembre.
- Agrair la donació del Gremi de la Gent Gran a la Fundació Sexennis.
ÀREA D’ESPORTS
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-

Es col·labora en l’organització d’un torneig de taekwondo que es realitzarà al
centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
S’està organitzant el II Torneig de Tennis de la Comunitat Valenciana per al
proper mes de desembre.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió del consell escolar municipal per decidir la nova data festiva per la curs
2012-13. Canviar el 18 de març per l’11 de febrer.
- Reunió amb membres de l’AMPA de primària i representants del col·legi per crear
un banc de llibres per al proper curs.
- Participació en el Consell Escolar de l’Escola Llar.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Els dies 20 i 21 d’octubre es va col·laborar en l’organització de la Rogativa de
baixada a Vallivana, donant per finalitzat el 53 Sexenni.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

El dia 25 d’octubre es va acudir a l’assemblea de la Creu Roja per coordinar
conjuntament amb l’Ajuntament els problemes que es puguen trobar els ciutadans
en esta època de crisi.
- Des de serveis socials s’ha fet un inventari per saber la disponibilitat dels aparells
adaptats i ortopèdics dels quals disposa l’Ajuntament. Es treballarà conjuntament
amb la Creu Roja per donar un bon servei a la gent que ho necessiten.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

S’ha manat publicar en el butlletí les bases del 0.7% per a l’exercici 2013.
El dia 26 d’octubre a la Casa Ciurana es va fer una xerrada de la Fundació
Vicente Ferrer amb el títol “Dones, la força del canvi a l’Índia”, amb la presència del
delegat d’esta Fundació a la Comunitat Valenciana, Sergio Maratón, amb gran
afluència de public.
- El dia 26 d’octubre es va reunir el Consell de Solidaritat per ultimar les activitats
que es faran pròximament i es va donar el suport a la candidatura per al premi
Nobel de la Pau a la Fundació Vicente Ferrer.
Per finalitzar donar l’enhorabona a José Agustín Amela per la seva elecció com a
President del Partit Popular a Morella.
També manifestar el nostre recolzament als distints col·lectius que a l’igual que
l’ajuntament estan afectats pels impagaments de la Generalitat com són l’Escola
Taller, Farmàcies, Residències i Ajuntaments.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 03/2012. Davant
l’existència de gastos que no poden demorar-se fins l’exercici següent per als quals no
existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, i donat que es poden efectuar
anul·lacions o baixes de crèdits de altres partides del Pressupost vigent no
compromeses, que existeixen nous o majors ingressos i operacions de crèdit les
dotacions de les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei.
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Considerant que amb data 6 de novembre de 2012, es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 6 de novembre de 2012 es va emetre Informe d’Avaluació
del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i amb data 6 de
novembre de 2012 per Intervenció es va informar favorablement la proposta
d’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vis l’Informe de Secretaria de data 6 de
novembre de 2012, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 03/12, amb la
modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
altres partides del Pressupost vigent no compromeses, sense que es veja pertorbat el
respectiu servei, d’acord amb el següent resum per capítols:
Pressupostos de gastos
Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación
N.º
Presupuestaria

Descripción

Euros

33/22609

Acontecimientos Culturales y Deportivos

12.099,51

01/31002

Intereses Préstamo P. Pago a Proveedores

01/82120

Préstamo CISE SPE S.A.

43.851,18

TOTAL GASTOS

58.826,38

2.875,69

Pressupostos d’ingressos
Alta en concepte d’ingressos
Concepto
N.º

Descripción

Euros

45081

Subv. C. Turismo Audioguias

12.099,51

53401

Intereses p.p. CISE SPE S.A. 2º préstamo

91101

Préstamo P. Pago a Proveedores 2º

196.177,02

TOTAL INGRESOS

208.919,25

642,72

Nous o majors ingressos

Concepto
39211

N.º

Descripción

Euros

Recargo apremios

2.232,97

TOTAL MAYORES INGRESOS

2.232,97

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el nomenat període no s’hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un plaç d’un mes per resoldre-les.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS JULIOL, AGOST
I SETEMBRE DE 2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria
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dels mesos de juliol, agost i setembre de 2012 que han segut examinats e informats
favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:
MES JULIOL
Saldo a 30-06-12................................................................ 825.180,84 €
Ingressos juliol.................................................................... 282.021,63 €
Total................................................................................ .1.107.202,47 €
Pagaments......................................................................... 829.827,59 €
Existència a 31-07-12........................................................ 277.374,88 €
MES AGOST
Saldo a 31-07-12................................................................ 277.374,88 €
Ingressos agost.................................................................. 659.409,37 €
Total................................................................................... .936.784,25 €
Pagaments......................................................................... 739.300,00 €
Existència a 31-08-12........................................................ 197.484,25 €
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-12................................................................ 197.484,25 €
Ingressos setembre........................................................... 384.988,52 €
Total................................................................................... .582.472,77 €
Pagaments......................................................................... 478.043,47 €
Existència a 30-09-12........................................................ 104.429,30 €
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 manifestar que encara que s’estan fent tots els
pagaments que es poden, la situació segueix estan malament sumant un total de
3.000.000 euros que estan per pagar més els deutes de l’empresa CISE.
A lo que li respon el Sr. Ripollès dient que la situació en la que es troba l’Ajuntament
ve donada en gran mesura pel deute que la Generalitat Valenciana té en el nostre
Ajuntament ja que ha fet que aquest s’haje tingut que endeutar en un préstec que
suposarà al voltant de 100.000 euros d’interessos.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de juliol, agost i setembre de
2012 tal i com vénen redactats.
4. MODIFICACIÓ E IMPLANTACIÓ ORDENANCES. Vist l’expedient tramitat per a la
modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2013, així com el Dictamen
favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra. Secretària-Interventora.
Aquest any en general s’augmente la quantitat corresponent a la variació de l’IPC en
les taxes per cementiri, mercat, guals, impost de circulació de vehicles i
subministrament d’aigua.
En el cas de les taxes per serveis culturals, s’ha fet d’adaptació amb l’increment de
l’IPC arrodonint per dalt per a que siguen xifres redones i en el cas del servei de
recollida de basures s’ha modificat perquè s’afegit un tipus de tarifa que és el de locals
sense ús específic.
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Pel que fa a taules i cadires de bars i restaurants s’ha adaptat per tal de que se page
per m2 en compte de per número de taules quedant-se amb el mateix import.
Es propose la creació de noves ordenances, regulació de la venda ambulant,
ordenança fiscal per matrimoni civil, i expedició de documents administratius i s’ha
modificat la de domini públic.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que es considera que no és el moment d’augmentar
les taxes, sinó que s’hauria d’estalviar i, tal i com es va dir en una altra ocasió, el que
no pot ser és que morir-se a Morella siga el doble de car que morir-se a qualsevol altre
poble de la comarca.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que el que s’està fent és cobrar per un servei, i
s’intente donar un servei de qualitat que té un cost i estalviar s’estalvie en moltes
qüestions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que aquest punt no es tindria que tractar en
conjunt perquè ni s’està acord en totes ni s’està en desacord en totes.
Quan es refereix a l’augment de l’IPC no s’entén, ja que si als treballadors que presten
aquest servei no se’ls augmente el salari amb l’IPC el cost del servei no es pot veure
incrementant en el mateix.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que les taxes s’han de fixar i estan fetes havent-se
estudiat cada una en concret, s’ha aplicat l’IPC a aquelles que no queda més remei i
sempre intentant afectar lo mínim als ciutadans; hi ha taxes com la de basures que no
augmente ni l’IPC i s’han fet, gràcies a aportacions de molts ajuntaments socialistes,
moltes modificacions en els epígrafs que beneficiaran a comerços,cases de turisme
rural...
La taxa de l’aigua s’augmente l’IPC segons l’empresa sabent que la Generalitat
Valenciana proposa un augment en el cànon autonòmic de l’aigua d’un 12,5% per a
l’any 2014 i d’un 20% per a l’any següent.
També s’ha millorat l’aplicació de la taxa en les taules i cadires per evitar una sèrie de
problemes es venia donant fins ara, en la taxa del mercat excloent els comerços locals
i en la taxa d’obertura d’establiments que no ha augmentat ni l’IPC.
Per tant els objectius són molt clars i són, no carregar més costos a les famílies sinó
que les taxes serveixquen per pagar les despeses que ocasiona cada servei,
realitzant-se moltes millores gràcies al treball portat a terme en distintes àrees.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra
del Grup Popular acorda:
PRIMER. Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents
Ordenances tal i com vénen expressades en l’expedient:
-

Taxa per cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis públics de
caràcter local.
Taxa per prestació dels serveis de mercat.
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Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicle, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol tipus.
Taxa per la recollida de vehicles en la via pública i per la immobilitat de
vehicles.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes,
tablados i altres elements semblants, amb finalitat lucrativa.
Taxa per serveis culturals.
Taxa per recollida domiciliaria de residus sòlids urbans.
Taxa per servei de clavegueram, així com el tractament i depuració d’aigües
residuals, inclosa la vigilància especial de clavegueram particulars.
Preu Públic pel lloguer de places de garatge en l’aparcament cobert de
l’Alameda.
Preu Públic de subministrament d’aigua.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

-

SEGON. Derogar la següent ordenança fiscal:
-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local.

TERCER. Aprovar les següents ordenances fiscals noves:
-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració de matrimoni civil
per l’Alcalde o Regidors del municipi.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius i ventanilla única.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local.

QUART. Aprovar la següent ordenança reguladora
-

Ordenança reguladora de la venta ambulant.

QUINT. 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.
SEXT. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies hàbils, 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.
SÈPTIM. 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.
5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 27 PGOU “XIVA”. Es dóna
compte per part del regidor d’obres Rafael Pallarés Traver de l’expedient incoat per a
la Modificació Puntual nº 27 del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’ampliació del
sòl urbà en Xiva de Morella redactada pels arquitectes Lucas Castellet Artero, Manuel
Ballester Centelles, Ester Pons Garcés i Juan Ramón Castellet Chabrera.
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Aprovat el Pla de participació de l’estudi d’integració paisatgística i l’estudi d’impacte
ambiental el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual nº 27 al Pla General d’Ordenació
Urbana per a l’ampliació del sòl urbà en Xiva de Morella, redactada pels arquitectes
Lucas Castellet Artero, Manuel Ballester Centelles, Ester Pons Garcés i Juan Ramón
Castellet Chabrera.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública que serà anunciat en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’ampla difusió en la localitat, per un
termini d’un mes, a l’efecte de presentació d’al·legacions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el Grup Popular sempre recolze a la gent
amb iniciativa i emprenedora, però per poder valorar aquesta modificació es
demanaria, ja que es considera que aquesta modificació pot suposar un canvi de la
morfologia de Xiva, fer una reunió en els veïns per poder saber la seva opinió.
Pren la paraula el Sr. Pallarès dient que en este moment es tracta de l’aprovació inicial
i que serà un tema a tractar en la pròxima reunió amb els veïns de Xiva.
6. REITERACIÓ SOL·LICITUD RESTES PALEONTOLÒGIQUES DINOSAURES
EXPOSICIÓ MORELLA. Es dóna compte per part de la regidora de Patrimoni Maria
Rallo Rallo de la reiteració de la sol·licitud de restes paleontològiques de dinosaures
exposició de Morella que és com segueix:
“De tots és coneguda la riquesa paleontològica de les nostres terres, així com les

excavacions que s’estan portant a terme en el lloc conegut com Sant Antoni de la
Vespa des de l’any 2005, trobant-se nombroses restes fòssils de gran repercussió a
tota la comunitat científica.
També és conegut la insistència amb la que aquest govern municipal ha reclamat el
dipòsit de les peces ja que es disposa de una xarxa de museus totalment legalitzada i
en perfecte estat de funcionament. Ja que des de la Generalitat Valenciana no s’ha
considerat oportú traslladar-los a la nostra ciutat des de l’ajuntament es va proposar, a
principis d’aquest estiu en motiu de la celebració del 53 Sexenni, fer una exposició
temporal on veïns i visitants pogueren vore aquestes troballes realitzades en el nostre
terme municipal.
Per aquesta raó es va remetre a la Direcció General de Patrimoni Cultural la sol·licitud
de les dues peces d’un gran sauròpode que es van presentar fa uns mesos al Museu
de Belles Arts de Castelló, així com d’altres restes trobades en este important jaciment
per tal de poder dur a terme l’esmentada exposició.
Després de mesos d’espera i de diverses cridades per part de tècnics de l’ajuntament i
de la regidora de cultura, se’ns va instar a remetre una altra sol·licitud, enviada en
data de 5 d’octubre de 2012 i de la qual encara estem esperat resposta.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Reiterar a la Direcció General de Patrimoni Cultural aquesta sol·licitud, tractant
d’agilitzar així els tràmits i que, quant abans millor, puguem gaudir d’aquestes restes
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paleontològiques a la nostra ciutat i per tant, l’exposició puga ser inclosa dins de la
programació cultural dels propers mesos.”
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que aquesta reiteració demostra la ineficàcia que
moltes voltes es dóna en l’administració. Fa uns mesos es va realitzar una visita a
l’IVACOR per veure diverses restes paleontològiques de Morella, en el seu moment es
va sol·licitar que les restes paleontològiques pugueren ser exposades en el Sexenni
reiterant la sol·licitud per al pont de Tots Sants, estan encara en este moment pendent
d’autorització.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la reiteració de la sol·licitud de les
restes paleontològiques de dinosaures per a l’exposició de Morella.
7. APROVACIÓ PRÉSTEC EXPOSICIÓ “LUZ DE LAS IMÁGENES” “SARGAS”
SALÓ DE PLENS. Es dóna compte per part de la regidora de Patrimoni Maria Rallo
Rallo de la sol·licitud de préstec, per part de la Generalitat de diferents obres d’art per
ser exposades en l’exposició de la Llum de les Imatges que compte amb diferents
ciutats com son Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí, sent els comissaris de la mateixa
Víctor Marco (Doctor europeu en història de l’art) i el per tots conegut, Josep Alanyà
(historiador i canonge de la catedral de Tortosa).
Aquesta exposició està prevista per a finals del 2013 i tindrà una durada aproximada
de 10 mesos.
Per això es demanen concretament les dues “sargues” que tenim exposades en
aquest saló de plens, tant la de l’Assumpció de la Verge com la de la Nativitat,
ambdues de Martín Torner, mallorquí que va passar part de la seua vida en terres
valencianes, amb datació del Segle XV.
Per aquest motiu es porta al ple per a la seua discussió i aprovació del préstec.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que per solidaritat i reciprocitat, com que quan es
va fer l’exposició en Morella els altres pobles van cedir les seves obres, el Grup
Municipal Popular votarà a favor d’aquesta proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda que es realitze el préstec per a l’exposició
“Luz de las imágenes” de les “Sargues” del Saló de Plens.
8.
APROVACIÓ
CAMPANYA
CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA
SOBRE
L’ORDENANÇA DE POSSESSIÓ D’ANIMALS I RESPECTE ESPAIS PÚBLICS. Es
dóna compte per part del regidor de governació Ernesto Blanch Marín de l’informe
sobre la campanya animals i bens públics que és com segueix:
“Es plantegen qüestions freqüents entorn a la tinença d’animals domèstics a la nostra

ciutat, així com de les conseqüències que per a la via pública té la seua existència, i
les deixalles que produeixen.
Igualment, i davant de les més que freqüents i reiterades vegades en que s’atempta
contra el patrimoni públic en edificis i carrers correspon augmentar la pressió
municipal sobre els potencials infractors de la normativa i causants de danys
municipals.
Es plantegen varis tipus d’acció:
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1. Revisió de la normativa existent entorn als respecte a les vies públiques i tinença
d’animals.
2. Campanya de vigilància policial especial davant d’aquestes possibles infraccions i
de conscienciació directa als possibles infractors.
3. Campanya informativa per generar estat d’opinió i conscienciació de la importància
del civisme i del bon comportament amb animals i bens públics per l’interès comú.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per agrair que s’hage recollit la queixa que es va fer
en l’últim ple i per tant es recolzarà aquesta campanya.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
9. APROVACIÓ AL·LEGACIONS PROJECTE INVESTIGACIÓ HIDROCARBURS.
Davant la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana,
Servei Territorial d’Energia de Castelló, Rhamsés Ripollés Puig, Alcalde del Municipi
de Morella, amb domicili al carrer Segura Barreda número 28 de Morella, compareix, i
com millor procedeixca,
DIU:
Que en data de 18 d’octubre de 2012 ha eixit publicat al BOE núm 251, i amb
números de referència 35246, 35247 i 35248 (adjuntats al present com a
DOCUMENTS 1 a 3) els anuncis de 3 sol·licituds de permís d’investigació de
hidrocarburs, amb data de 4 de setembre de 2012, en els que es dóna tràmit
d’al·legacions per als permisos d’investigació d’hidrocarburs denominats Aristóteles
número 001, Arquímedes número 002 i Pitágoras número 003, en el que es dona
tràmit per presentar ofertes o formular oposició per qui es pugue considerar perjudicat,
de conformitat a l’article 17 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’Hidrocarburs.
Per tot allò, es presenta RECURS DE REPOSICIÓ i SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ
DE L’ACTE ADMINISTRATIU, en base a les següents
AL·LEGACIONS:
PRIMERA. Ha de posar-se de manifest que la superfície de 42.373, 94.525 i 58.671
hectàrees on s’ha procedit a sol·licitar l’autorització de les tres prospeccions afecten al
terme de Morella en diferents dimensions, de tal manera que la Corporació que
represento es troba plenament legitimada per a interposar el present recurs.
SEGONA. A la vista de la publicació oficial i de les dimensions del projecte, estem
davant d’un element de gran transcendència i del que es té coneixement en el
moment de la seua publicació oficial, sense que en forma alguna s’hage procedit a
informar amb caràcter previ a aquest ajuntament, afectat en el seu terme municipal. Ni
per part del servei Territorial d’Energia de Castelló, ni per part de l’empresa sol·licitant,
“Montero Energy Corporation, S.L.” s’ha fet arribar a aquest ajuntament cap informació
al respecte, de manera que la desinformació oficial al respecte de les possibles
prospeccions és absoluta.
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Independentment del preceptiu informe municipal, que es podrà emetre en una fase
posterior, abans de que es generara una major alarma social, es devia haver informat
puntualment a aquest consistori per a poder haver comunicat als veïns sobre
l’assumpte, que, al menys, des d’una data anterior al 4 de setembre, ja es tenia
coneixement a la Conselleria. No oblidem que la ciutadania acudeix a la administració
més propera, a l’Ajuntament, per a sol·licitar o manifestar en el seu cas oposició a
projectes o activitats en les que ninguna responsabilitat tenen els ajuntaments on es
va desenvolupar potencialment aquesta activitat, com és aquest cas concret, en que
serà la Conselleria la que amb caràcter exclusiu tindrà la competència d’atorgar o no
aquests permisos.
Per part de la Conselleria no s’han donat explicacions ni informació de cap tipus. Amb
caràcter extraoficial va haver una reunió el passat dimecres 31 d’octubre de 2011 dels
ajuntaments afectats amb l’empresa sol·licitant, en la que no es va facilitar informació
puntual dels projectes, i que es va circumscriure al mètode d’exploració dels
hidrocarburs i que serà objecte d’un altre punt d’aquest recurs.
En evitació de dita alarma social, es deuria haver convocat als ajuntaments amb
caràcter previ i sense perjudici de que formalment no fos un requisit legalment
necessari, i per això es demana en el present supòsit una informació puntual dels
esmenats expedients.
És per això que, en tant l’ajuntament de Morella no dispose d’informació detallada i
exhaustiva sobre els expedients, interessa es suspengue de forma cautelar el
procediment iniciat.
TERCERA. Tal i com tot pareix indicar, ja que la informació oficial no existeix, el
mètode pretès per la empresa sol·licitant per a la prospecció i extracció dels
hidrocarburs no convencionals és el conegut com de fractura hidràulica o “fracking”,
mètode pel qual, es realitzen perforacions de fins cinc quilometres de fondària
injectant dins d’elles una barreja d’aigua, sorra i prop de sis-cents productes químics
molt contaminants i perjudicials per a la salut, ja que n’inclouen alguns altament
cancerígens. La barreja, al contactar amb la roca, la trenca i allibera el gas.
Això és conseqüència directa de l’escassa informació donada per l’empresa “Montero
Energy Corporation, S.L.” als mitjans de comunicació i en la reunió informal portada a
terme el passat dimecres 31 d’octubre, en la qual dos membres de l’empresa van
donar informacions contradictòries entorn al sistema a utilitzar i de les conseqüències
conegudes del “fracking”, element aquest que incrementa la desconfiança i oposició
d’aquest Consistori en la concessió del permís.
Si bé el “fracking” és novetat a Europa, encara que França ha prohibit la seua
utilització, als Estats Units porta en pràctica quaranta anys i en les regions on s’ha
utilitzat, ha produït greus problemes mediambientals, com aigües contaminades de
rius, llacs i aqüífers, i en el subministrament d’aigua potable per a consum humà.
L’ús del “fracking” és capaç d’aportar majors conseqüències i perjudicis al medi
ambient i al desenvolupament rural, que beneficis, ja que les explotacions conegudes
són de curta duració, i degut a la necessitat per part de les empreses extractores de
reduir els seus costos per a l’obtenció de major rendibilitat mitjançant la tecnificació del
procés, l’oportunitat de generar llocs de treball a les nostres comarques queda en
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entredit, entre altres, per la falta d’informació que també existeix entorn a l’impacte
laboral de la iniciativa.
Apel·lant al Principi de Precaució, conseqüència dels nombrosos informes que
estimen els riscos per al mediambient i la salut d’aquest tipus d’explotació per al medi
ambient i la salut, es té que recolzar l’adopció de mesures protectores davant del
dubte científic existent per la utilització d’aquesta pràctica i que exigeix la denegació
de la autorització pels criteris conservacionistes que regeixen la matèria
mediambiental.
És per això que és absolutament essencial que tant l’empresa sol·licitant actualment,
com les que eventualment pugueren concórrer a l’expedient obert concreten
formalment el sistema a utilitzar, en concret, si és mitjançant “fracking”, per a denegar
directament el permís i si és responsabilitzen de les conseqüències ambientals de les
zones afectades, en cas d’utilització de altres mètodes més tradicionals i menys
agressius per al territori.
QUARTA. Hi ha que fer incidència capital en la importància que té per a Morella
l’existència de diferents figures de protecció mediambiental que poden veure’s
afectades per l’atorgament d’aquesta llicencia: zones LIC, ZEPA, paratges naturals
protegits, espai natura 2000, o la proximitat als parcs natural del territori, tenen que
gaudir de la màxima protecció, i en eixe sentit requerim que la Conselleria, exclusiva
responsable de l’autorització que es sol·licita, informe sobre l’afecció entorn les
diverses figures de protecció existents al municipi de Morella que podria suposar
aquest permís.
QUINTA. L’impacte econòmic al territori. És evident que un projecte d’actuació que
suposa una transformació mediambiental té que ser acompanyat d’un estudi de
repercussió econòmica del que suposaria tant la prospecció investigadora, com una
posterior i eventual explotació dels recursos en cas de troballa d’hidrocarburs. La
nostra comarca, en crisi estructural, fa molt de temps que ha apostat per un model de
desenvolupament que podria veure’s afectat per l’existència d’aquest nou model. Si un
paisatge es pot veure afectat, això repercutirà negativament en la qualitat
mediambiental, i en conseqüència, també en els nivells d’ocupació hostalera del
nostre territori. El mateix en la limitació de terrenys actualment en pastura o cultiu, que
podrien ser substituïts per explotacions d’hidrocarburs. La possible afecció dels
aqüífers és un element a tenir en compte, tant pel desenvolupament de les
explotacions agrícoles ramaderes com de l’encariment del subministre d’aigua a la
població en cas de no poder utilitzar els mateixos en cas de desabastiment. És per
això que es sol·licita que s’informe en forma detallada en quina mesura es poden
veure afectats els sectors essencials de la població i es determine en termes
econòmics i de llocs de treball les pèrdues que podrien suposar per al Turisme,
Agricultura, ramaderia o als serveis de subministre públic essencial l’existència
d’aquesta activitat d’hidrocarburs.
Per tot l’exposat,
SOL·LICITO a la Conselleria d’economia, Industria i Comerç que, havent presentat
aquest escrit, junt amb la documentació que acompanya, s’admeta, i amb estimació
del recurs de reposició es suspenga cautelarment l’acte impugnat, en base a allò
indicat al cos d’aquest escrit, considerant a l’ajuntament de Morella com a interessat
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en la resta de l’expedient i donant vista de tot allò actuat fins la data entorn als tres
expedients referenciats.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Municipal Socialiste i quatre
abstencions del Grup Popular s’acorda:
Sol·licitar a la Conselleria d’economia, Industria i Comerç que, havent presentat
aquest escrit, junt amb la documentació que acompanya, s’admeta, i amb estimació
del recurs de reposició es suspenga cautelarment l’acte impugnat, en base a allò
indicat al cos d’aquest escrit, considerant a l’ajuntament de Morella com a interessat
en la resta de l’expedient i donant vista de tot allò actuat fins la data entorn als tres
expedients referenciats.”
Pren la paraula el Sr. Amela per manifestar que es tracta d’una qüestió molt delicada i
s’ha de veure com afectarà a la salut i al medi ambient; el Grup Municipal Popular
s’abstindrà en aquest punt mentre no es dispose d’una informació més clara al
respecte.
Pren la paraula el Sr. Pallarès dient que encara que no es disposa de tota la
informació al respecte, és ara el moment quan es té de començar a prendre mesures
per salvaguardar el medi ambient i la nostra natura.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta serà la tercera vegada que se
realitze aquest tipus de prospecció, demanant que s’informe per part de l’Alcalde de la
reunió que es va mantenir amb l’empresa i també es demana parlar amb els alcaldes
de la comarca d’aquesta qüestió per veure de quina informació es disposa.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que no es tracta tant de veure el que es pot
extraure sinó el mètode que es va a utilitzar per aconseguir-ho. Les poques dades de
les que se dispose de les altres prospeccions realitzades en la nostra comarca estan
en poder del Ministeri d’Indústria.
Es va assistir a la reunió que va tenir lloc en la Diputació amb l’empresa canadenca
que realitzarà el projecte. En aquesta reunió es va parlar de la tècnica d’extracció, no
deixant clara quina seria la fórmula, tot tenint en compte que de l’única tècnica de la
que es va parlar va ser el fracking.
També es va parlar de la qüestió econòmica, no deixant-la tampoc clara ja que es va
dir que durant els primers 6 anys no haurien cap tipus de compensació i que després
ja es veuria.
El que es tindria que fer és apostar per les energies eòliques i altres energies
renovables que si que suposarien més riquesa i llocs de treball per aquesta zona.
Per tant és el moment de prendre partit en aquest assumpte perquè el termini per
presentar al·legacions és ara; hi ha que demanar que la Generalitat face una
moratòria i no done el permís d’investigació fins que no hi hage una informació clara
respecte al fracking i a les seves conseqüències.
Morella és l’únic municipi que es troba afectat en les tres àrees de prospecció que es
plantegen, per lo que es té de presentar una posició clara i ferma en esta qüestió i
defensar els interessos dels ciutadans de Morella.
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10. SUPORT CANDIDATURA PREMI NOBEL DE LA PAU FUNDACIÓN VICENTE
FERRER. Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Malú Blasco
Querol de que el Consell de Solidaritat i la Junta de Govern han decidit donar suport a
la candidatura de la Fundació Vicente Ferrer per al premi Nobel de la Pau. Des del ple
volem demanar que es done suport a aquesta candidatura per al 2013.
Vicente Ferrer va arribar a “ANANTAPUR”, a l’Índia l’any 1969 quan solament estava a
la “espera d’un miracle” i ell va començar el seu miracle personal.
Aquesta Fundació treballa per a l’eradicació de la pobresa extrema en l’Índia, en
diversos àmbits de desenvolupament com: educació, sanitat, dones, infància i
habitatges dignes.
La Fundació Vicente Ferrer és una de les ONG que rep aportació econòmica del 0.7%
de l’Ajuntament.
Morella ja va donar el seu suport quan en el 2010 va presentar la seva candidatura per
al premi Nobel de la Pau però en aquesta ocasió no va ser possible.
Es farà arribar des de l’Ajuntament i des del Consell de Solidaritat a la fundació el
suport a la candidatura de la mateixa per al Premi Nobel de la Pau.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir, que aquesta és una fundació que està molt
compromesa en els sectors més pobres de l’Índia i a la qual ja s’ajuda amb l’aportació
del 0,7%, per lo que el Grup Municipal Popular recolza aquesta candidatura.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per agrair el suport, tant del Grup Municipal Popular
com de totes aquelles persones que recolzen aquesta fundació, per a que pugue
aconseguir aquest reconeixement que tant es mereixen.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda donar suport a la candidatura al Premi Nobel
de la Pau a la Fundació Vicente Ferrer.
11. 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 vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR PER A LA REALIZACIÓ
D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA. Es dóna compte per part de la Sra. Secretària
del plec de condicions per a realitzar la renovació d’una operació de tresoreria de
400.000 euros, per atendre la manca temporal de fons, regint-se per la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
La forma d’adjudicació del contracte de l’Operació de Tresoreria serà el procediment
negociat sense publicitat, sol·licitant ofertes, a totes les entitats bancàries amb oficina
en la localitat, per a la realització de l’objecte del contracte.
El criteris que hi ha de servir de base per a l’adjudicació que són els següents:
-

El tipus d’interès del capital disposat.
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El tipus d’interès de capital no disposat.
Les comissions.

La duració del contracte, contada a partir de la subscripció del mateix, serà fins al 31
de desembre de 2013.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el plec de condicions tal i com ve
redactat.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per recordar un prec plantejat en l’anterior plenari i
demanar que s’arreglen les faroles trencades davant del col·legi de primària.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:
Demanar que es retire un arbre caigut en la zona dels jocs de Santa Llúcia.
Demanar que es done solució al solc que, degut a les pluges, s’està fent entre el
mur i la terra en la zona de la dreta del túnel de l’Alameda.
Suggerir que davant la convocatòria d’un ple amb molts de punts, aquesta puga
fer-se en més de les 48 hores d’antelació legals establertes, per tenir més temps
per revisar els expedients.
Preguntar perquè es van tallar uns xiprers del cementiri.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents queixes:
Recordar la sol·licitud feta sobre les dades de les despeses que han suposat les
pilones del control d’accessos lo més actualitzades possible.
Preguntar pel cost que ha suposat per a l’Ajuntament la celebració del Sexenni,
despeses i ingressos de la barra del bar i demanar poder revisar els contractes dels
treballadors del mateix bar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar els següents precs:
En primer lloc oferir, davant la propera celebració del ple de pressupostos, la
col·laboració del Grup Municipal Popular en tot allò referent a la realització dels
mateixos.
Preguntar per quines han estat les qüestions tractades en diverses reunions
mantingudes en els treballadors de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre les qüestions plantejades.
En primer lloc dir que respecte a les faroles de l’Alameda, avui mateix s’ha estat
revisant, trovant-se algunes avariades i altres trencades per culpa del vandalisme; se
solucionarà lo antes possible ja que afecta a l’entrada i eixida del col·legi.
Respecte a l’arbre caigut de la zona de jocs de Santa Llúcia, dir que no es tenia
coneixement del mateix, demanat que en qualsevol d’aquestos casos es comunique a
l’Ajuntament per poder solucionar-ho a la major brevetat possible.
Pel que fa a la zona del túnel de l’Alameda s’està realitzant un informe a l’haver-se
detectat diversos problemes en les obres d’adequació. Ja s’ha parlat tant en
responsables de Turespaña com en el director de les obres, estan pendent de fer la
reclamació oportuna.
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Respecte tant a les convocatòries dels plens com a la realització del pressupost no hi
ha cap problema en fer-se sempre que siga possible, tenint en compte la disponibilitat
dels regidors.
Pel que fa als xiprers del cementiri, era necessària la seva tala degut a les obres que
s’estan portant a terme en el mateix; encara que en altres ocasions ha segut com a
conseqüència de malaltia dels arbres.
Demanar excuses per no haver aportar l’informació referent a les pilones, quedant
pendent per facilitar-li la mateixa tant prompte com siga possible.
Pel que fa a la informació sol·licitada sobre el Sexenni, dir que tota es troba a la seva
disposició per a ser consultada quan vulga.
I respecte a la reunió amb els treballadors de l’Ajuntament, aquesta va ser per parlar
de com està afectant tant la nova legislació laboral com el pla d’ajustos que està
marcant el Govern Central.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i cinquanta
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

