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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 29 DE NOVEMBRE DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Guillermo Sangüesa Teruel
Isabel Sangüesa Carbó
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària Accidental
Mª Mercedes Teruel Ferrer
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo

En la ciutat de Morella sent les dinou
hores, del dia vint-i-nou 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, a
l’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.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per, en primer lloc i abans de començar aquest ple,
donar l’enhorabona de tota la corporació a la regidora i segon tinent d’alcalde Maria
Rallo Rallo, que ha segut mare de dos xiquets, Jan i Cesc.
1. APROVACIÓ ADEQUACIONS TÈCNIQUES A LA MODIFICACIÓ Nº 25 DEL
PGOU PER PART DE LA UNITAT TÈCNICA DE CARRETERES. Coneix el Ple l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló de data 7 de novembre del 2012
relatiu a la Modificació Puntual núm. 25 del Pla General “Hostal Nou, pel qual s’acorda
suspendre l’aprovació definitiva de la dita Modificació ja que l’Ajuntament ha de
corregir algunes qüestions indicades per la Unitat de Carreteres de l’Estat del Ministeri
de Foment.
Coneix així mateix el nou document de la Modificació Puntual núm. 25 al PGOU per a
la reordenació i canvi de qualificació en l’àmbit nord de l’Hostal Nou, en el que
s’esmenen els requeriments indicats per la Unitat de Carreteres del Ministeri de
Foment.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Municipal Socialista i quatre
abstencions del Grup Popular, el Ple d’este Ajuntament acorda:
Primer. Aprovar la Modificació Puntual núm. 25 del Pla General d’Ordenació Urbana
de Morella per a la reordenació i canvi de qualificació en l’àmbit nord de l’Hostal Nou,
tal com ve redactada.
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Segon. Que es remeta esta documentació a la Conselleria d’Infraestructures, Territori
i Medi Ambient per a la seua aprovació definitiva.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde D. Rhamsés Ripollés Puig per a la firma de tots els
documents que siguen necessaris.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per afegir-se a la felicitació a la companya de
corporació, per la seva recent maternitat, demanant que se li done trasllat de la
mateixa.
Pel que fa al punt de la modificació puntual nº 25 del PGOU dir, que el Grup Municipal
Popular segueix amb la postura de l’abstenció, tal i com es va fer quan es va
presentar, ja que tal i com es va dir en el seu dia, no s’està d’acord en que sols es
tracte d’una part de l’Hostal Nou i no la totalitat.
També dir que no s’està d’acord en que se carregue als propietaris amb la despesa
que suposarà una infraestructura com la que es planteja en este moment i com és
l’adequació tècnica de l’enllaç de l’entrada de la carretera nacional.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir, que tal i com ja es va explicar en el seu
moment, la modificació s’ha de realitzar en dos parts per a que el procés no siga
encara més llarg; però està clar que l’objectiu final és l’ordenació total de l’Hostal Nou.
I pel que fa a la realització de l’enllaç de la carretera, aquesta es tracta d’una imposició
del Ministeri, a la qual i gràcies als treballs dels tècnics s’ha donat una solució més
raonable que la que es va plantejar en un principi; però els costos del mateix, segons
marca la llei, es a càrrec d’aquells que obtindran més recursos gràcies al
desenvolupament urbanístic que es face.
2. MOCIÓ PAGAMENT DEUTE FARMÀCIES. Es dóna compte per part del regidor
Ernesto Blanch Marín de la proposta de resolució del Grup Municipal Socialista per
sol·licitar el pagament del deute de la Generalitat amb les farmàcies de la Comunitat
Valenciana que és com segueix:
“Els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana estem patint cada dia les
conseqüències de la desastrosa gestió del Govern del PP en la nostra Comunitat. I
especialment en un àmbit tan sensible com és el de la salut de les persones. El
flagrant incompliment de la llei per part del govern valencià, que no paga a les
farmàcies els medicaments que estes subministren, suposa, a part de posar en risc la
pròpia existència d’estes, un seriós problema per a totes aquelles persones que
necessiten les medicines i que es veuen obligades a anar de farmàcia en farmàcia
buscant o fent llargues cues davant les farmàcies obertes per obtenir el que en altres
condicions els hauria de ser subministrat amb total normalitat. De fet, el
desproveïment general de les medicines està obligant als pacients a haver de buscar
per diverses farmàcies medicaments tan imprescindibles com la insulina, sense que,
per part del President de la Generalitat, Alberto Fabra, s’estiga donant cap solució.
Este no és un problema generalitzat a Espanya. Altres comunitats paguen amb
normalitat els seus serveis farmacèutics, i els seus ciutadans no pateixen les
molèsties i incerteses que pateixen els valencians i valencianes, que fins i tot han de
desplaçar-se a altres comunitats veïnes per proveir-se de medicaments. Però aquí
hem arribat, per la mala gestió del Govern del PP, a una situació en la que el que està
en perill és la pròpia existència del model sanitari d’assistència.
Les farmàcies porten mesos sense cobrar el que és seu, amb el risc de fallida de les
farmàcies més petites i fins i tot de les més grans, i davant això no hi ha cap resposta
del Govern Valencià, cap garantia de com o quan pagaran. Anem cap a un
desproveïment de les farmàcies que va a perjudicar encara més als nostres ciutadans
i ciutadanes. Si no els paguen, les farmàcies és evident que no podran seguir pagant
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els medicaments. Este problema no es pot plantejar com una discussió entre
col·lectius, com fa el Govern Valencià demostrant la seva falta de sensibilitat. Han de
pagar.
Davant d’esta situació de risc i incertesa per a les persones, les administracions tenim
el deure d’exigir la solució del problema, ja que afecta un dels àmbits més sensibles
de la vida de les persones, la seua salut. Per això proposem al Ple, mitjançant esta
Proposta de Resolució, l’adopció dels següents acords:
1. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb
les farmàcies de la Comunitat Valenciana, a fi d’assegurar el correcte proveïment de
medicaments per a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat.
2. Sol·licitar al Govern d’Espanya, mentre això es produeix, i donada la gravetat de la
situació provocada per la falta de medicaments, que habilite de manera urgent una
partida en els pressupostos generals de l’Estat per a solucionar el problema i garantir
la dispensació de tots els medicaments.
3. Exigir al Govern de la Generalitat que faça front també als nombrosos impagaments
amb la resta d’administracions, col·lectius socials i empreses de la nostra Comunitat,
ja que no fer-ho significa que la Generalitat incompleix la llei, trenca el principi de
lleialtat i confiança i produeix greus perjudicis a totes les entitats afectades.
4. Fer una expressa defensa d’un model sanitari de salut pública que permeta
l’existència de farmàcies en els pobles més petits, i no només en les ciutats més grans
o en els barris més rics, d’una farmàcia a prop dels ciutadans.
5. Mostrar el nostre recolzament i solidaritat a totes les farmàcies de la Comunitat
Valenciana, especialment als treballadors i treballadores de la nostra ciutat i comarca.
6. Traslladar la present resolució al President de la Generalitat Valenciana, al
President de les Corts Valencianes i als síndics dels grups parlamentaris.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que pel que fa a aquesta moció no s’està d’acord
en l’exposició de motius, ja que crea un alarmisme innecessari, però si que s’està
d’acord en que s’ha de pagar a les farmàcies lo antes possible.
En este moment s’està a l’espera que els col·legis de farmacèutics de la Comunitat
accepten el pla de pagaments que ha presentat la Generalitat Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que en l’exposició de motius d’aquesta moció
s’explica la situació real en la que es troben les farmàcies, produïda per la desastrosa
gestió de la Generalitat Valenciana, tant en altres legislatures com en aquesta i
evidentment s’està davant d’un incompliment flagrant de la llei.
Pel que fa al pla de pagaments presentant per la Generalitat dir que no es pot
plantejar, com s’ha fet, com a moneda de canvi i condicionar el pagament als
farmacèutics a un canvi en el model de gestió de les farmàcies de la Comunitat
Valenciana.
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Pren la paraula el Sr. Amela per dir que la gestió de la Comunitat Valenciana no deu
de ser tant desastrosa quan elecció darrera elecció la majoria del poble valencià ha
votat al partit que governa.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que s’està al costat de totes les farmàcies
recolzant-les davant la situació que estan passant.
També repetir, que aquesta situació ha estat donada per la mala gestió i per haver-se
gastat els diners que havien en la Generalitat en altres qüestions.
I per finalitzar dir que el que no es pot és recolzar el xantatge que s’està fent en el pla
de pagaments, perquè no sols s’està posant en joc el deute que hi ha, que és molt
greu, sinó que s’està parlant d’un canvi en el model de les farmàcies sent les de
l’interior les que més es veuran afectades.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la proposta de resolució per sol·licitar el pagament del deute
de la Generalitat amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana tal i com es presenta.
3. MOCIÓ RECOLZAMENT TREBALLADORS/ES DE LA RESIDÈNCIA DE LA 3ª
EDAT, I RECLAMACIÓ DEL DEUTE A LA GENERALITAT VALENCIANA. Es dóna
compte per part del regidor Ernesto Blanch Marín de la proposta de resolució
residència Sant Joan Baptista de Morella que és com segueix:
“Per totes i tots és conegut el deute, que pot aplegar a uns 900.000 euros, que manté
des de fa molts de mesos la Generalitat Valenciana amb la Residència de la Tercera
Edat Sant Joan Baptista de Morella, un projecte dels anys 90 del segle passat
impulsat pel Consell socialista per tal de garantir un nivell de serveis socials, qualitat
de vida i atenció a la nostra gent gran des d’una perspectiva pública i de garantia de
drets als nostre territori.
Una Generalitat que, amb el pas del temps i de forma irresponsable, ha malbarat els
diners de totes i tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana durant més de 17 anys
abocant a milers d’empreses i ciutadans a una greu situació, de problemes econòmics
i laborals, derivats de pressupostar els diners en les diverses partides de despeses
autonòmiques que després eren destinats a altres coses molt més innecessàries com
els grans esdeveniments que tan poc han aportat a la maltractada economia
valenciana.
No sols estem parlant de les conegudes retallades, que suposen una reducció del
7,5% per a 2013 en el projecte de pressuposts en benestar social, sinó de mala
gestió, ja que els diners per pagar als treballadors i treballadores durant tot el 2012 es
suposava que estarien per pagar els seus salaris, i malauradament, ara, no estan,
sense que ningú estigue donant cap explicació satisfactòria als afectats i afectades.
Més de 40 persones treballadores, que no cobren des de juliol, estan pendents del
compliment dels compromisos legals de la Generalitat, i la situació de totes i tots és
límit, depenent un gran nombre de famílies per a subsistir dels ingressos que aporten
només altres membres de la unitat familiar, ja que després de 5 mesos de no rebre
cap aportació econòmica, els seus estalvis ja estan esgotats, i els que estan en
majors dificultats econòmiques han tingut que demanar préstecs i avançaments.
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A part d’això, la nefasta gestió de la situació per part de les diferents Conselleries,
especialment de Benestar Social i Hisenda, han fet que en els darrers mesos s’hagen
fet diversos anuncis de la imminència dels pagaments pendents, que mai s’han arribat
a complir, augmentant amb això l’angoixa, la incomoditat i agreujant l’estat d’ànim i
econòmic dels afectats i afectades pels pagaments.
Les treballadores i treballadors de la Residència, malgrat el problema econòmic que
estan patint, no han abandonat ni un sol dia el seu lloc de treball, atenent a les prop de
70 persones majors de 60 anys a qui presten servei, assumint amb això un plus de
responsabilitat amb les seues obligacions, entrega al treball i atenció diàries, que
dignifiquen el valor de les polítiques públiques en favor de l’interès general i de
preservar per damunt de tot l’atenció a les persones que, com la gent gran, ho
necessiten sense possibilitats de substitució a dia d’avui, actituds totes estes que
correspon a esta corporació posar en valor, reconèixer i prestar tot el seu suport.
Front a la misèria moral de la Generalitat, que continua fent gala de menyspreu davant
esta greu situació de la gent de la Residència, el plenari de l’Ajuntament té que fer el
reconeixement i reivindicació d’allò que és just i que no pot continuar ni un dia més.
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal, els següents acords:
1. L’Ajuntament de Morella manifesta la solidaritat amb els treballadors i treballadores
de la Residència de la Tercera Edat Sant Joan Baptista de Morella 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, així com la nostra
reprovació davant la injustificable conducta del Consell Autonòmic.
2. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana que amb caràcter immediat es
procedisca a pagar el deute que es té amb la Residència de la Tercera Edat Sant
Joan Baptista de Morella per a poder pagar als treballadors i treballadores de la
mateixa.
3. Reconèixer el mèrit i la responsabilitat dels treballadors i treballadores de la
Residència de la Tercera Edat Sant Joan Baptista de Morella pel servei que presten,
amb l’atenció de qualitat que fan a la gent de la tercera edat, malgrat la seua situació
laboral i les protestes iniciades al respecte, complint amb les seus obligacions de
forma totalment altruista.
4. Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Valencià, Mancomunitat dels
Ports, direcció de la Residència Sant Joan Baptista, Comitè d’Empresa de la mateixa 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. Amela per dir, que s’està totalment d’acord amb aquesta
proposta, considerant que els treballadors de la residència tenen que cobrar el que
se’ls deu.
El procés és el següent: des de la Comunitat Europea arriben els diners al Govern
Central que el reparteix a les Comunitats Autònomes que a la seva vegada els
distribueix als Ajuntaments o altres estructures de pagament i el que realment passa
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és que si no hi ha diners no es pot pagar i és el que ha passat, s’han acabat els
recursos econòmics.
En aquest moment es deuen els mesos d’agost, setembre, octubre i novembre sent
possible que la pròxima setmana es page alguna part d’aquest deute.
Pren la paraula el Sr. Blanch agraint la manifestació feta a favor d’aquesta moció.
Des del Grup Socialista sempre se recolzarà l’economia local i el manteniment dels
llocs de treball. La Residència Sant Joan Baptista es considera emblema del benestar
social a la nostra comarca però en aquest moment també és l’emblema d’un fracàs i
demostra clarament la mala gestió de la Generalitat que no s’ha sabut prioritzar en els
pagaments.
També es voldria dir al Sr. Amela que siga prudent i que no genere falses expectatives
parlant de possibles pagaments.
Pren la paraula el Sr. Amela dient que respecte a la prudència demanada en cap
moment es pretén crear falses expectatives sinó que se trasllada la informació de la
qual es disposa.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per agrair la unanimitat al recolzament de tot el plenari
de Morella als treballadors i l’exigència del pagament del deute de la Generalitat.
També dir que aquesta situació és una conseqüència directa de la gestió que es fa en
el govern autonòmic i no es pot justificar allò que és injustificable.
I per finalitzar dir que en este cas s’està jugant en la professionalitat d’uns treballadors
que segueixen fent la seva feina encara que no cobren i que no es pot especular i
parlar de converses que s’han mantingut sinó que el que hi ha que fer és pagar el que
es deu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de resolució residència
Sant Joan Baptista de Morella tal i com es presenta.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint 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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