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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE FEBRER DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint
hores, del dia catorze de febrer de dos mil
vuit, es van reunir 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 DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc manifestar que avui dia 14 de febrer es un dia molt important en la
nostra història de la nostra ciutat ja que fa 130 anys que el rei Alfons XII va signar la
declaració de ciutat. També es celebra el 335 aniversari del vot del poble, constituint el
sexenni.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

S’estan fent gestions amb la Subdelegació del Govern per tal de donar una
solució momentània a la situació del nostre abocador de residus inerts.
El dimarts 29 de gener es va acudir a la presentació del Pla Valencià de
Seguretat i Emergències, en el que apareix l’Helisuperficie de Morella.
Es va establir el dispositiu especial de trànsit per raó de Carnestoltes.
S’han fet diverses gestions per tal de millorar el servei per part dels agents de la
Policia Local a l’eixida del Col·legi per les vesprades.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
Finalització de la reparació del mur de Santa Llúcia, que es va desprendre a
causa de les pluges.
Reparació en el magatzem de la Mancomunitat en el Polígon Les Casetes, en
una part de la coberta que tenia problemes de filtracions d’aigua.
Continuació de les obres en el mur d’Ortells que, si el temps ho permet, aquesta
fase podrà estar acabada en 1 mes i mig.
Reparacions en diverses zones del casc urbà.
Estant continuant les obres en l’alberg de Pereroles.
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-

Col·locació de nou mobiliari urbà en el Portal de Sant Mateu per evitar problemes
de corriments de terres, assentament d’arbres i problemes amb els vehicles.
Segellat de diverses “arquetes” en la zona de la Plaça Colon per intentar
solucionar problemes de filtracions que tenien alguns veïns.
S’està donant tràmit a la documentació entregada a aquest Ajuntament per a la
realització del MUDIM.
ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària: calefacció, llums, WC...
Connexió dels nous focus d’il·luminació del carrer Sant Nicolau, finalitzant els
restants durant aquest mes.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
Finalització del trasllat de l’arxiu del BOE al magatzem situat al Polígon.
Reparacions de diverses faroles i enllumenat públic en Morella, Xiva, Vallivana i
Ortells.
Reparació de la il·luminació en el museu de dinosaures.
Neteja especial dels carrers cèntrics per la celebració de Carnestoltes.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Reparació d’un tram malmès en la zona de quatre camins.
Reparació i condicionament del camí rural que va des de la Vega del Moll fins la
carretera de Cinctorres, consistent en el “baxejat” general i asfaltat d’un primer
tram.
S’ha ofert suport als interessats en demanar subvencions referents a les millores
de pistes i camins rurals.
S’ha mantingut, esta mateixa setmana, una reunió amb els agents forestals,
alguns d’ells nous, per a repassar tots els temes referents a la seua situació.
Han tingut lloc les primeres reunions de la junta pericial, tractant el seu
funcionament i l’estudi dels diversos casos.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Per tal d’establir la xarxa wifi-wimax, s’han mantingut converses amb l’empresa
EMSA per tal de garantir el subministre a tota la xarxa.
S’estan fent consultes amb diverses empreses per tal d’aconseguir un model de
Televisió Digital Terrestre Pública amb les millores prestacions per a una ciutat de
les dimensions de Morella.
Continuen les gestions amb l’empresa Orange per tal de millorar i donar accés de
telefonia a Ortells i Xiva.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’han presentat els projectes del Parc Solar a les diverses Conselleries
implicades per tal de que donen la seua autorització i es procedeixque a la seua
construcció en els propers mesos.
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Morella s’ha adherit al Pla de Reindustrialització del Ministeri d’Industria per mitjà
de la Mancomunitat Taula del Sènia per tal de realitzar el projecte del nou Polígon
Industrial, per al qual se’ns ha concedit un préstec de al voltant de 800.000 euros.

ÀREA DE TURISME
-

Assistència a FITUR present en l’estand de la Mancomunitat Turística del
Maestrazgo i del Parc Cultural de la Valltorta.
S’estan desenvolupant les Jornades gastronòmiques de la trufa.
S’han començat els treballs del Pla estratègic que compte amb el suport de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i del Ministeri d’Industria.
Implantació “Q” de Qualitat a l’oficina de turisme. Esta pròxima setmana tindrà
lloc l’auditoria.
Aquest proper cap de setmana 15, 16 i 17 assistència a la fira de Torrepacheco
(Murcia).

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE LA DONA
-

Preparació de les activitats commemoratives del Dia Internacional de la Dona.
S’ha participat en la reunió del Grup de Dones dels Ports que va tenir lloc per a
realitzar el canvi en la Junta Directiva, quedant com a presidenta Mª Cruz Royo,
felicitant-la des d’ací a ella a totes les persones escollides per formar part de la
nova junta.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Reunió de la Secretaria d’Estat per a la cooperació Leyre Pajín amb els
representants de les ONG de Morella.

ÀREA DE SALUT
-

Reunió amb Carmen Segura, presidenta de l’Associació de Malalts de
Fibromialgia de Vinaròs i comarca per estudiar la possibilitat d’obrir una delegació
en Morella.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Reunió amb el Gremi de la Gent Gran per a veure el Guió elaborat que portaran
en les processons del Sexenni, elaborat pels alets del passat sexenni.
Tramitació subvencions equipament centres tercera edat de Xiva, Ortells i
Morella.
ÀREA DE CULTURA
-

Reunió amb els representants de la Xarxa Lluís Vives, per tal de dur fins a
Morella dos esdeveniments importants en el mes d’abril pròxim.
Es va mantenir una reunió en la seu de la UJI per tractar temes relacionats en el
proper curs.
S’ha donat cobertura a les jornades de “L’escola dels i les joves sindicalistes de
la UGT-PV”
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ÀREA DE JOVENTUT
-

Reunions per planificar i organitzar la temporada del Casal Jove.
S’estan rebent els primers projectes fets per universitaris dins del Pla d’Ajuda.

ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat en l’organització i coordinació de les activitats del Carnestoltes
2008
S’ha col·laborat en l’organització i coordinació de les activitats de les Festes de
Sant Antoni i Sant Blai d’Ortells.
També col·laboració en diversos temes de les festes de Sant Antoni: muntatge
del pavelló, preparatius foguera ....
ÀREA D’ESPORTS
-

Visita al centre lúdic-esportiu Jaume I dels membres del consell municipal
d’esport, per tal de conèixer les instal·lacions i comentar la gestió d’aquest centre
esportiu. La inauguració serà la setmana següent de les eleccions generals.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Concreció del programa de la “3ª setmana de l’educació”.
Reunió la propera setmana del Consell dels Xiquets.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Es va constituir el dia 1 de febrer el Consell de la Ciutat, amb participació de tots
els sectors socials de la Ciutat per tractar del Concert Previ Urbanístic.
S’han tornat a facilitar les gestions a les associacions noves.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI VALLIVANA 2007.- S’exposa al
Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana, presentat pel seu administrador, sent el següent resum:
COMPTES ANY 2007 VALLIVANA
Saldo a 1/1/2007
Més ingressos
SUMEN

31.878,54 €
40.517,70 €
72.396,24 €

Despeses

31.225,75 €

Saldo a 31 de desembre de 2007

41.170,49 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que es lògic i coherent que
s’augmente el lloguer del bar en el I.P.C.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda la seua aprovació, tal i com venen exposats.
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE DESEMBRE
2007.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes de
desembre de 2007, que es com segueix:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-07....................................................................
Ingressos desembre.....................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-12-07.............................................................

103.643,58 €
370.939,06 €
474.582,64 €
355.729,97 €
118.852,67 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que després de haver segut revisats els
comptes per part del Partit Popular es veu que les existències finals han augmentat
respecte als dos mesos anteriors però que segueixen sent inferiors respecte a altres
mesos.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre del 2007 tal i com
venen redactats.
4.- COMPTE ANUAL DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EXERCICI 2007.Assabentat pel Ple dels comptes de recaptació de l’any 2007 que han segut remeses
a aquest Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el
resum el següent:
Voluntària
Pendent any anterior
145.446,20
Càrrecs
786.312,87
Ingressos
758.501,95
Baixes generals
123.093,06
Pendent any següent
50.164,06

Executiva
53,00

Total
145.393,20

784.272,11

2.040,76

708.375,38

50.126,57

16.607,92
4.353,74

106.485,14
45.810,32

Assabentat pel Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació tal i com
venen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA RECLASSIFICACIÓ PERSONAL GUARDERIA.- Es
dóna compte per part de la Sra. Secretària que en la sessió plenària de 17 de
desembre es va aprovar inicialment la reclassificació del personal de la guarderia tal i
com es presentava en la proposta.
Després de l’exposició al públic d’aquesta aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en
el Butlletí Oficial de la Província, i sense que hi hage hagut cap reclamació es passa a
presentar-se per a la seva aprovació definitiva.
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Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació definitiva de la següent reclassificació en
l’àrea de Guarderia
Denominació llocs
Educadors
Guarderia
Coordinador
Guarderia

Número

Grup/Destí

2

D/14

1

C/15

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament la reclassificació del personal de l’àrea de Guarderia
tal i com es presente en la proposta.
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació definitiva en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació.
6.- INFORME SITUACIÓ HELISUPERFÍCIE SANITÀRIA.- Es dóna compte per part
del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la situació en la que es troba
l’expedient de cessió de terrenys per a la construcció d’una helisuperfície sanitària.
El Ministeri de Foment encara no ha expressat la seva conformitat però ha iniciat un
expedient de reversió per a que els antics propietaris del terreny on es plantege
l’ubicació de l’helisuperficie i que van ser expropiats en el seu dia per fer la carretera,
al no haver-se portat a terme aquesta carretera tenen dret a recuperar els seus
terrenys sempre que paguen aquests amb l’increment de l’index de la vida que
correspon, normalment no es sol fer cap tipus d’al·legació però es un tràmit necessari.
S’entén que una vegada acabe el període d’al·legacions el Ministeri de Foment ferà
efectiva la cessió dels terrenys a l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui demana que s’estigue damunt d’aquesta qüestió
per a que es resolga lo antes possible.
Pren la paraula el Sr. Puig qui respon dient que efectivament s’estarà damunt del
tema, tal i com s’ha vengut fent. Dir que la gent pot estar tranquil·la al respecte ja que
l’helicòpter pot aterrar perfectament en altres llocs. El que està clar es que el problema
sanitari que té Morella no es l’helisuperficie sinó la presència de una SAMU.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SITUACIÓ CV-14.- Es dóna compte per part
del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la Moció al voltant de la
situació de la CV-14 que es com següeix:
“La carretera coneguda com a CV-14 es un dels eixos de comunicació comarcal més

importants dels que disposem als Ports. Fins a la seua arribada a la província de
Terol, uneix la major part de poblacions de la comarca per tot el que es coneix com
ribera del Bergantes.
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Ja fa molt de temps que s’han produït les darreres reformes d’aquest vial, i a dia
d’avui, es prou evident que hi ha una sèrie de deficiències que els usuaris no entenen
els motius pels quals no es millora aquesta infraestructura.
Amb les inclemències meteorològiques, es produeixen despreniments dels terraplens
existents, ocupant la via terra i pedres que dificulten la circulació dels vehicles, molts
de ells usuaris habituals que gasten aquesta carretera per a fer les seues tasques del
dia a dia entre els pobles portencs.
La darrera intervenció en la carretera no ha segut precisament afortunada, havent-se
produït, per conseqüència de l’assentament del ferm i de reparacions relativament
improvisades, que no s’hage previst l’evacuació de l’aigua, produint-se en diversos
moments inundacions a edificacions pròximes que mai havien patit aquesta situació,
com ha passat recentment al mas del Molí el Pont de Morella.
Igualment, la mala peraltació de les corbes i alguns defectes en els accessos no han
fet sinó dificultar la seguretat dels vehicles que circulen per la via tenint que
assenyalar en els darrers temps la major incidència d’accidents, que hem tingut que
lamentar en més ocasions de les desitjables.
Un dels defectes més importants de la carretera, el continuem tenim a Ortells, on el
seu accés continua des de fa més d’un any inutilitzat, i el terraplè que dona a la
carretera presenta una perillositat evident per als conductors, que encara no ha segut
pal·liada pels responsables autonòmics encara que ha segut exigida en alguna ocasió
per aquest plenari.
Per tot l’exposat, elevem al Ple la present proposta d’
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar de la conselleria d’Habitatge i Territori per a que face un estudi de
deficiències de la carretera CV-14, i que es tingue una visió real de l’actual situació
d’aquest vial.
SEGON.- Demanar de la pròpia Conselleria d’Habitatge i Territori que s’arbitre un pla
d’actuacions que permeta corregir problemes i realitzar inversions de millora a aquest
vial.
TERCER.- Recordar a la Conselleria d’Habitatge que procedeixque a reparar el
problema de l’accés a la CV-14 al seu pas per Ortells per tal d’obrir de nou al trànsit la
part d’aquesta població que s’orienta cap a la província de Terol, des de fa més d’un
any tancat així com donar una solució a la qüestió de l’asfalt que rellisca
excessivament tal i com es va fer en el seu dia en la carretera de Vilafranca a Castelló
o en el tram de Sant Mateu.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que aquesta carretera té pressupostats
al voltant de 3 milions d’euros encara que no sap si contempla aquestes actuacions o
no. El que si es prodria afegir en les propostes a Conselleria es l’arreglo del lliscament
de l’asfalt.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de la CV-14 incloent la
proposta feta pel Partit Popular.
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8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RATIFICACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ESTUDIS
DE PAISATGE.- Coneix el Ple l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 31 de
gener de 2008 en el qual es va aprovar sol·licitar, d’acord amb l’Orde de 19 de
desembre de 2007 de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
per a la redacció d’instuments de paisatge als municipis de la Comunitat Valenciana,
la concessió d’una ajuda per a la redacció del avanç projecte “Avance del programa
de paisaje de los barrios Hostal Nou y Les Casetes”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol saber si aquest projecte inclou el que està
previst en el concert previ de camuflatge del polígon industrial.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que l’estudi de paisatge ha d’incloure totes les
actuacions que es vulguen fer després.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 31 de gener de
2008 en el qual es va aprovar sol·licitar, d’acord amb l’Orde de 19 de desembre de
2007 de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a la
redacció d’instuments de paisatge als municipis de la Comunitat Valenciana, la
concessió d’una ajuda per a la redacció del avanç projecte “Avance del programa de
paisaje de los barrios Hostal Nou y Les Casetes”.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a formalitzar la sol·licitud.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CARRETERA XIVA.- Es dóna compte per part
del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la moció
respecte a l’estat de la Carretera de Xiva.
“ En el primer Ple Ordinari de la present legislatura, celebrat el 12 de juliol de 2007, els

membres de l’equip de Govern vam presentar una moció, que va ser aprovada per
unanimitat en aquest Ple, referent a les deficiències en que es trobe la carretera de
Morella a Xiva CV-117 i la necessitat de que la Diputació, de qui és responsabilitat
aquest vial, prenguera la determinació de condicionar-la correctament i ho plasmara
en els pressupostos.
Després de més de mig any, la Diputació no només ha rebut la moció presentada al
més de Juliol per aquest Ajuntament, sinó que també se li han tramés diferents
preguntes en el ple provincial, per part del grup socialista a la Diputació i un recull de
signatures, per més d’una vegada, dels veïns i veïnes de Xiva mostrant la queixa
sobre les condicions que es troba la carretera.
La resposta de la Diputació de Castelló ha segut nul·la, cap resposta rebuda de la
moció anterior presentada, ni cap partida presentada en els pressupostos 2008,
destinada a aquesta carretera.
Per tant, front al silenci mostrat per part de l’ens provincial, tornem a reiterar la
necessitat de que la Diputació es dedique plenament a les seues responsabilitats,
condicionant la carretera de Morella-Xiva, CV-117 i amés, ho fem constar amb un
reportatge i informe fotogràfic realitzat per la Policia Local, on queda constància de les
dificultats que presenta la carretera per a poder conduir amb seguretat.
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Com queda clar, la carretera CV-117 és un vial fonamental per a la pervivència i la
vertebració del terme municipal, al ser la que uneix les poblacions de Xiva i de Morella,
i de la qual és responsable la Diputació de Castelló.
Tots els presents, sabem de la seua situació, és una carretera abandonada
històricament i el seu estat de conservació ha minvat clarament les expectatives de
progrés dels habitants de Xiva, els quals pràcticament depenen d’aquesta eixida per
comunicar-se amb la resta de poblacions.
Ací, estem vivint la realitat d’una carretera impròpia dels finals del segle XXI i que
presenta una gran quantitat de problemes estructurals i conjunturals.
Les males condicions de l’actual asfalt, amb clots i pedres soltes, com s’evidència a
les imatges que adjuntem, no sols provoquen desperfectes als vehicles, sinó que
posen en perill als conductors, ja que la conducció no és segura i es pot perdre el
control del vehicle fàcilment, sobretot si tenim en compte que alguns dels usuaris són
gent major, donada les característiques de la població de Xiva.
Les accions de millora que s’han realitzat, ja des de fa temps, sempre han segut
merament puntuals i poc duradores, es a dir, no solucionen definitivament el vertader
problema:
-

La Carretera és estreta: transcorren vehicles de tot tipus, alguns d’ells
voluminosos i l’amplària és insuficient.
La Carretera té un traçat perillós: corbes tancades i amb poca visibilitat.
La Carretera té un asfaltat en males condicions: pedres, clots.

Tots els factors, units a l’arribada del turisme, fa que aquest vial siga cada vegada
més transitat per vehicles, ciclistes, i vianants, provocant situacions de gran risc per
tots els usuaris.
Per tant, des de l’Ajuntament de Morella, pensem que hi ha possibles solucions per
resoldre els actuals problemes, que tinguen un caràcter més permanent que les que
s’estan aplicant a dia d’avuí, i que tinguen efectes beneficiosos per a tots els ciutadans
de Xiva, tals com el fer un nou asfaltat general de tota la carretera, ampliar l’amplària
de la mateixa, i millorar el traçat en alguns punts (sempre sense oblidar els possibles
impactes mediambientals i personals).
Amés, també seria vital i necessari connectar adequadament aquesta carretera amb
l’actual camí que va de Xiva fins la carretera entre Forcall i Ortells, asfaltant aquest i
convertint-lo en carretera, sent la prolongació de l’actual CV-117. D’aquesta manera
Xiva tindria una eixida adequada per l’altra banda i suposaria també una nova via
important de vertebració per a una part important de tota la comarca.
Des de l’Ajuntament de Morella, entenem que aquesta situació no pot continuar ni un
dia més, en ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les necessitats dels
ciutadans de Xiva, una zona que necessita de les millors condicions viàries per a
mantenir la seua qualitat de vida i no les deficiències que queden plasmades
clarament en les imatges que s’annexen.
El que no podem entendre és el silenci permanent per part de la Diputació en temes
tant sensibles i transcendentals per a les comarques d’interior, com és la nostra, ja
que està demostrant un menyspreu evident, no sols al propi Ajuntament de Morella,
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sinó a tots els seus veïns de Morella, de Xiva, d’Ortells... de tota la comarca dels
Ports.
Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se a la Diputació Provincial de Castelló per a que assumisca el
compromís de resoldre els problemes de la CV-117 i realitzen totes les iniciatives
tècniques i polítiques necessàries per a donar una solució a l’arranjament definitiu que
des de fa tant de temps es necessita.
SEGON.- Exigir a la Diputació de Castelló explicacions pel silenci que ha imperat
durant tant de temps en aquest tema i la no inclusió en els passats pressupostos
d’una partida destinada a aquesta carretera de la seua competència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui voldria que s’incloguere fer arribar aquesta moció
a Conselleria per lo que respecte a la possibilitat de connectar adequadament aquesta
carretera amb l’actual camí que va de Xiva fins la carretera entre Forcall i Ortells,
asfaltant aquest i convertint-lo en carretera, sent la prolongació de l’actual CV-117.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifesta que la titularitat d’aquesta carretera es de
Diputació i que l’objectiu final tindria de ser continuar el tram que falta convertint-lo en
carretera.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de la carretera de Xiva tal i
com ve redactada.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ABOCADOR.- Es dóna compte per part del
regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael
Pallarés Traver de la moció de l’abocador que es com següeix:
“El problema dels residus inerts ha segut una de les constants reivindicacions dels

municipis des del propi inici de la democràcia als ajuntament.
El veure que les cunetes de les carreteres i determinades eres abandonades estaven
plenes d’escombreria d’obra, xatarra, i objectes voluminosos era una imatge habitual
en els nostres municipis fins a ben poc temps. Als anys 90, els ajuntaments prenen
cartes en l’assumpte, i comencen a habilitat zones dins el seu terme municipal per a
que poc a poc anara millorant la imatge de degradació que presentaven moltes zones
dels extraradis urbans i es pugueren concentrar en zones de menor impacte visual les
escombreries dels residus inerts.
Amb l’aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, es va
notificar als ajuntaments al 1998 la construcció d’almenys un abocador de residus
inerts per a cada municipi, indicant que la política dissenyada per la Conselleria
aleshores de Medi Ambient per a aquest tipus de infraestructures era la de redactar el
projecte i construir-lo, quant existira propietat municipal del sol i l’ajuntament el cedira
a la Conselleria de Medi Ambient, el mencionat abocador. D’aquest plantejament, que
suposa l’entrada de la Generalitat en aquesta qüestió per donar solucions efectives,
cap dels municipis de la Comarca ha arribat a veure la construcció real de l’abocador
d’inerts al seu terme.
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Després de la Llei 10/2000 de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat
Valenciana, i amb l’aprovació del Pla zonal de Residus, es va donar participació als
ajuntaments en el consorci per l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus,
que es va constituir l’1 de febrer de 2002, però els avanços per part dels ens gestors
dels residus tampoc han segut positius i la situació està empantanada, no sabem si
per incapacitat o per falta de voluntat política.
A partir de l’any 2006 comença una acció incomprensible per part de la Conselleria de
Territori, denunciant als municipis per l’existència d’abocadors il·legals que ella mateix
no ha regularitzat i procedint a la obertura dels corresponents expedients
sancionadors, entre els que es troba el nostre municipi.
Fa més de 4 anys que es va adjudicar a l’empresa ATECMA S.L. el servei de gestió
dels residus inerts per part del consorci.
A dia d’avui, la única planta que està per posar-se en marxa està ubicada a Benicarló,
a uns 80 quilòmetres de la nostra comarca, convertint el trasllat de la producció de
residus inerts del 49 municipis membres del Consorci en un fet impossible, a més
d’econòmicament inviable.
En el Consorci de Residus, apart dels municipis, la Generalitat Valenciana i la
Diputació Provincial disposen respectivament del 25% i 15% dels vots del mateix, la
qual cosa els deixa en clara preponderància a l’hora d’orientar les directius del mateix,
disposant igualment de recursos tècnics tant jurídics com mediambientals per tal de
desbloquejar una situació que resulta molt difícil per a les poblacions per separat, i
encara més a les d’interior allunyades de totes les instal·lacions per aquest tipus de
residus.
Des d’aquest Plenari tenim que manifestar la perplexitat per la persecució que estem
tenint els municipis per tractar de posar ordre a una qüestió que des de fa molts anys
no ha sabut ni orientar ni solventar l’administració autonòmica. Per això es
inconcebible que a hores d’ara es procedeixque a sancionar als municipis per
qüestions en les que la inacció del Govern Valencià i de la Diputació Provincial com a
titulars de la subsidiarietat dels municipis es responsable de l’actual situació, i
correspon que es face una reflexió i un evident esforç de comprensió davant la
esperpèntica problemàtica que s’ha creat al nostre territori en aquesta matèria.
Per tot l’exposat, elevem al Ple la present proposta d’
ACORD
PRIMER.- Que la Conselleria de Territori assumeixque la seua responsabilitat en tots
els problemes que entorn a l’abocament de residus inerts s’estan produint al nostre
terme municipal, decretant una moratòria en l’obertura d’expedients sancionadors fins
que no s’executen les obres de construcció de l’abocador previst al Pla Zonal.
SEGON.- Que l’expedient sancionador existent sobre el nostre municipi en relació a
l’existència d’un abocador irregular de residus sigue sobresegut davant la
impossibilitat actual de poder portar a cap abocador legalitzat com a mínim a menys
de 50 quilometres a la rodona.
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TERCER.- Que s’alce la paralització d’abocament de residus inerts al lloc habilitat
actualment per a tal fi, fins que l’abocador del Pla Zonal sigue una realitat d’aplicació
al nostre terme municipal.
QUART.- Sol·licitar a la Conselleria de Territori que es facen les gestions oportunes
davant del Consorci a fi d’accelerar l’execució del Pla Zonal en tot allò que afecta als
residus inerts.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que es veritat que no té sentit que no
es solucione el problema i que al mateix temps es sancione.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que està clar que es tracta d’una situació complicada,
però no es possible, encara que hi hage problemes per donar una solució, tenir que
pagar una multa com la que tenim en este moment.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de l’abocador tal i com ve
redactada.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ VIVIENDA JOVE.- Es dóna compte per part
del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la moció de
la vivenda jove que es com següeix:
“ El 26 de Desembre de 2005, el Ministeri de la Vivenda i la Conselleria de Medi

Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, van signar un conveni per executar el Pla
Estatal de Vivenda 2005-2008, en el qual es preveien que les 17 oficines comarcals
de rehabilitació i els serveis territorials de Castelló, València i Alacant, s’habilitaren
com a finestres úniques de vivenda, per a centralitzar en estos punts la informació als
ciutadans de totes les qüestions relatives amb la vivenda, realitzar les gestions i rebre
un suport professionalitzat.
El passat 3 de Desembre de 2007, el Ministeri i la Conselleria van firmar un nou
conveni per a la gestió conjunta del Pla de Suport a l’Emancipació i Impuls al Lloguer i
en dit conveni es segueixen preveient les 17 oficines comarcals de rehabilitació com a
finestres úniques: Alacant, Castelló, València, Oriola, Elda, Elx, Alcoi, Dènia, Llíria,
Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Requena, Alzira, Sagunt, Segorbe i Morella.
El Govern d’Espanya aporta 3,6 milions d’euros per a mantenir les finestres
d’informació al ciutadà per a que els joves tinguen més facilitat per accedir a la
informació sobre les ajudes previstes pel Ministeri.
A dia d’avui, la Generalitat, quan el Pla porta en ple funcionament des del dia 1 de
Gener, sols ha posat en marxa 3 de les oficines (a Castelló, València i Alacant) front a
les 17 establertes en el conveni i per les que percep de fons Estatals 3,6 milions
d’euros.
Comparant-ho amb altres comunitats com és el cas de Catalunya es comprova com el
nombre de les oficines posades en marxa per part de la Generalitat Valenciana és
irrisori. Les oficines establertes en Catalunya en son al voltant de 90. En la nostra
Comunitat de 17 tant sols 3.
Tots som conscients de les dificultats que tenim els joves per poder independitzar-nos
i tenir una vivenda pròpia, sobre tot en els primers anys de treball, doncs este Pla pot
permetre a molts joves trobar una solució.
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Els joves entre 22 i 30 anys poden rebre:
-

210 euros mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual
durant un màxim de quatre anys (estalviant 2.520 euros a l’any de lloguer, i en
total 10.080 durant els quatre anys que dura la prestació).
600 euros de préstec, que es pot utilitzar per a la fiança.
Si es necessita aval, 120 euros per a les despeses de la seva tramitació.
Amb això es cobreixen bona part dels costos habituals d’iniciar un contracte de
lloguer. En total, es pot estalviar en el primer mes fins a 930 euros, sumant els
600 del préstec que pot ajudar en el dipòsit, 120 euros del cost habitual d’un aval i
210 euros de la primera mensualitat.

Es evident que durant estes primeres setmanes molta gent s’ha interessat per el Pla
(200.000 formularis en tot l’Estat durant les primeres 48 hores de funcionament).
Una vegada més la Generalitat no està fent els deures i no entenem la falta de interès
que està mostrant, quan més de 42.000 joves valencians i valencianes es poden
beneficiar. Com tampoc compartim les declaracions del gerent del Ivvsa (Institut
Valencià de la Vivenda), que té com a objectiu principal la creació de vivendes per als
ciutadans de la Comunitat Valenciana, quan diu “Creiem que son suficients” (les tres
finestres úniques) i justifica que estiguen ubicades a les capitals de província perquè
“hi ha que centralitzar el servei”.
El conveni obliga a que les oficines siguen 17 (que és pel que percep la Conselleria
els 3,6 milions del Ministeri), facilitant així l’accés a la informació i a les ajudes a tots el
joves del País, sense caure en l’oblit dels joves més allunyats de les capitals de
província, com es el cas dels joves morellans que els suposa desplaçar-se per fer la
sol·licitud.
De fet en aquest Ajunament, al saber molta gent que estava compromesa la oficina en
el conveni, hem rebut nombroses visites interessant-se per les ajudes.
Aquestes mateixes línies van ser llegides en el passat Ple Ordinari i la moció va ser
aprovada per unanimitat. La política de silenci no va amb nosaltres i seguim exigint
que la Generalitat complisca els seus deures amb els joves en el tema de la vivenda.
Les consultes en les oficines d’aquest Ajuntament van augmentant, no tant sols de
gent de Morella, sinó de tota la comarca. Aquest Pla ha tingut molt bona acollida i és
essencial per a molts joves, l’actitud i la nul·la actuació de la Generalitat sols mostra
menyspreu cap als joves, sobre tot de les zones del País menys poblades, tallant-los
noves oportunitats i camins cap al futur.
Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Fer constar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
que les tres oficines establertes fins ara en Castelló, València i Alacant no són
suficients, ja que en l’Ajuntament de Morella estem rebent nombroses sol·licituds
d’informació i accés al Pla, ja que consta en el conveni com a oficina.
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SEGON.- Informar al Ministeri de Vivenda de la situació a la nostra localitat i del
incompliment per part de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
del conveni signat per a dur endavant el Pla de Suport a l’Emancipació i Impuls al
Lloguer, a la Comunitat Valenciana.
TERCER.- Exigir a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda que
complisca el conveni signat amb el Ministeri de Vivenda i pose en funcionament la
oficina de Morella, dotant-la dels serveis econòmics, administratius i professionals pels
que percep els fons del Ministeri de Vivenda, així com les altres oficines que encara no
estan i figuren en el conveni.
QUART.- Exigir explicacions a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Vivenda pel silenci mostrat a l’anterior moció presentada i la difusió d’informació falsa
als mitjans de comunicació sobre la situació de les esmentades oficines.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que s’està totalment d’acord i que
si hi ha signat un conveni en el que figure una oficina d’atenció ciutadana a Morella es
per a complir-ho.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció respecte a l’oficina de
vivenda jove tal i com ve redactada.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, RATIFICACIÓ SOL·LICITUD TALLER D’OCUPACIÓ.Coneix el Ple la sol·licitud efectuada d’acord amb l’Orde de 20 de desembre de 2007
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a programes d’escoles taller,
cases d’oficis, tallers d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament, la concessió
d’una ajuda per a la realització d’un taller d’ocupació “Revaloración urbana en
Morella”.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar la sol·licitud efectuada d’acord amb l’Orde de 20 de desembre de
2007 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a programes d’escoles
taller, cases d’oficis, tallers d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament, la
concessió d’una ajuda per a la realització d’un taller d’ocupació “Revaloración urbana
en Morella”.
SEGON.- Comprometre’s a l’aportació econòmica que no sigue subvencionada per la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a formalitzar la sol·licitud.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MANCOMUNITAT TURÍSTICA DEL
MAESTRAZGO.- Es dona compte per part de la Regidora d’Administració, Hisenda i
Promoció Econòmica Na Sandra García Meseguer de la Moció Mancomunitat Turística
del Maestrazgo que es com segueix:
“MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA CAPITALITAT DE MORELLA COM A SEU DE

LA “MANCOMUNIDAD DEL MAESTRAZGO”
La ciutat de Morella, símbol de la centralitat geogràfica dels pobles que integren la
“Mancomunitat Turística del Maestrazgo” i punt de trobada històric en els antics
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regnes de la corona d’Aragó, ha exercit, de dret i de fet, durant les tres dècades
d’existència de la institució, la posició de capital administrativa i seu emblemàtica de la
institució que agrupa als 55 municipis de les províncies de Terol i Castelló que la
integren.
Morellans van col·laborar en la seua fundació, i morellans han treballat sempre en
favor d’aquest ens, que te per finalitat treballar en favor d’un sector que pugui ser
motor econòmic i obstacle al gran enemic d’aquestes comarques d’interior: la
despoblació.
En diversos moments de la seua història, i depenent de la capacitat de lideratge de les
persones que ostentaven la responsabilitat de dirigir-la, la Mancomunitat es va mostrar
com una peça fonamental d’unió fraternal entre pobles i províncies treballant en favor
del sector turístic de totes aquelles coses que ens son comuns a tots els que estem
baix el seu paraigües, unes vegades de forma decisiva per a l’avanç innovador de les
propostes del sector turístic, i altres, malgrat ens pese, de simple vitrina per a lluir-se
determinats polítics amb caràcter instrumental.
No obstant, des de ja fa més de tres anys, ha ostentat la presidència en el torn
rotatori, el president de la diputació de Castelló, el qual, incomplint d’una manera
manifesta els estatuts de la citada entitat i sense donar cap explicació, no ha convocat
cap plenari ni cap dels òrgans de govern de la mateixa. La “Mancomunitat Turística del
Maestrazgo”, per primera vegada en la seua història ha sofert una parada en la que
per voluntat de la Diputació de Castelló, els pobles que la integren han deixat de
reunir-se per intercanviar experiències i per planejar un model turístic comú que els
poguera beneficiar. Tot això sense que es donara cap explicació per part de les
persones que han ostentat la responsabilitat de dirigir des de la presidència el seu
destí.
Ara, a l’hora de produir-se el necessari canvi de presidència i que passa pel torn
corresponent a Terol, el president de la Diputació de Castelló ha anunciat la voluntat
de traslladar la seu a Castelló o Terol, ciutats no integrades en la Mancomunitat
Turística, sense cap causa que justifiqui aquesta decisió, sense haver dialogat amb
els 55 municipis implicats en els canvis anunciats i contravenint de forma irregular el
que disposen els estatuts de la Mancomunitat.
El Plenari de Morella no pot admetre que es produeixi un exemple més de marginació
de la nostra població de la mà de una personalitat política, en aquest cas el president
de la diputació de Castelló, que, sense causes justificades, vulgui anar en contra de la
trajectòria d’una institució que durant aquestos tres anys en que ha consistit el seu
mandat, no ha estat caracteritzat per donar un nou impuls als pobles que la integren,
ni ha plantejat una remodelació efectiva del seu funcionament, deixant tot aquest
temps en punt mort el planejament turístic de les nostres comarques en favor d’altres
que probablement necessiten molt menys intervenció dels poders públics per
desenvolupar les seues polítiques.
Davant les citades declaracions d’intencions, el plenari de l’Ajuntament de Morella
acorda:
1er. Manifestar als Presidents de la Diputació de Terol i de Castelló que la seu de la
“Mancomunidad del Maestrazgo”, tal com figura en els estatuts, és Morella, i així ha de
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continuar sent, perquè no hi ha cap motiu que aconselli un canvi tan descabellat com
treure del territori la seu.
2on. Instar als presidents de les diputacions de Castelló i Terol, la convocatòria del
plenari per tal de produir l’impuls d’una entitat que pot ser útil per a la promoció
turística de les comarques del sud d’Aragó i del nord de la Comunitat Valenciana.
3er. En qualsevol cas, l’orientació del futur de la “Mancomunidad Turística del
Maestrazgo” ha de vincular-se a la realitat dels municipis reforçant el paper dels
ajuntaments i dels empresaris de les comarques.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que el seu grup està d’acord en
que la seu de la Mancomunitat siga Morella, però no s’està d’acord en tot el que es diu
en aquesta moció.
En primer lloc aquesta moció no diu tot el que realment ha ocorregut, ja que es dona
tota la responsabilitat al President de la Diputació de Castelló ja que este tema ve
donat per un acord entre el President de la Diputació de Castelló i el President de la
Diputació de Terol, però sols es critica al President de la Diputació de Castelló sent
tant responsables l’un com l’altre.
En segon lloc tampoc es diu que quan la presidència corresponga a la Diputació de
Terol la seu s’ubicarà en Terol i no quedarà en Castelló.
Dos punts que tenen de quedar plasmats en aquesta moció per a que puga ser
recolzada pel Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. García qui vol recordar que a banda dels antecedents que
s’han relacionat el que s’està votant en aquesta moció es si s’està a favor de que la
capitalitat de la Mancomunitat continue en Morella o que es trasllade a la capital de
província entenent que es refereixen a Castelló.
Respon el Sr. Sangüesa reiterant que el seu grup si que està a favor de que la
capitalitat siga sent en Morella , però insistir que no es pot permetre que es critique
sols al President de la Diputació de Castelló i no al President de la Diputació de Terol,
que es del partit socialista; ja que segons qui presideixca la seu estarà en Castelló o
en Terol, no estan d’acord en qualsevol de les dues opcions.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en aquesta moció es fa referència a les úniques
declaracions que es coneixen en aquest cas fetes pel President de la Diputació de
Castelló. No hi ha cap dubte que si aquestes declaracions les haguera fet el President
de la Diputació de Terol també s’estarie en desacord, independentment del partit
polític al que pertany.
Aquesta corporació no pot permetre, a l’igual que no ho haguera permès qualsevol
dels alcaldes que han hagut a lo llarg de tota la història de la Mancomunitat, perdre la
capitalitat de Morella, ja que no es raonable.
En el funcionament de la Mancomunitat no ha fallat la seu de Morella ni els serveis
administratius de Morella que han fet tot el que tocava en tot moment, sinó la falta
d’impuls polític per un president que no ha convocat ni una reunió durant aquests tres
últims anys, per lo que es ridícul es que la solució sigue llevar la capitalitat a Morella.
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Estem disposats a canviar de la moció el que es considere necessari, però la proposta
d’acord es clara i inequívoca, Morella ha de continuar sent la capital de la
Mancomunitat Turística del Maestrazgo per que ho diuen els estatuts i per que els
presidents de les diputacions no poden decidir-ho ja que ho té de decidir el Ple de la
Mancomunitat. El fet de capitalitat de Morella no es la solució per a la inactivitat de la
Mancomunitat, sinó refundar la Mancomunitat situant el protagonisme on té d’estar
que es en els empresaris de totes les comarques integrades en aquesta
Mancomunitat.
No hi ha cap motiu que justifique el canvi en la seu de la Mancomunitat.
El que s’ha de demostrar es que la postura d’aquest Ple sigue unànime, però es té
d’estar d’acord en la proposta d’acord final que fa referència als dos presidents de les
dos diputacions tal i com es diu “1er. Manifestar als Presidents de la Diputació de
Terol i de Castelló que la seu de la “Mancomunidad del Maestrazgo”, tal com figura en
els estatuts, és Morella, i així ha de continuar sent, perquè no hi ha cap motiu que
aconselle un canvi tan descabellat com treure del territori la seu.
2on. Instar als presidents de les diputacions de Castelló i Terol, la convocatòria del
plenari per tal de produir l’impuls d’una entitat que pot ser útil per a la promoció
turística de les comarques del sud d’Aragó i del nord de la Comunitat Valenciana.
3er. En qualsevol cas, l’orientació del futur de la “Mancomunidad Turística del
Maestrazgo” ha de vincular-se a la realitat dels municipis reforçant el paper dels
ajuntaments i dels empresaris de les comarques.”
En aquest acord es veu clarament que està dirigit als dos presidents i respecte a lo
que fa referència en els antecedents al President de la Diputació de Castelló es per
que les úniques declaracions públiques que s’han fet han segut fetes per part d’aquest
i no per part del President de la Diputació de Terol que no sabem si pense o no el
mateix. En tot cas la moció es dirigeix als dos.
Respon el Sr. Sangüesa reiterant que el seu grup si que està a favor de que la
capitalitat siga sent en Morella, però el to no es el correcte ni reflexa la realitat, no
explica que la capitalitat serà Castelló el període en el quan presideixca la Diputació
de Castelló i Terol quan presideixca la Diputació de Terol. Es propose deixar el tema
sobre la taula i presentar una moció conjunta en un altre plenari.
A lo que respon el Sr. Puig proposant que si el que es vol es traure els antecedents
que es traguen, o incorporar al President de Terol encara que no es té constància de
que hage dit res. L’acord que es vote fa referència als dos presidents.
Pren la paraula el Sr. Blanch preguntant si la proposta es afegir Terol al paràgraf quint
de la moció.
Pren la paraula la Sra. García llegint aquest paràgraf que queda com segueix “Ara, a
l’hora de produir-se el necessari canvi de presidència i que passa pel torn
corresponent a Terol, el president de la Diputació de Castelló ha anunciat la voluntat
de traslladar la seu a Castelló o Terol, ciutats no integrades en la Mancomunitat
Turística ....”.
El Sr. Sangüesa manifesta la voluntat de no fer-ho ara sinó de mirar-ho més avant
tranquil·lament.
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El Sr. Puig diu que aquesta qüestió no es pot allargar sinó que s’ha de tallar
definitivament aquesta opció manifestant el nostre desacord. L’Ajuntament ha de
manifestar la seva posició clara en contra d’aquesta decisió. S’està disposats a
incorporar el que s’ha plantejat però no a callar el que està en contra dels interessos
de Morella.
El Sr. Sangüesa manifesta la voluntat de no fer-ho ara sinó de refer aquesta moció.
A lo que li contesta el Sr. Puig preguntant perquè no es pot votar si es realitza el canvi
proposat.
Pren la paraula la Sra. Garcia proposant que es vote aquesta moció amb la proposta
feta d’afegir lo de Terol i si més avant el Partit Popular vol presentar una altra amb una
altre enfoque que ho face.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que el seu Grup s’abstindrà en aquesta
votació.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol que quede clar que abstenint-se en aquesta votació
el Grup Popular s’absté a que Morella continue sent capital de la Mancomunitat
Turística del Maestrazgo.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la Moció de la Mancomunitat Turística del Maestrazgo.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ANIVERSARI DECLARACIÓ UNIVERSAL
DELS DRETS HUMANS.- Es dóna compte per part de la regidora de Cultura,
Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de la moció sobre l’aniversari de
declaració universal dels drets humans que es com segueix:
“L’any 2008 es complix el seixanta aniversari de l'adopció i proclamació per

l'Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets
Humans, fita històrica de transcendent importància que aconsella una commemoració
extraordinària.
La Carta dels Drets Humans va suposar en el seu moment un esforç comú per a
superar i eradicar qualsevol conducta atemptatòria contra la dignitat i igualtat de tots
els essers humans amb la finalitat de, des del seu respecte, aconseguir la consecució
d’un món concebut des de la llibertat de la persona que propicie l’harmonia en la
relació entre els diversos estats.
A pesar de l’esperit que va impulsar la proclamació dels drets fonamentals, no sempre
han trobat el suport i la consideració desitjables entre els pobles.
La vulneració sistemàtica del contingut de la Declaració dels Drets Humans és una
realitat en distints punts del planeta, i el seu ple reconeixement continua trobant
esculls inclús en el si de les democràcies més avançades, circumstància que imposa
la necessitat que, tant des de les institucions com des de la societat civil, s’impulse de
forma decidida la labor iniciada fa seixanta anys a fi de consolidar el compromís
adquirit per a l’èxit del vertader respecte i observança dels Drets Fonamentals.
El caràcter intrínsec d’estos Drets a la condició humana, abstracció feta de l’entorn
cultural, social i polític de la persona, implica l’exigència del seu absolut respecte per
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al ple desenvolupament d’esta, base imprescindible per a l’òptima convivència dels
ciutadans dins d’un estat de dret.
La sensibilització, tant de les Institucions Públiques com de la ciutadania, és
fonamental a fi de combatre i contindre qualsevol actitud que supose el
menyscabament dels Drets Humans.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Impulsar la celebració d’actes institucionals, així com difondre entre els
ciutadans del nostre municipi la Carta dels Drets Humans.
SEGON. Transmetre el present acord a les associacions i col·lectius ciutadans ubicats
al municipi, perquè puguen dur a terme actes de celebració i commemoració.
TERCER. Proclamar el nostre respecte i completa adhesió a la Declaració Universal
dels Drets Humans, aprovada mitjançant la Resolució de l’Assemblea General de les
nacions Unides de 10 de desembre de 1948.
QUART. Procedir a la lectura pública de la Declaració Universal dels Drets Humans.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que aquesta moció ha estat
consensuada amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i tots els partits
polítics per lo que s’està a favor.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció respecte a la moció sobre
l’aniversari de la declaració dels drets humans tal i com ve redactada.
15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ APLICACIÓ DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol
de la moció sobre l’aplicació de la Llei de dependència que es com segueix:
“La coneguda com a Llei de la Dependència suposa un avanç molt important a

Espanya i a la nostra Comunitat que aconseguirà millorar la qualitat de vida del
conjunt de la ciutadania i especialment dels i les més desfavorits. Aquesta Llei ha
plantejat uns nous Drets socials al nostre país, introduint un important catàleg de
serveis. Aquesta Llei va entrar en vigor l’1 de gener de 2007.
La inversió de l’Estat a la nostra comunitat per a 2008 en aquesta matèria ascendeix a
85 milions d’euros, una quantitat important per a que la qualitat de vida de les
persones necessitades d’aquestes ajudes millore de forma substancial. Li correspon a
la Generalitat Valenciana gestionar aquestes quantitats per tal de constituir un sistema
de benestar molt més avançat i que complemente les partides pressupostàries que en
Benestar Social disposa la nostra autonomia.
Son diverses les Comunitats Autònomes que estan aplicant la Llei. A Catalunya, o a
Aragó, per mirar territoris que ens són pròxims, ja fa molts mesos que funcione el
sistema de la llei de la Dependència, resolent en temps inferiors als dos o tres mesos
les sol·licituds presentades pels interessats. Igualment, el plantejament que es fa
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sobre la Llei de Dependència des d’aquestes comunitats té una filosofia que ens
pareix adequada, i es que té que estar integrada dins dels servis socials globals.
Malauradament, la Comunitat Valenciana queda a la cua de l’aplicació de la Llei de la
Dependència, i el plantejament amb el que es fa la gestió d’aquestos recursos deixa
molt que desitjar, gastant els fons que arriben de la llei per a estalviar costos en
matèria de benestar social, com demostra la priorització de destinació dels diners en
pagar places de residencies de tercera edat, cobertes fins la data per la Generalitat,
deixant en segon pla a la gent que està a casa, que continuaran esperant a contractar
cuidadors a domicili per als dependents.
Igualment, tenim que sentir de manera continuada als responsables de la Generalitat
Valenciana instal·lar-se en el victimisme acusant a l’Estat Central de no invertir en la
nostra comunitat en aquesta matèria, ocultant de manera evident la realitat descrita,
que es que el govern si que està invertint (85 milions d’euros), però la Generalitat
Valenciana s’encarrega d’ocultar i difuminar de forma incomprensible per a estalviarse els diners que deuria invertir dels seus pressupostos utilitzant els que venen de
Madrid. D’eixos diners, als Comptes autonòmics del 2008, només apareixen 664
milions, dels quals 32 els finança l’Estat Central.
A la nostra comarca, la única inversió real en matèria de Dependència es la marcada
per la llei, amb la creació de dos llocs de treball, un a jornada completa i un altre a
mitja, que gestionen les sol·licituds dels dependents. No obstant els esforços d’eixos
professionals, de resolucions a dia d’avui per part de la Conselleria, no cap.
Des del mes d’abril de 2007, que es va obrir el terme de presentacions de les
sol·licituds, s’han presentat 180 instàncies a la zona del Maestrat, i 200 a la dels Ports.
A dia d’avui, no hi ha cap resolució, i ens costa creure que ningú reuneix els requisits
per a obtenir la consideració de dependent.
El servi de valoracions s’ha privatitzat mitjançant l’AVAPSA, que només ara està
començant a fer acte de presència als domicilis dels sol·licitants per tal d’iniciar
l’expedient de valoració, amb el que suposa de retràs per a les necessitats d’aquelles
persones que estan en situacions molt complicades i d’evident necessitat.
El retràs en l’aplicació de la llei també té efectes econòmics evidents donat que també
es retrasa la creació de milers de llocs de treball consistents en places de cuidadors i
assistents a domicili, i que es un dels grans avanços en la política econòmica del
govern, i que fins que els dependents no siguen beneficiaris de les ajudes, no es
podran posar en funcionament.
Després d’un any d’entrada en vigor de la llei, la Generalitat continua sense convocar
el Consell Territorial de l’aplicació de la llei Nacional de Dependència, tal i com diu el
literal dels seus articles, amb la qual cosa s’està deixant fora de la gestió de la llei a
les associacions i municipis, els quals podrien aportar gran part dels seus
coneixements i propostes per a garantir un bon treball ara i per al futur. No entenem
per què està retrasant-se aquesta convocatòria si no es per que la Generalitat vol
excloure de la fiscalització de la societat valenciana en aquest inici de gestió, que a la
vista està, mereix la nostra reprovació.
La gota que rebassa el got dels despropòsits del Govern valencià es l’aparició dins la
Llei d’acompanyament dels Pressuposts per al 2008 d’una modificació del silenci
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administratiu extensiva als supòsits de les sol·licituds de reconeixements de situacions
de dependència. Fins la data, el silenci administratiu es considerava positiu, de tal
mantera que si la Generalitat no contestava les sol·licituds fetes pels interessats, es
considerava que la petició havia segut admesa pels serveis administratius i que es
podia continuar l’expedient.
Després d’aquesta reforma, la desídia en contestar per part de l’administració es veu
recompensada amb una inexplicable denegació de la sol·licitud del particular, deixant
en greu discriminació i vulneració de drets dels que ho necessiten. Entre altres coses,
utilitzar la llei d’acompanyament per a modificar una situació de drets tan fonamental
per als dependents es fer un ús de la llei arbitrari i que té que ser revisat per les més
altes instàncies de defensa dels drets dels ciutadans, com es el Síndic de Greuges de
la Comunitat Valenciana i el Defensor del Poble, davant els quals es demana elevar la
present moció.
Per tot l’exposat, elevem al Ple la present proposta d’
ACORD
PRIMER.- Manifestar la reprovació del Ple davant l’actuació del govern valencià en els
retards, incompliments i discriminació dels drets socials dels ciutadans en l’aplicació
de la Llei de la Dependència.
SEGON.- Exigir catergòricament al Govern Valencià, mitjançant la Conselleria de
Benestar Social per a que arbitre tots els mecanismes i recursos per a agilitzar les
resolucions de les sol·licituds i convoque el consell Territorial per donar participació als
ens locals en l’aplicació de la Llei.
TERCER.- Demanar a tots el Grups Parlamentaris de les Corts valencianes a que
presenten per al seu debat al Ple i aprovació de la modificació dels efectes del silenci
administratiu aprovat en la Llei d’Acompanyament dels Pressuposts 2008 de la
Generalitat i que perjudica manifestament als sol·licitants de les ajudes de la Llei de
Dependència. Igualment que es formulen les preguntes oportunes al govern valencià
per a que explique els injustificables retrasos que estan patint els ciutadans en
l’exercici des seus drets.
QUART.- Elevar al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i al Defensor del
Poble Espanyol per tal de que siguen coneixedors de la reforma que afecta al silenci
administratiu en tot allò que pot suposar una vulneració dels drets dels ciutadans que
sol·liciten l’ajuda a la dependència i s’emeta el dictamen que corresponga en atenció
al que entenem una mala pràctica política del Govern Valencià”.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que el seu grup es suma a la moció per
què es lamentable que una llei de gran importància per a tota la població i en especial
per aquelles persones que més ho necessiten estigue estancada, instant a que
contesten lo més ràpid possible a les valoracions d’aquestes persones.
Pren la paraula el Sr. Blanch per explicar que s’acudeix al Síndic de Greuges i al
Defensor per que s’ha presentat una Llei d’acompanyament dels pressupostos de la
Generalitat Valenciana per a 2008 en la qual s’ha fet un canvi en lo que respecte al
silenci administratiu.
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En la situació anterior si es presentave una sol·licitud, passava el plaç reglamentari i la
Generalitat no contestava, el silenci administratriu anava a favor del sol·licitant, de
manera que s’entenia concedida la situació de dependència.
Després de l’aprovació per part del Govern Valencià d’aquesta Llei d’acompanyament
per introduir que en el cas de no contestar a les sol·licituds, el silenci s’entén
denegatori per lo que entenem que va en contra i vulnera els drets fonamentals dels
ciutadans al demanar aquestes ajudes, el que suposa motiu suficient per elevar al
Defensor del Poble i al Síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui planteja la suposició de que també podria ser que
la Generalitat Valenciana no haguera rebut les transferències del Ministeri i per això no
pugueren arribar els diners ací.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquesta seria una possibilitat en el cas de que
la gent estiguera avaluada, tingueren la concessió del recurs i no els hagueren pagat,
però no s’ha arribat ni a eixe punt, ja que a Morella en un any d’aplicació d’aquesta llei
no hi ha cap persona que tinga una resolució al seu favor.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre l’aplicació de la Llei de
Dependència tal i com ve redactada.
16.- 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 dels referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
SOL·LICITUD PLAVER 2008.- Coneix el Ple l’Ordre de 23 de gener de 2008 de la
Conselleria d’Infrastructures i Transport sobre la concessió d’ajudes en Matèria
d’Electrificació Rural per a l’exercici 2008.
Coneix així mateix el projecte redactat per l’Enginyer Industrial, D. Antonio Llanes
Parreño, per a la realització de l’obra “Línea eléctrica aérea trifásica de baja tensión a
400 v. para suministro a masías de: (Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno,
Perera, Canaleta y Granja de Jacinto Garcia) en el término municipal de Morella “.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Línea eléctrica aérea trifásica de baja tensión a 400 v.
para suministro a masías de: (Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera,
Canaleta y Granja de Jacinto Garcia) en el término municipal de Morella “ tal i com ve
redactat.
SEGON.- Dirigir-se a la Conselleria d’Infrastructures i Transport per a sol·licitar
d’acord amb l’Orde de de la citada Conselleria la concessió d’una ajuda per a la
realització de les obres “Línea eléctrica aérea trifásica de baja tensión a 400 v. para
suministro a masías de: (Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera, Canaleta
y Granja de Jacinto Garcia) en el término municipal de Morella “.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a formalitzar la sol·licitud.
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17.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta els següents precs:
En primer lloc pregar a la Sra. Secretaria per a que conste expesament en acta les
manifestacions efctuades per aquest portaveu respecte de la Moció de la Macomunitat
Turística del Maestrazgo, repetint que des del Partit Popular de Morella s’està en
contra de que es lleve la capitalitat de Els Ports.
En segon lloc manifestar el malestar del Grup Popular davant la celebració aquesta
setmana de dos plens, havent-se pogut canviar les dades d’un dels dos per tractar-se
tots en un sol. Ja que des del Grup Popular mai s’han posat pegues per a canviar les
dades dels plens, tenint en compte que cada vegada que es celebra un Ple a
l’Ajuntament li costa al voltant d’uns 800 € i sent coherent amb això, el Grup Popular
vol renunciar a la indemnització per assistència que corresponga pel ple del passat
dilluns.
Preguntar respecte de l’helisuperficie del pla d’emergències de la Generalitat
Valenciana saber si es té previst que siga la mateixa que la helisuperficie sanitària o
una altra diferent.
Pren la paraula el Sr. Ortí qui pregunta respecte a la responsabilitat en la qüestió de
les goteres del col·legi que segueixen estan sense arreglar suposant un perill per als
xiquets.
Pren la paraula el Sr. Puig dient:
Respecte al tema de la Moció de la Mancomunitat Turística del Maestrazgo dir que
repeteix que el que s’ha de saber es que el Partit Popular s’ha abstingut a lo següent:
“ 1er. Manifestar als Presidents de la Diputació de Terol i de Castelló que la seu de la

“Mancomunidad del Maestrazgo”, tal com figura en els estatuts, és Morella, i així ha
de continuar sent, perquè no hi ha cap motiu que aconselli un canvi tan descabellat
com treure del territori la seu.
2on. Instar als presidents de les diputacions de Castelló i Terol, la convocatòria del
plenari per tal de produir l’impuls d’una entitat que pot ser útil per a la promoció
turística de les comarques del sud d’Aragó i del nord de la Comunitat Valenciana.
3er. En qualsevol cas, l’orientació del futur de la “Mancomunidad Turística del
Maestrazgo” ha de vincular-se a la realitat dels municipis reforçant el paper dels
ajuntaments i dels empresaris de les comarques.”
Açò es el que el Partit Popular no ha recolzat.
En segon lloc respecte al tema de la convocatòria dels plens.
El ple del dilluns es va convocar tal i com es fa habitualment, intentant donar el màxim
de temps per estudiar el pressupostos es va fer la comissió el divendres podent
utilitzar el cap de setmana per plantejar el dilluns el debat pressupostari. Aquest es un
dels temes més importants del any i que en totes les institucions es tracte a part dels
altres debats. Si en algun moment s’haguera plantejat el canvi de data tal i com s’ha
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fet en altres ocasions s’haguera acceptat, el que no s’entén es que es plantege
aquesta qüestió quan en el seu moment no va haver-hi cap queixa.
Respecte a la indemnització, pel treball que es fa moltes voltes alguns regidors
tindrien que renunciar a les indemnitzacions i altres cobrar més del que cobren.
Finalment pel que fa a la responsabilitat en el tema del col·legi, hi ha que dir que es
cert que hi ha problemes de manteniment ordinari que son competència de
l’Ajuntament. El tema concret de les goteres la brigada està pendent de fer les
reparacions i les ferà.
El que fa referència a les deficiències estructurals es un problema de la Generalitat
Valenciana i que té un projecte de 600.000 euros des de fa dos o tres anys però que
encara no ha fet res, per lo que esperem que ho porte a terme lo antes possible,
encara que té altres prioritats com son el circuit de formula 1 o altres coses abans que
arreglar col·legis.
En el nostre cas continuarem exigint que les reparacions estructurals les efectue qui li
pertany que es la Generalitat Valenciana, i en lo que es competència nostra com son
les petites reparacions les seguirem fent tal i com s’està fent.
Ens comprometem a arreglar el tema de les goteres i a portar un informe sobre el
manteniment de col·legi per al pròxim ple.
Voldria parlar del tema del Parador encara que no s’ha fet cap pregunta al respecte.
Dir en primer lloc que el Grup Popular té de decidir d’una vegada per totes si s’està a
favor o en contra de la construcció del Parador, remetent-me als fets a data d’avui 14
de febrer de 2008 Turespaña encara no té els permisos per poder començar les obres
del túnel del Parador.
S’ha fet tot allò que ha demanat la Conselleria de Cultura, s’ha tardat mesos i mesos a
reunir-se i encara no s’ha enviat cap escrit des d’aquesta Conselleria explicant per que
no s’autoritze la construcció del túnel.
Es va acordar verbalment, ací davant de tots, entre altres el portaveu del Grup
Popular, que es tenia de presentar un projecte complementari, projecte que s’ha fet,
encara que per part dels enginyers no es creia necessari. Es van a gastar 100.000
euros en intervencions arqueològiques que no fan falta però es ferà.
Però el que no es possible es esperar més, ja que estem posant en perill el futur del
Parador.
En aquest moment el problema té noms i cognoms, de una vegada per totes té que
arribar un escrit al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme dient que fent allò que la
Conselleria ha dit, obra complementaria del llenç de la muralla, Turespaña té
autoritzada la realització de l’obra i si no ens passarà davant la construcció de
diversos paradors projectats per a més tard que el nostre.
La responsabilitat està a on està, per que si el permís estiguera a Madrid tant del
projecte del túnel, adjudicat a Ferrovial des de fa un any i mig o es tinguera
l’autorització del Parador en conjunt, presentat des de maig a la Generalitat la
responsabilitat seria una altra.
Estem parlant de temes molt importants que afecten al futur dels Morellans, i no a
nosaltres que som pura conjuntura ja que d’ací a quatre, vuit o dotze anys hi haurà
una altra gent però una inversió com el Parador no es una conjuntura.
No anem a callar, es poden contar totes les mentides que es vulguen però la realitat
es absolutament inequívoca i qui té la responsabilitat la té i no la té ningú més.
Responen a la qüestió de la helisuperfície, el pla integre totes les qüestions que tenen
a veure amb les emergències, i les coordina la Generalitat per tant aquesta
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infraestructura formarà part de les infraestructures generals d’emergències de la
Generalitat i esperem que siga la mateixa infraestructura.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui demana la paraula per afegir dos qüestions.
En el tema del Parador dir que la postura del Grup Popular està més que manifestada
en aquest Ple, puc dir que segons una conversació que vaig mantenir ahir a dia d’avui
Conselleria està treballant en el projecte i pendent d’informar aquesta o l’altra setmana
però està treballant en la còpia que va enviar l’ajuntament ja que per part de
Turespaña encara no s’ha remés. Per tant no es qüestió ni de l’Ajuntament ni de
Conselleria ja que els dos han fet els deures correctament. El que està clar es que el
tema del Parador ja fa quatre anys que està parat per lo que no crec que tirar-se les
culpes d’uns als altres no soluciona res i el que hi ha que veure es que s’adelante lo
antes possible.
Respecte a la qüestió de que hi ha regidors que no es guanyen el sou, vull entendre o
bé que es una acalorada del moment o bé el Patit Popular no ens donem per al·ludits i
hem de pensar que aquestes persones estan en l’equip de govern.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que es tracte d’un torn extraordinari que com es sap
perfectament els precs i preguntes no ho permet però que ací, que si que hi ha
democràcia i no com en altres llocs, sempre es permetrà.
Dir en primer lloc que pel que fa al tema del Parador no es pot jugar tal i com ja he dit
molt clarament, açò que s’està dient no es veritat.
Ací en presencia del portaveu del Partit Popular, invitat per l’Alcalde i no per altres
persones com s’està dient, per que l’Alcalde considera que es molt positiu que el
portaveu del Grup Popular estigue en decisions d’estes característiques que van més
enllà d’un moment determinat, fet que ens agradaria que es donara també en altres
àmbits, es va decidir que la Conselleria remitiria un escrit a Turespaña dient el que era
necessari per a que el projecte presentat puguera ser aprovat, projecte complementari
que afecte al llenç de la muralla i una intervenció arqueològica, tal i com es fa en la
resta de ciutadans quan presenten un projecte, açò encara no s’ha fet.
El Ministeri el que fa es, adelantant-se, encarregar a Vicente Dualde, que es
l’arquitecte que diu la Conselleria que s’ha de contractar, la redacció del projecte, es
fa i s’envie. Però el problema que hi ha es que la voluntat de fer una cosa no es
demostra parlant sinó fent.
El Parador clar que fa quatre anys que està parat, quan estave el Partit Popular
aquest tema era sols una quimera, sols es basava en un esborrany, iniciativa
recolzada pel Sr. Rato fet que sempre s’agrairà, i aquest esborrany si que el Sr. Arturo
Zaragoza no l’haguera aprovat tenint en compte les pegues que està posant al
projecte presentat ara.
Portem un any i set mesos parat el Parador simplement per que la Conselleria de
Cultura l’està parant. Aquest no es un problema ni de l’Ajuntament ni Turespaña sinó
de qui no dona el permís.
Avui tinc molts de motius per no estar content en l’actitud del Partit Popular, ja que
considero que per damunt de tot hi ha que posar els interessos de Morella per damunt
de tot i quan no es posen considero que no es raonable.
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Respecte al tema dels plens no hem referia a cap regidor en concret, sols he dit que si
s’haguera demanat l’aplaçament d’aquest Ple s’haguera concedit i la broma de
renunciar dos membres del Partit Popular, els dos únics que van venir, a les
indemnitzacions per assistència es pot aplicar si es en funció del treball, en altres
ocasions tant en l’equip de govern com en l’oposició. Considero que tant la gent de
l’equip de govern com la gent del Grup Popular que integra les comissions treballe
molt.
Açò no era un atac personal a ningú, es simplement la posada de manifest de que les
expressions demagògiques que a més a més estan basades en falsedats no son la
millor manera d’exercir el càrrec de regidor.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quaranta
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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