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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 7 DE DESEMBRE DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo
Guillermo Sangüesa Teruel

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia set de desembre 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.

En primer lloc agrair als dos grups municipals el canvi de data d’aquest ple.
1. INFORME D’ALCADIA. El Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les
actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc destacar diverses actuacions importants que tenen a veure amb turisme
i promoció: s’ha participat en l’acte promocional en Benidorm on un hotel d’aquesta
ciutat ha dedicat una habitació a Morella i s’ha rebut una proposta d’agermanament
amb la ciutat de Toledo durant aquest any amb motiu de la celebració del corpus,
començant amb la participació dels torneros en aquest acte.
En quan a cultura destacar l’assistència a l’Assemblea de la Xarxa Ciutats
Valencianes Ramon Llull que pretén fer un rellançament de la mateixa, tenint
assignada la vicepresidència.
Pel que fa a patrimoni s’ha commemorat el primer aniversari del premi Patrimoni i
s’estan realitzant gestions pel que fa a les pintures rupestres Morella la Vella.
S’ha atorgat en este últimes setmanes la llicència d’obres a la rehabilitació de la
muralla de la zona de la Porta Ferrissa. Queda pendent la tramitació de la Conselleria
de Cultura.
Respecte a comerç, destacar la reunió de treball realitzada a Morella de la Xarxa Afic i
la presentació i posada en marxa del projecte Regala Morella, poden trobar-lo en més
de 70 establiments amb més de 200 productes.
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També com a tema important ha estat la reunió de treball per Morella tractant temes
tant importants com la formació, suport d’iniciatives i gestió d’ofertes de treball donant
servei a més de 130 persones.
En l’àrea de la gent gran s’ha estat present en la reunió de la nova Junta de Jubilats.
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.
- S’ha publicat la modificació que fa referència a Xiva, procedint properament a fer
una reunió amb els veïns d’aquesta pedania.
S’ha entregat tota la documentació de Hostal Nou i esperem que la propera
setmana sigue aprovada definitivament per la Conselleria.
També s’ha remés tota la informació requerida del Concert Previ per obtenir el
Document de Referència del nou planejament.
- S’ha atorgat en este últimes setmanes la llicència d’obres a la rehabilitació de la
muralla de la zona de la Porta Ferrissa.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- S’està procedint a la col·locació del enllumenat ornamental de nadal, obtenint una
reducció de més del 50% en el cost d’aquesta instal·lació.
Muntatge de l’espai firal per a la festa dels gremis i la desfilada de moda dels
alumnes de batxillerat del “IES Els Ports”
- Diverses reparacions d’il·luminació i 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, centre lúdic i esportiu i dels diferents museus.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Es va preparar el dispositiu de Policia Local per a aquest pont de la Constitució,
que, de moment, no està generant cap incidència ressenyable.
Es va acudir a la reunió a la casa dels Caragols amb la Consellera de Foment i
Secretari Autonòmic de Transport, a qui es va traslladar la preocupació per la falta
de millores de transport en 17 anys i la reivindicació de tenir transport públic tots els
dies de l’any, principalment en diumenge, que encara no té una solució propera.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
- Col·laboració en la festa del comerç.
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.
S’ha informat als constructors de Morella que tot aquells residus inerts generats
en una obra menor es poden transportar a l’ecoparc i ja s’està treballant per poder
tancar la zona de la Teuleria.
- Va tindre lloc un Consell Agrari i com a punt important es va donar informació del
Fracking.
- S’ha constituït en este últim període el Consell de Medi Ambient. Un nou consell
important i participatiu per elaborar propostes per aprofitar i conservar millor el
nostre entorn.
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ÀREA DE TURISME
-

S’han realitzat noves auditories del SIDTEC.
S’han realitzat diverses promocions de Morella en mitjans de comunicació amb
motiu de nadal i el pont.
- S’estan donant suport a projectes per incentivar i millorar el turisme de naturalesa
i turisme d’aventura.
- En el castell s’ha posat a la venda un nou producte per promocionar Morella. Es
tracta d’unes monedes commemoratives.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Per la falta de llum solar, va haver un problema en la emissió de la senyal de
guifinet, que va ser solventat en uns dies, demanem disculpes als usuaris per les
molèsties.
S’està estudiant el canvi del servidor i del seu motor dels programes
administratius de l’ajuntament.
S’han fet revisions i posades a punt de les web www.morella.net i
www.casesdemorella.net , si be en breu la web de la central de reserves te pendent
una reforma més profunda de la gestió de pagaments i de la posada a disposició
dels usuaris de la informació existent dels allotjaments.
S’han preparat els ordinadors per poder fer els exàmens de l’Aula Mentor la
setmana que ve.
S’ha posat en web tot el referent a l’Expo “El Sexenni de les fotos”, per a que
tothom pugue gaudir en xarxa de les exposades.
ÀREA DE COMUNICACIÓ
S’ha fet cartelleria diversa per a les xerrades i exposicions de tot aquest temps
(Muralles i Castell, Aparici, etc).
S’ha fet la promoció del Centre de Dia i del Centre Lúdic Jaume I en diferents
formats.
S’han elaborat diverses publicitats per a promocionar Morella en els mitjans de
comunicació.
- S’ha elaborat i fet difusió del calendari municipal 2013.
ÀREA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
Destacar sobre tot l’organització i plantejament de la nova oferta formativa de
cursos de l’Aula Mentor per a l’inici de 2013 que s’informarà properament.
- Participació en els consells escolars dels diferents centres educatius.
Ha tingut lloc esta setmana, amb col·laboració del Consorci de Residus, una
jornada d’activitats i conscienciació per als alumnes del col·legi i institut sobre el
reciclatge, la reutilització i la reducció de residus. Es va desplaçar l’ecoparc mòbil
als centres.
S’ha tancat el termini per a formalitzar les sol·licituds de llibres de text amb un
increment en el nombre de sol·licituds, esperant la llista d’ajudes de la Generalitat.
ÀREA DE CULTURA
- Destacar la programació de les activitats de Nadal.
Exposició de fotos del sexenni, agraint la participació i col·laboració de tota la
gent.
- Col·laboració amb les celebracions de Santa Cecília de les diverses associacions,
banda, gaiters, rondalla....
- Destacar la programació de cine municipal.
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Informar d’una nova reclamació dels ossos de dinosaure, destacant la nul·la
predisposició per part de la Conselleria de Cultura per solucionar aquesta qüestió.

ÀREA D’ESPORTS
S’ha celebrat un torneig de Taekwondo en la participació de desenes
d’esportistes d’arreu d’Espanya a més dels Taekwondistes Morellans.
S’ha organitzat el 2º màsters de tennis de la Comunitat Valenciana de les
categories infantil i aleví.
- S’ha elaborat un calendari d’activitats esportives per a les festes de Nadal.
ÀREA DE FESTES
- S’ha col·laborant en els gremis del passat sexenni, en organitzar la festa que es
va celebrar el passat dia 1 de desembre.
S’ha fet entrega d’uns records als joves que van participar en la dansa dels
torneros.
- S’ha elaborat un calendari d’activitats per als propers Nadals.
ÀREA DE JOVENTUT
- S’ha reobert el Casal Jove amb un horari especial tenint en compte les vacances
de Nadal.
- Col·laboració amb els alumnes 2on batxillerat en la Desfilada de Moda que tindrà
lloc demà.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
El dia 15 de novembre es va mantenir una reunió amb la Creu Roja i la
treballadora social per parlar sobre el Banc d’Aliments.
S’ha fet promoció del carnet D’OR de la Gent Gran perquè els nous jubilats es
facin socis ja que són avantatges per als usuaris dels serveis municipals i sobretot
per als serveis complementaris que es fan al Centre de Dia (taller de memòria,
fisioteràpia i menjador).
El dia 29 de novembre reunió amb la Creu Roja amb els delegats de Castelló i
Morella amb l’assistència de l’Alcalde i la Regidora de Benestar Social per donarnos informació sobre les retallades del servei de Teleassistència a la província.
ÀREA DE LA DONA
El dia 9 de novembre, reunió amb El Grup de Dones per tractar de diversos
temes i preparar l’acte del dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència
de gènere.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

S’ha estat present en la primera junta dels jubilats el dia 18 de novembre.

ÀREA DE SOLIDARITAT
- El Consell de Solidaritat ha enviat una carta a les treballadores i treballadors de la
Residència de la 3 ª edat per manifestar el suport davant els incompliments de
pagaments de la Generalitat.
- El dia 3 de desembre van sortir publicades les bases del 0,7% en el butlletí oficial
perquè les ONG presentin els seus projectes a l’Ajuntament.
- Avui mateix s’ha organitzat la projecció d’una pel·lícula de cinema fòrum sobre la
temàtica dels desnonaments, amb el títol "L'ESTRATEGIA DEL CARAGOL".
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El dia 10 de desembre és el dia dels DRETS HUMANS i s’està organitzant un
acte conjuntament amb: el col·legi, Catequesi i Consell de Solidaritat per al dia 11
de desembre a les 18h a la placeta de l’Ajuntament.
- El Consell de Solidaritat està preparant les activitats per aquest Nadal.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA 2013. Per part de la Sra.
Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 400.000,00€ i en l’expedient es troben els informes de la
Secretaria d Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació a les entitats bancàries Cajamar i
Bankia respectivament, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Cajamar, amb les següents condicions:
Operació de Tresoreria
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Tipus d’interès: fix 9,00%
Termini: 13 mesos
Amortització: al venciment
Interessos: trimestral
Comissions: Comissió d’Obertura: 1,25%
Comissió cancel·lació anticipada: 0
Comissió per estudis: 0
Corretatge: la formalització requerirà la intervenció de Notari a càrrec de l’Ajuntament.
Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb l’entitat
bancària Bankia, amb les següents condicions:
Operació de Tresoreria
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Tipus d’interès inicial 3 mesos: 5,50%
Període restant: Euribor 12 mesos + 4,85 punts.
Comissió d’Obertura: 0,25%
Comissió SMND: 1,00% anual
Segon. El termini pel que es concerta la pòlissa serà fins al 31 de desembre de 2013,
conforme estableix la legislació vigent per a les operacions de tresoreria i deurà ser
cancel·lada a final del referit període.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig, per a la signatura de tots els
documents públics i privats que siguen necessaris per a la formalització.
Pren la paraula el Sr. Ortí per manifestar el recolzament del Grup Municipal Popular a
la contractació d’aquesta operació de tresoreria.
3. MOCIÓ CONTRA AUGMENT DE TAXA AUTONÒMICA SANEJAMENT D’AIGUA.
Es dóna compte per part del regidor de Serveis Amadeu Bordàs Antolí de la moció
contra l’augment de la taxa autonòmica del sanejament d’aigua que és com segueix:
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“ El Cànon de Sanejament és un tribut de la Generalitat, establert per mitjà de la Llei

2/1992, de 26 de març, de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana, que s’exigeix des de 1993.
El Cànon de Sanejament és un impost ecològic ja que el seu fi és millorar el nivell de
conservació del Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. Per això la seua recaptació
s’afecta al finançament de les despeses de gestió i explotació de les instal·lacions
d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals de titularitat pública i, si és el
cas, de les obres de construcció d’aquestes instal·lacions.
El Cànon de Sanejament grava la producció d’aigües residuals manifestada a través
del consum d’aigua industrial i domèstica.
Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2013 preveuen un nou augment
en el rebut de l’aigua, aquesta vegada el Cànon de Sanejament. L’augment va des
10,5% per a l’ús domèstic dels municipis de més de 50.000 habitants fins al 21% en
les poblacions de fins a 3.000 residents i pujarà un 12% per les indústries segons el
projecte de Pressupostos GV 2013.
És més, en el 2015, per les informacions de que disposem, volen que el cànon sigui
únic independentment de la grandària de la població, de manera que a poblacions
com la nostra ciutat els afectarà més la pujada que ja trobem a hores d’ara
desmesurada.

Veiem injustificada esta pujada per al 2013 i veiem en preocupació les intencions per
anys posteriors, ja que disten molt d’un increment relatiu a l’IPC i repercuteix el cost
d’una manera alarmant als veïns i veïnes dels municipis, podent ser l’increment major
especialment per poblacions d’interior.
Per tot l’exposat proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar a la Generalitat Valenciana a no aplicar la pujada de més d’un 20% per
als municipis de la nostra comarca per a l’any 2013 i anular les previsions de pujada
per a 2014 i 2015.
Segon: Traslladar la present moció als grups parlamentaris de els Corts Valencianes,
a la Conselleria de Medi Ambient i a l’EPSAR.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que no s’està d’acord en que en aquest moment de
crisis no s’hauria de augmentar, tenint l’Ajuntament que donar exemple; no pot ser
que morir-se a Morella siga més car que morir-se a un altre poble del voltant.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que tal i com ja es va explicar quan es van
aprovar la modificació de les taxes municipals, els preus vénen condicionat pels
costos del servei que es preste.
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També aclarir que en el cas de l’augment en els preus de les taxes municipals
l’increment era, o del 0,5% o de l’IPC, i ara en este cas estem parlant d’un increment
del 21%, augment molt important que no es pot acceptar i més tenint en compte la
gestió desastrosa de les depuradores.
Pren la paraula el Sr. Ortí per reiterar la posició plantejada anteriorment.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que en este cas s’està exposant una qüestió que
res té a veure en el cànon de sanejament, però si vol parlar dels nínxols del cementeri,
li faré arribar el projecte de construcció i veurà que són aquestos costos els que
s’apliquen al cost de les taxes.
Però també s’entén que parles d’altres temes i no vulguen parlar del tema del cànon
de sanejament que és la qüestió que estem tractant en el punt d’aquest ple, ja que
l’augment d’aquest 21% ve motivat per la desastrosa gestió i la corrupció en el cas
Emarsa de València.
El cànon de sanejament és el cànon que s’ha de pagar per totes les infraestructures
de depuració d’aigua i tractament de residus, però ara es pretén igualar el preu que
paguen les ciutats grans i les menudes suposant a les ciutats de menys de 5.000
habitants uns increments en els anys 2013, 2014 i 2015 del 20%.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció contra l’augment de la taxa
autonòmica del sanejament d’aigua tal i com es presenta.
4. MOCIÓ TAXES JUDICIALS. Es dóna compte per part del regidor de Governació
Ernesto Blanch Marín de la moció sobre les taxes judicials que és com segueix:
“ El passat 14 de novembre, es va publicar al BOE la nova llei de taxes, que

constitueix un greu atac al principi de tutela judicial efectiva, a la igualtat dels
ciutadans davant la llei i al dret a la justícia gratuïta, establint la necessarietat de
pagar-les en cas de que el ciutadà tingue necessitat d’acudir a la via civil, social o
contenciosa-administrativa, per a la majoria dels supòsits i independentment del
resultat del judici de que es tracte.
Qualsevol impediment a la justícia per part del legislador, es inconstitucional. Per tant,
per al PSPV-PSOE, aquesta norma aprovada pel PP amb l’oposició de la resta de la
Cambra deu ser retirada amb caràcter immediat, al no permetre als ciutadans i
ciutadanes l’accés a la justícia en condicions d’igualtat.
Segons aquesta norma, i a partir de la seua entrada en vigor, si un ciutadà vol
defendre els seus drets davant la justícia, li va a costar molts de diners, suposant en la
pràctica que sols si tens diners pots accedir a la justícia, deixant indefensos als
col·lectius més vulnerables i més en l’actual situació de crisi. Es evident que priva als
ciutadans del dret constitucional a la tutela judicial efectiva, no tenint en compte la
capacitat econòmica dels mateixos.
L’anunci de presentar un recurs de inconstitucionalitat davant la llei de Taxes Judicials
per part del PSOE, es signe de la fermesa del compromís que el nostre partit manté
amb els drets de la ciutadania davant dels atacs més furibunds de la dreta governant,
quant es vulneren les garanties més fonamentals de la persona, com és la tutela
judicial. Apart, com a aquesta llei s’oposen tots els grups de la Cambra de Diputats, no
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només el PSOE, s’ha demanat la devolució de la llei de forma immediata i cautelar,
sol·licitant que el seu articulat no tingue efectes,
Amb aquesta llei, el PP ha aconseguit posar d’acord a associacions de consumidors,
sindicats i totes les professions que actuen en els processos judicials, advocats,
jutges, fiscals, secretaris judicials, procuradors, notaris, registradors i graduats socials,
que han expressat el seu rebuig, en protestes que s’han produït i continuat els dies 13
i 23 novembre, i ahir, dilluns 3 de desembre, a la porta dels diversos jutjats de la
província.
Hi ha que recordar que va ser al 1986, amb un govern socialista, quant es van eliminar
les taxes judicials per a facilitar l’accés de tots els ciutadans a la justícia, i va ser amb
la arribada del PP que al 2002 es van introduir de nou algunes taxes per a les
empreses amb un volum de facturació superior a 6 milions d’euros.
Ara, amb aquesta mesura desmesurada, sols podran recórrer a la justícia aquells que
tinguen més recursos, i es va a posar en greus problemes als advocats que
exerceixen al nostre territori, sent un evident atac a l’estat de dret ja que la mitja de
recórrer en primera i segona instancia serà de 800 euros.
L’aplicació de la nova llei portarà a situacions molt difícils d’entendre per part de la
ciutadania. Per posar exemples simples, una multa de trànsit, amb un import de 100
euros, costarà una taxa de 200 euros si es recorre en primera instancia i de 800 euros
si es fa en segona. De igual forma, un treballador que vulgue recórrer un
acomiadament o reclamar a una empresa una quantitat econòmica, si recorreix en
segona instancia deurà abonar 500 euros. Les reclamacions davant les
administracions poden costar 1.250 euros en primera i segona instancia, la mateixa
quantia que per als divorcis.
La situació que deixa la llei de taxes judicials a la justícia de la província de Castelló,
incrementada exponencialment per fallides i expedients de regulació de ocupació,
suposen posar en perill no només les possibilitats de satisfer gran part de l’economia
productiva i de les classes mitjanes i baixes del nostre territori, sinó que poden ser una
via d’escape per al que fa ús del frau de llei en quanties reduïdes, pel que tenen de
desincentivació de l’acció judicial, així com del problema de que els diners dels
treballadors no tornen mai a mans de qui correspon, quan es parla de no pagar
processos de lo social.
Per tot això, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Morella presenta per a la seua
aprovació pel Ple Municipal, la següent acord:
1. Exigir que de forma immediata i amb caràcter retroactiu pel que suposa de lesiu per
als drets de la ciutadania i per anar en contra del propi dret a la tutela judicial efectiva,
el principi d’igualtat i la justícia gratuïta es retire la llei de Taxes Judicials del Govern.
2. Manifestar el nostre recolzament i solidaritat amb el col·lectiu de professionals de la
justícia en la sèrie de protestes que estan portant a terme en aquest tema.
3. En la mesura que no s’interferisca als procediments legals existents, s’anima a tots
els advocats del municipi a que insten als jutges dels diversos partits i ordres judicials
que eleven qüestió d’inconstitucionalitat per afectar clarament a principis establerts a
la Constitució, generant de forma clara una sort de moviment democràtic i generalitzat
als jutjats contra aquesta mesura del govern, convidant d’igual manera als jutges i
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magistrats de la nostra província que els admetan i eleven davant l’Alt Tribunal per a la
seua més immediata resolució i restabliment de l’ordre constitucional alterat per la Llei
de Taxes del Partit Popular.
4. Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Espanyol, jutge degà de Vinaròs,
President de l’Audiència Provincial, i als grups polítics de les Corts Generals, Corts
Valencianes, i Diputació de Castelló, per a que obren i col·laboren en conseqüència.”
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que es considera que aquest no és un tema
per tractar en un ple municipal, encara que si que es recolzarà la moció perquè s’està
d’acord en el fons de la mateixa, la justícia tindria que ser gratuïta.
Per altra part dir, que a l’igual que s’està d’acord en que no es pujen les taxes
judicials, es considera que no se tindrien que pujar les taxes municipals; per poder
demanar que els demés no pujen les taxes primer tindria que ser el propi Ajuntament
el que no pujara les seves.
Pren la paraula el Sr. Blanch per agrair el recolzament manifestat, dient que qualsevol
problema que afecta a la ciutadania es considera tema important per tractar en aquest
plenari.
Pel que fa al tema de les taxes municipals, dir que en el seu moment sols van
manifestar el seu desacord però en cap moment van presentar cap proposta.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que el vot a favor davant aquesta moció és
un vot a favor de que no es puje cap taxa incloses les municipals.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per preguntar al Grup Municipal Popular quina de totes
les taxes municipals ha pujat més de l’IPC?, bé jo els respon, cap.
Com que pareix hi ha un error de concepte per part del Grup Popular es vol aclarir en
primer lloc que les taxes s’han d’adaptar als costos i en segon lloc dir que no hi ha res
gratuït, però també dir que aquestos serveis es paguen en els impostos no com pretén
el Partit Popular amb el repago.
En el cas de la proposta del Sr. Ortí de baixar la taxa del cementeri en un 50% això
suposaria que l’ajuntament subvencionara la construcció dels nínxols perquè eixe 50%
l’haurà de pagar algú.
Per tant es manté la posició d’adaptar el preu de la taxa de cada servei al seu cost.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre les taxes judicials tal i
com es presenta.
5. PROGRAMACIÓ NADAL. Es dóna compte per part del regidor de festes Amadeu
Bordàs de la programació prevista per a les festes de Nadal d’aquest any.
Tenint en compte el moment econòmic que s’està passant i en tota l’austeritat possible
s’ha intentat fer un calendari en diversitat d’actes per tots els públic.
Des del primer de desembre fins al dia de Sant Julià es troben activitats de tot tipus,
tant organitzades des del propi Ajuntament com col·laborant amb associacions i grups
del poble.
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Ja un ventall molt ample d’activitats preparades: lúdiques com la desfilada de moda,
festa nacional de Romania, festa pro aplec amb l’actuació d’Al Tall o el tradicional
Jocambient i esportives com el torneig de taekwondo, el master de tenis o la cursa de
Sant Silvestre.
També hi ha actes solidaris com el dia de la bandereta de la Creu Roja, la paradeta
solidaria de les Germanes de la Consolació, concentració per els drets humans, visita
als malalts de la parròquia, fira solidaria de la Comissió del 0,7 o el festival de Mans
Unides.
Actes culturals, com el cinema municipal, exposicions, conferències, visites guiades o
concerts com la rondalla, Morella Sonora o la del grup Trombosis.
Actes tradicionals, com el enllumenament dels carrers, tallers de guarniments,
nadales, missa del gall, volta dels betlems, arribada dels patges i dels reis, missa i
processó de Sant Julià.
I actes institucionals com l’acte cívic del dia de la Constitució o el dia de la festivitat de
Sant Julià amb l’entrega de les Creus de Santa Llúcia.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per agrair la col·laboració de tanta gent que fan possible
que es presente una programació d’actes tant completa i variada com aquesta.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
6. MOCIÓ MILLORES COL·LEGI MARE DE DÉU DE VALLIVANA. Es dóna compte
per part de la regidora d’educació Palmira Mestre Tena de la moció sobre el col·legi
Verge de Vallivana que és com segueix:
“El col·legi Mare de Déu de Valivana continua en greus deficiències estructurals que

precisen d’actuacions d’urgència. Ha passat un any des de l’acutal alcalde de
l’Ajuntament de Morella, juntament amb l’arquitecte municipal i la directora del centre,
van mantindre una reunió amb la Directora Territorial de la Conselleria d’Educació, per
traslladar-li la preocupació d’este ajuntament per l’estat en el que es troba esta
instal·lació.
En aquella trobada, la representant del govern valencià, a instàncies de la comunitat
educativa i de l’Ajuntament, es va comprometre a que els tècnics de la Conselleria es
desplaçaren fins a Morella per tal d’avaluar l’estat del centre educatiu i a fer un
calendari d’actuacions. Eixa visita es va produir al mes de maig, on es va aplegar a
l’acord de que se li enviarien els informes oportuns als tècnics de Conselleria i estos
prioritzarien les actuacions i començarien a dur-les a terme durant els mesos estivals,
per no interrompre el funcionament de les classes.
Un any després del compromís de la Conselleria de fer un calendari d’actuacions i sis
mesos més tard del compromís de començar a actuar, l’administració autonòmica no
ha fet res de tot l’acordat.
Durant este temps des de l’Ajuntament s’ha continuat treballant en el manteniment i en
diverses millores del centre, però els greus problemes estructurals persisteixen i van
empitjorant en el pas del temps al no haver-hi cap tipus d’actuació global per qui li
pertoca. L’Ajuntament de Morella, inverteix més de 60.000 euros anuals en estes
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tasques de manteniment, que es van encarint a mesura que la Generalitat no palia les
deficiències més greus. Cal recordar que fa set anys ja es va redactar un informe
sobre l’estat del col·legi. En ell, es recollia la urgència per a dur a terme una sèrie de
mesures, valorades en 800.000 euros.
Des de l’Ajuntament de Morella som conscients de què la situació econòmica és difícil,
però la Generalitat és la responsable de garantir les bones condicions estructurals de
l’edifici. Demanem una resposta concreta al problema i que es prioritze solucionar les
deficiències més greus que es constaten tant als informes municipals com als propis
realitzats per la Conselleria.
Es per això, pel que es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar a la Conselleria d’Educació que complisca en el que va acordar i que
comence a paliar les deficiències estructurals més greus del col·legi Mare de Déu de
Vallivana, per tal de garantir la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes.
Segon. Instar a la Conselleria d’Educació a que elabore un calendari d’actuacions,
comprometent-se a actuar periòdicament en aquelles deficiències més greus.
Tercer. Tornar a traslladar a la Conselleria d’Educació l’informe dels tècnics
municipals en el que es constaten les greus deficiències estructurals del col·legi, tot i
que l’Ajuntament ha invertit més de 60.000 euros anuals.
Quart. Traslladar el contingut d’aquesta moció a l’AMPA i direcció del centre i als
grups polítics representants a les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que s’està d’acord en que es demane ajudes per
donar solució a aquesta qüestió ja que es considera que l’educació és molt important.
Aprofitar també per recordar que ja en el principi el col·legi presentava problemes de
goteres a l’igual que està passant en el Centre Esportiu Jaume I. També dir que la
situació en que es troba en este moment l’edifici del col·legi pot estar donada pel
deficient manteniment que s’ha fet no tenint clara la diferència entre problemes
estructurals i problemes deguts al manteniment.
Pren la paraula la Sra. Mestre per dir que el que es pretén és que la Conselleria
compleixque el compromís que va adquirir en el seu dia.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que són els tècnics els que tenen que tenir clara
la diferència entre un problema estructural i un problema de manteniment.
Hi ha que dir que no s’entenen els arguments que els membres del Grup Municipal
Popular exposen, ja que sempre acaben fent el joc i justificant a la Generalitat
Valenciana.
És curiós que quan els propis tècnics de la Conselleria, la Directora Territorial de la
Conselleria d’Educació han afirmat que els problemes que té el col·legi Mare de Déu
de Vallivana són responsabilitat de la Generalitat i són estructurals, el Sr. Ortí
segueixque qüestionant si es tracta de problemes de manteniment responsabilitzant a
l’Ajuntament.
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Tindrien que esforçar-se més en que els seus companys no deixen els informes en un
caixó sense fer res i en aconseguir solucions als problemes i no tant en intentar
justificar a la Generalitat qüestionant a l’Ajuntament
Des d’este Ajuntament sempre se intente donar solucions a totes les qüestions que
són responsabilitat del mateix.
Assabentat el Ple per unanimitat acord aprovar la moció sobre el col·legi Verge de
Vallivana tal i com es presenta.
7. MOCIÓ COMPENSACIÓ MUNICIPI TURÍSTIC 2010. Es dóna compte per part del
regidor Rafael Pallarés Traver de la Moció subvenció municipis turístics que és com
segueix:
“La Generalitat Valenciana ha anunciat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

del dia 28 de novembre de 2012, que anul·la les compensacions econòmiques de l’any
2010 als municipis declarats turístics. Estes ajudes es rebien per les despeses
addicionals que tenim que suportar les localitats turístiques. Per això, durant l’any
2011 vam presentar l’expedient, amb eixes despeses i, l’anul·lació de totes estes
subvencions aplega en els últims dies de l’any 2012.
Considerem que esta anul·lació aplega tard i degut a una mala planificació de la
Generalitat. No entenem com els últims dies de l’any 2012 se publica que s’anul·len
les ajudes per a 2010. Però, a més, esta mala gestió i falta d’agilitat de la Generalitat
Valenciana també es pot comprovar en els impagaments que estem patint en esta
línia d’ajudes. L’administració autonòmica no ha complit en les seues obligacions de
pagament ni de l’any 2007, ni del 2008, ni del 2009, endeutant a les arques municipals
més de 20.000€ d’estes compensacions.
La Generalitat Valenciana deuria apostar pel turisme com a una de les vies per a eixir
de la crisi. Els municipis turístics som dinamitzadors de l’economia i generem ocupació
i recursos per al territori, amb la posada en valor dels nostres atributs turístics. No
obstant, estem davant del cas contrari. En la Comunitat Valenciana es prioritzen els
grans esdeveniments i les inversions costoses per a les arques públiques i, no el
recolzament en les localitats turístiques, que estan sent un motor econòmic important.
És per això, que es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar a la Generalitat Valenciana què pague les tres anualitats, 2007, 2008 i
2009, que endeuta d’esta línia de compensació per a municipis declarats turístics.
Segon. Exigir a la Generalitat que en 2013 traga una línea de compensació de dues
anualitats, la que anul·la enguany i la del proper any, per als municipis amb la
declaració de turístics.
Tercer. Transmetre el contingut d’esta moció a l’Agència Valenciana de Turisme, a la
Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana i als grups polítics de les Corts
Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està d’acord en que es pague lo que se deu.
Morella com a poble turístic important necessita que se li paguen aquestes ajudes.
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També dir que en este moment s’estan queixant de la realització de grans
esdeveniments que fins ara no suposaven cap problema sinó que significaven una
gran promoció de la Comunitat Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Pallarés dient que en el moment en que estem no s’haurien de
realitzar eixos grans esdeveniments als que s’ha fet referència més a més quan els
deutes amb els municipis no s’estan pagant.
Lo que no es pot permetre és que a finals de l’any 2012 es deguen tres anualitats
d’aquest tipus d’ajudes i també s’anule la línia d’un altre any que ja s’havia
contemplant en els pressupostos corresponents.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció subvenció municipis turístics
tal i com es presenta.
8. MOCIÓ MANTENIMENT SERVEI TELEASSISTÈNCIA. Es dóna compte per part de
la regidora de Benestar Social Malú Blasco Querol de la moció sobre el manteniment
del servei de teleassistència que és com segueix:
“És un servici que està en funcionament des de 1992, i pretenen acompanyar a les

persones major de 65 anys, que viuen soles o passen gran part del dia soles.
La teleassistència és un servei d’atenció, professional y familiar, les 24 h del dia. Este
servici esta finançat pel govern central i l’Imserso, amb la col·laboració de la Diputació
de Castelló, i la coordinació de la Creu Roja, la qual a través dels seus voluntaris fan
una atenció personalitzada als usuaris.
L’ajuntament de Morella està molest en la Diputació, perquè esta no els ha comunicat,
que el servici de la teleassistència desapareixerà a partir de 1 de Gener del 2013;
aquest fet suposa deixar sense el servei a 3000 usuaris de la província de Castelló.
Així, com que tampoc ha informat als usuaris i als equips tècnics que treballen en este
servei (treballadors socials, metges,…)
En aquest sentit, va ser la creu roja qui va donar la notificació de la reducció del servici
a l’ajuntament. Des de l’ajuntament considerem que aquesta informació també
s’haurie d’haver donat des de la Diputació.
La resposta de la Diputació a aquesta reducció, es oferir a tots els usuaris el servici de
la teleajuda; i així canviar el servici de teleassistència al de teleajuda. Desde
l’ajuntament es considera que l’assistència que es presta des de la teleajuda no és
suficient per donar un bon servici a l’usuari.
Per tot això, expose al ple els següents ACORDS:
PRIMER: Que estem en contra de que el Govern Central, Generalitat Valenciana i
Diputació de Castelló, elimine la partida pressupostària destinada al servici de la
teleassistència.
SEGON: Exigir a la Diputació de Castelló que mantinga el servici gratuït de la
teleassistència.
TERCER: Des de l’ajuntament de Morella es vol agrair a la Creu Roja, el servici que
ha realitzat durant aquest temps, a través de la teleassistència.”
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Pren la paraula el Sr. Amela per dir que sols es pot exigir el que es pot pagar. Ens
trobem davant una situació d’emergència i recessió econòmica i el Govern Central no
renova el conveni en les Diputacions per no poder assumir-ho. Pel que fa a la falta
d’informació d’aquesta mesura, no se sap si tenia que ser la Diputació o la Federació
la que comunicara aquesta situació.
Esperem que aquesta situació siga sols temporal i que una vegada passada la crisis
puga tornar a donar-se aquest servei.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que està clar que els recursos es tenen de
prioritzar però el benestar de les persones majors sempre té de ser una prioritat.
Pren la paraula el Sr. Amela repetint que com que els recursos són limitats no es pot,
en este moment, prestar la teleassistència, esperant que siga una qüestió puntual.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que com ha dit el Sr. Amela sols es pot exigir el
que es pot pagar.
El pressupost de la Diputació que és d’uns 130 milions d’euros este any s’haurà
d’incrementar en 250.000 euros per al tema de la teleajuda.
Per tant la Diputació té recursos però té de prioritzar, entenent que aquestos serveis
són prioritaris i s’ha de tenir en compte la diferència que suposarà passar de la
teleassistència a la teleajuda. La teleassistència suposa un servei de recolzament a la
gent gran de qualitat, seguretat i benestar i la teleajuda dóna més problemes i no
ofereix tanta seguretat com la teleassistència.
Pel que fa a la informació facilitada, dir que han fallat tots els canals, la Federació
envia una carta sobre aquesta qüestió que als ajuntaments encara no ha arribat i la
Diputació, que en altres ocasions ha realitzat reunions per tractar qüestions menys
importants, tampoc ha donat cap explicació.
Quan es diu que es tracta d’una qüestió puntual hi ha que dir, que poden haver
persones que estiguen entre 2 mesos i mig a més d’1 any sense cap tipus de servei i
iniciant la línia de copago.
Des de l’Ajuntament s’han tingut reunions amb la Creu Roja per a que totes les
famílies que disposaven del servei de teleassitència puguen continuar tenint-lo.
El que es desitjaria és que tots els regidors d’aquest Ajuntament digueren si a
aquestos serveis de qualitat, si al recolzament del benestar social, si al recolzament a
les famílies i en certa manera, si al recolzament de la Creu Roja.
Assabentat el Ple per sis a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre el manteniment del servei de teleassistència tal
i com es presenta.
9. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per preguntar quin acord s’està plantejant amb
l’Escola Llar per a la seva utilització en diverses activitats que puguen interferir en les
persones que hi ha internes.
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Pren la paraula el Sr. Amela per demanar lo següent:
-

Que s’extremen les mesures de seguretat en els esdeveniments que se
desenvolupen en locals propietat de l’Ajuntament.
Que es puga disposar dels expedients del pròxim ple de pressupost amb 72
hores d’antelació per tenir més temps per poder ser estudiats.

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

Recordar que encara no es disposa de l’informe de l’arquitecte municipal
explicant quines parets són estructura de l’edifici.
Saber com està la qüestió de les humitats de la casa Ciurana.
Demanar que es fera una comissió conjunta abans de la realització dels
pressuposts.

Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre a les qüestions plantejades dient:
Pel que fa a les qüestions relatives a la realització dels pressupostos no hi ha cap
inconvenient en realitzar diverses comissions i facilitar els expedients lo antes que es
puga.
Respecte al tema de les humitats de la casa Ciurana dir que es va tractar en la junta
dels jubilats, esta mateixa setmana l’arquitecte municipal i l’empresa d’aigües han
realitzat una visita per estudiar el tema i pareix ser que el problema ve donat en una
tapa de l’enllumenament construïda fa poc temps. Per tant s’està damunt del tema per
poder donar-li una solució lo antes possible.
Respecte als informes sol·licitats pel Sr. Ortí se li facilitaran lo més prompte possible.
I pel que fa a l’ús de l’Escola Llar, s’ha acordat en un Consell Escolar que l’Escola Llar
puga ser utilitzada per diversos campus, com és el cas del campus de tenis que està
en este moment. L’utilització seria en períodes vacacionals o en ponts, en el cas de
que siga en caps de setmana es podria utilitzar sols alguna habitació informant en
suficient antelació als alumnes que la estigueran ocupant en eixe moment.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta-cinc
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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