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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 24 D’ABRIL DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Ernesto Blanch Marín
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-quatre d’abril de dos mil nou,
es van reunir les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, a fi de
procedir a celebrar la sessió extraordinària
corresponent a aquest dia. L’Alcalde obri la
sessió corresponent al dia d’avui i
procedeix seguidament a analitzar els
distints punts de l’orde del dia.

1.- SOL·LICITUD PROJECTES DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ
PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Coneix el Ple el
Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres
plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la
inversió productiva en municipis, i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu
finançament.
Coneix així mateix l’Orde de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació
que tenen de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i terminis que han de
complir els diferents òrgans de l’administració del Consell, en el marc del Pla Especial
de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
Coneix també l’import total d’acord amb el nombre d’habitants que li correspon a
l’Ajuntament de Morella, que són 578.789 euros.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per fer una valoració del que suposa el Pla d’inversió
productiva de la Comunitat Valenciana.
El Pla Estatal suposa 177 euros per habitant, i aquest suposa 203 euros per habitant
entenent que és bo que sigue més quantitat i també té més avantatges, com és el fet
poder fer les actuacions en varies anualitats.
Tots dos plans suposen una assignació de diners molt important per a la realització
obres, ja que entre les dos suposen quasi 1/3 del pressupost.
Respecte a les actuacions proposades dir, que l’actuació en el carrer Sant Julià és
una de les que més falta fa, ja que es tracta d’un dels carrers que més necessiten una
reparació. La resta d’actuacions es consideren correctes però remarcar que les
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propostes presentades pel Grup Municipal Popular no han estat reflectides, per lo que
s’espere que en posteriors convocatòries es tinguen en compte.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que el Pla Estatal va ser criticat en un primer
moment per part de la Generalitat, i ens alegrem que ara la Generalitat hage apostat
per un Pla d’Inversió per a que els ajuntaments puguen portar a cap més inversions.
Però aquest Pla presenta un important interrogant en el tema del pagament
d’aquestes obres ja que el tema del finançament no ve especificat, esperant que
quede aclarit lo més prompte possible. També esperem que aquest pla funcione com
el Pla Zapatero del qual ja disposem del 70% de la inversió.
Respecte a les actuacions proposades pel Grup Municipal Popular es consideren molt
positives, pel que fa a l’actuació proposada en l’aqüeducte s’està treballant en una
subvenció de Diputació per aquests tipus d’actuacions i la proposta d’ampliació del
cementeri es considera una actuació molt important però que no podia incloure’s
dintre d’aquest pla.
Pren la paraula el Sr. Puig assenyalant que és important que les institucions continuen
confiant en els ajuntaments, per que aquesta és la millor institució per portar a cap
actuacions en els seus municipis.
El que no es tracte és de comparar els dos plans, ja que si els comparem veiem que:
-

-

Des del punt de vista del finançament, en el cas del Pla Estatal ja es disposa
del 70% de la inversió i en el Pla de la Comunitat Valenciana no es concreta el
funcionament en el finançament de les obres, sols s’espere que la dinàmica no
siga la que ha funcionat fins ara.
Des del punt de vista del total de les inversions, el Pla de la Comunitat
Valenciana sí que suposa més per habitant però per a tres anualitats, mentres
que el Pla Estatal es tracta d’un pla per aquest any amb probabilitat que l’any que
ve hi hage un altre.

Les propostes s’han tingut totes en compte, des del Grup Municipal Popular es va
proposar l’actuació pel carrer Sant Julià i s’ha presentat, per a l’actuació en el
cementeri ja hi ha un projecte elaborat però que desgraciadament no pot entrar en
aquest Pla i per al tema de l’aqüeducte s’està buscant altres vies de finançament.
L’actuació nova de l’aparcament Porta Forcall i Porta Sant Mateu, tracta de donar
solució a una zona que té problemes d’estacionament i no té cap espai habilitat i que
també ajudarà a dinamitzar la zona donant una alternativa d’accés per als visitants.
En definitiva dir que l’objectiu principal és millorar entre tots els equipaments de la
ciutat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar les obres que s’especifiquen seguidament per a la seva inclusió
en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat
Valenciana.
Obra

Import
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Centre de recepció de visitants i aparcaments residents
210.100,00.Urbanización de la Calle Sant Julià (fase2)
226.507,92.Instalación geotérmica complejo polideportivo Jaume I
121.495,50.Mejora accesibilidad calle Mayor en la Puebla de Alcolea
3.042,00.Mejora accesibilidad a la Ermita del Roser en Chiva de Morella
8.517,60.Mejora infraestructura varia y zona deportiva en Ortells
9.126,00.-

SEGON.- Aprovar les Memòries Valorades i Projectes Tècnics corresponents a les
obres sol·licitades.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de quants
documents siguen necessaris per a formalitzar la present subvenció.
2.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT ORTELLS.- Coneix el Ple l’expedient 42/07/07 incoat
com a conseqüència de l’escrit presentat per l’Associació de veïns Poble d’Ortells per
a constituir-se en Entitat Local Menor.
Vistos els informes de Secretaria i de la Universitat Jaume I que obren en el mateix i
en base als següents
ANTECEDENTS
1º.- Amb data 3 de febrer de 2007 es presenta sol·licitud de proposta de Constitució
d’una Entitat Local Menor en la localitat d’Ortells signat per 30 persones sent en
aquest moment el nombre necessari per iniciar expedient, ja que cens era de 56
veïns.
2º.- Com a conseqüència de l’escrit presentat es va iniciar l’expedient mitjançant
exposició pública per un plaç de 30 dies, l’anunci del qual va estar publicat en el
Butlletí Oficial de la Província número 26 de data 1 de març de 2007.
3º.- Amb data 7 d’abril de 2007 es va presentar en el registre de l’Ajuntament escrit
signat per 18 veïns residents i empadronats en Ortells, en el qual es posa de manifest
no estar d’acord amb la creació de l’Entitat Local Menor en el nucli urbà d’Ortells,
exposant una sèrie de raonaments lògics.
4º.- Amb data 5 de febrer de 2009, set veïns d’Ortells presenten per escrit la seva
renúncia a la sol·licitud, presentada en el seu moment, de creació de l’Entitat Local
Menor.
5º.- Tenint en compte que durant aquestos mesos s’han donat de baixa del nucli urbà
d’Ortells, 7 persones signants de la sol·licitud de creació de l’Entitat Local Menor i que
en l’actualitat el nombre d’habitants és de 46, queden com sol·licitants 16 veïns
empadronats en Ortells.
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6º.- Per lo tant no es compleixen els requisits establerts en la legislació vigent per a la
constitució d’una Entitat Local Menor, donant-se la circumstància de que són més de
18 els que no estan d’acord amb la creació de l’Entitat Local Menor.
Pren la paraula el Sr. Ortí dient que des de l’any 2007 a l’any 2009 ha passat molt
temps.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en el seu moment es va demanar un informe a
la Universitat Jaume I per avaluar la situació i que en tot moment, tenint contacte amb
els veïns d’Ortells, es va veure que no es considerava una prioritat per la gent que
habitualment viu a Ortells. El que no es podia era plantejar una qüestió que suposara
un enfrontament amb els veïns.
Atenent a les circumstàncies legals, encara que no està aprovada la Llei de Règim
Local Valenciana si que hi ha un esborrany en el qual s’assenyala que és necessari
tenir 250 habitants per poder constituir-se com a Entitat Local Menor.
Davant tots aquests dubtes s’han intentat fer les coses de la millor manera possible i
l’arxiu de l’expedient té molt a veure amb la voluntat de la majoria de veïns que viuen
actualment en Ortells.
el Ple per unanimitat, quòrum que suposa la majoria absoluta del nombre dels
membres que de fet i de dret integren aquesta corporació, acorda:
PRIMER.- Procedir a arxivar l’expedient de constitució d’Entitat Local Menor en el nucli
urbà d’Ortells per no complir els requisits establerts en l’art. 42.1 del RD Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril i en els articles 40 a 47 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
SEGON.- Donar compte a la Direcció General de Cohesió Territorial, al Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana i als interessats del present acord.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i vint-i-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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