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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE MAIG DE 2009
=================================================================
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
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze de maig 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, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’Alcalde obri la sessió corresponent al dia
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 1604-09 i 24-04-09.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Reunió el 27 d’abril a la Subdelegació del Govern amb els alcaldes i regidors de
les demarcacions de seguretat del nord de la província per parlar de la seguretat i
ser informats dels nous recursos destinats a la Guàrdia Civil per tenir més agents i
mitjans. Informar també que les obres del Quarter de la Guàrdia Civil segueixen en
normalitat.
Dia 24 d’abril. Assistència jornades de consum UCE a Peñíscola.
Dia 28 d’abril. Assistència a la Comissió d’Integració i Cohesió de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies a Zaidín (Osca).
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’ha iniciat l’obra de millora de la Plaça de Bous i el camí del Roser de Xiva dins
del Pla E.
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-

Han finalitzat, per part de Turespaña, les obres de consolidació del llenç de
muralla, exigides per la Conselleria de Cultura, per a poder iniciar les obres
posteriors del túnel i el complex del Parador.
El 29 d’abril es va mantenir una reunió amb l’empresa que té adjudicat el projecte
de construcció del túnel d’accés al futur Parador Nacional, Ferrovial, per a tractar
l’inici i les condicions d’aquestes obres.
Continuen a bon ritme les obres de millora de l’Espai Firal, acabant una primera
fase per a celebrar dins d’aquest mes diversos esdeveniments.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’han iniciat diverses millores i manteniment en la zona de la Piscina Municipal
per a poder ser oberta a l’inici del mes de juny.
S’han realitzat tots els preparatius, neteja de camins, etc, per a la celebració de
la Rogativa a Vallivana.
Manteniment i reparacions diverses en el Castell.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, Pavelló de Festes i les sales de
l’Ajuntament per a la realització de diferents actes i congressos.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Continuen a bon ritme, estant a punt de finalitzar, les obres del sender de Santa
Llúcia a Porta de Sant Miquel.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha celebrat una reunió de l’empresa Carns de Morella per a tractar la situació
del nou escorxador.

ÀREA DE TURISME
-

S’està treballant en les campanyes de promoció per a l’època primavera-estiu
(punts de llibre, valles, jornades tapa...)
Se va assistir a la fira del llibre de Vinaròs, exposant la campanya de viu la
primavera a Morella.
El primer tinent d’alcalde junt amb les treballadores de l’oficina de turisme van
recollir en la Conselleria de Turisme, un diploma de reconeixement per tindre la
marca Q de Qualitat turística.
Es valora molt positivament el pont de maig, amb un nivell d’ocupació del 100 %
els dies 2 i 3, amb 1164 demandes en l’oficina de turisme i més de 2500 visitants
en castell i museus.
ÀREA DE PROMOCIÓ OCUPACIÓ
-

S’ha demanat la subvenció “Programa Odisea”, per a salaris de personal
estranger en pràctiques per a l’àrea de turisme.
S’han aprovat i acceptat subvencions de salaris per a personal de brigada i
cultura de distints programes europeus que es porten a cap tots els anys.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
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-

Ha començat el sistema de georeferenciació coordinat per la Mancomunitat
Taula del Sénia per tal d’ubicar des d’Internet i web els comerços i llocs turístics de
la nostra ciutat. De moment es troba a la web de la Mancomunitat, però en breu
passarà a la web www.morella.net.
Els Morellans ja disposen de senyal de TDT a les seues cases, on poden gaudir
fins a 32 cadenes de televisió i 20 de ràdio. Ha imperat el criteri de l’ajuntament de
Morella per aconseguir que els morellans no pagaren un euro pel que considerem
un dret a la informació. Morella no tindrà així apagó analògic.
ÀREA DE CULTURA
-

-

Organització de les activitats relacionades amb el dia del llibre; conta contes per
als més menuts en la biblioteca municipal, concert de la Unió musical de Caudiel,
presentació del llibre de Victor Maicas, cercavila de la Rondalla de Morella i punt de
venda de publicacions municipals i de la resta d’associacions de la ciutat.
Reunió amb diferents representants de la Ruta Cicloturística Papa Luna.
Acte d’inauguració del portal del Rei, amb la participació de l’associació musical
Mestre Candel, agraint que fera un passacarrer i després va fer el seu concert de
primavera en el teatre municipal.
S’han rebut la visita d’estudiants que participen en un programa d’intercanvi
entre Espanya i Grècia de la UJI.
S’ha rebut també la visita d’un grup de paleontòlegs, que visiten la nostra ciutat.
Col·laboració amb l’aula de fotografia de la UJI, per tal de participar en el
programa IMAGINARIA. Morella albergarà una exposició de fotografies des
d’aquest divendres 15 (inauguració a les 20 h. sales gòtiques) fins al 15 de juny.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació amb els consell escolars convocats pels diferents centres educatius.
Reunió amb el representant de la Universitat de Southampton, per a l’estudi de la
integració de les persones nouvingudes en les zones bilingües, tant a nivell social
com en el sistema educatiu.

ÀREA D’ESPORT
-

Recepció a la marxa Benicarló-Xert-Morella, organitzada per la Penya el Setrill.
Col·laboració amb la celebració del 63 Premi de la Vila Real – Morella– Vila Real.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Del 30 d’abril al 16 de maig s’estan realitzant les Jornades de Solidaritat amb
exposicions, pel·lícules de cine, xerrades i acte de commemoració del 50 aniversari
de Mans Unides.
Del 18 al 25 de maig Recollida de roba per a Cáritas de Vila-Real.
S’ha acabat el termini de presentació de projectes del 0,7%.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El 12 de maig reunió amb el Consell de la Gent Gran preparatòria de la Setmana
de la Gent Gran que se celebra dins del mes de juny.
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Recepció en l’Ajuntament a les autoritats de Mancha Real (Jaén) preparatòria de
la visita a Morella de 500 jubilats/des.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

El 6 de maig reunió amb la Creu Roja per a coordinar conjuntament amb
l’Ajuntament les necessitats socials i el repartiment d’aliments procedents del banc
d’aliments.
S’han realitzat les obres de millora que exigia la Conselleria en el centre de Dia.
ÀREA DE SALUT
-

El 8 de maig en el passeig de l’Albereda es va ubicar la unitat mòbil de la revisió
de la malaltia pulmonar obstructiva crònica duta a terme per l’Associació Tarongina.
Va haver-hi una bona participació.

ÀREA DE LA DONA
-

El 5 de maig es va presentar a Forcall el llibre Genealogia de Dones.
L’Ajuntament de Morella va costejar el desplaçament a les dones de Morella que
van participar com a protagonistes del mateix.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Els dies 2 i 3 de maig es va organitzar la Rogativa a Vallivana. Es van contractar
autobusos per a pujar i baixar gent al santuari.
S’estan realitzant contactes amb l’Ajuntament d’Ulldecona per a fer un intercanvi
de gegants en les festes dels dos pobles.
ÀREA DE JOVENTUT
-

El dia 29 d’abril el regidor de joventut va estar present a una reunió dels
responsables de diversos punts d’informació juvenil de la província per a tractar la
millora d’aquest servei per part de l’IVAJ i altres assumptes referents als serveis
juvenils i activitats.
S’han mantingut les primeres reunions per a l’organització del Campionat de
Futbol Sala Ciutat de Morella, amb membres de Morella@jove i equips participants.
ÀREA DE FESTES
-

Continuen les reunions amb diverses associacions i entitats per anar perfilant el
calendari d’activitats per a l’estiu.
S’ha programat per al proper 12 de maig la reunió de la Comissió de Festes.
3.- REVISIÓ PREU PÚBLIC SERVEI SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.- Es dóna
compte per part de la Sra. Secretària de la necessitat que ha plantejat l’empresa
d’aigües de realitzar un parell d’inversions consistents per una banda en la reforma del
depòsit d’Ortells i per l’altra en un rebombeo del clavegueram en el Barri de la Puritat.
Es van proposar dos possibles solucions per a poder realitzar aquestes obres, per una
part es tractaria d’allargar el termini de concessió a l’empresa mixta o per una altra
seria posar una tarifa d’amortització fins al 2012, quedant fixada, després de l’estudi
efectuat, en 0,159 €/m3.
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Aquesta tarifa ha estat aprovada pel Consell d’Administració de la referida empresa i
ara es porta a aquest ple per a la seva aprovació.
Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol manifestar que en primer lloc s’hauria de saber a
quant ascendeix l’import de les referides obres i en segon lloc dir que aquesta tarifa
suposa més d’un 20% d’augment en el consum ramader i industrial i un 15% en l’ús
domèstic, per lo que es considera un augment excessiu.
A lo que li respon la Sra. Secretària dient que l’import de les actuacions es va aprovar
en el Consell d’Administració de l’empresa d’aigües i ara no es disposa d’eixa xifra i
per altra banda el preu públic en aquest moment està fixat en 1,025 euros/m3 amb un
consum fins a 30 m3 trimestre, a partir de 30 m3 trimestre és de 1,603 euros/m3, l’ús
industrial és de 0,715 euros/m3 i l’ús ramader de 0,715 euros/m3.
Pren la paraula el Sr. Puig, dient que el que està clar és que les obres són
necessàries i algú les té de pagar. L’altra proposta que era allargar el contracte de
concessió, suposaria en aquest moment i forçats per la situació fer una negociació
desavantatjosa per a l’ajuntament i tenir que acceptar unes condicions més negatives
que poder fer un concurs quan s’acabe la concessió.
També dir que es tracta d’una taxa extraordinària i que en cap moment es considere
que el preu de l’aigua es car. 1000 litres d’aigua costen 160 pessetes i ara costaran
170 pessetes.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el ramader ja paga molt per l’aigua, i en la
situació econòmica actual aquesta pujada es molt important.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en aquest ajuntament l’ús ramader està
subvencionat, no com a altres llocs on el preu per a l’ús ramader i industrial és
superior al preu per a l’ús domiciliari.
La realitat és que les obres hi ha que fer-les i la proposta de pujar la taxa és la més
raonable.
Conegut el procediment establert en l’article 47 del Text Refundit de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra
del Grup Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’augment del preu públic per al subministrament d’aigua en 0,159
€/m3 en les taxes de tots els trams i tipus de subministres.
SEGON.- Exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província, per el termini de
quinze dies hàbils, d’acord i als efectes del que s’estableix en l’article 59.5 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
4.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, PLA ANTIMOROSITAT: NOVA OPERACIÓ DE
TRESORERIA.- Aquest punt queda damunt de la taula.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ HELISUPERFÍCIE SANITÀRIA.- Es dóna
compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció
helisuperfície sanitària que és com segueix:
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“MOCIÓ HELISUPERFÍCIE SANITÀRIA

Al ple d’aquest ajuntament, ja s’ha tractat en nombroses ocasions el tema de la
importància que té per al consistori disposar d’un terreny per a la construcció d’una
Helisuperfície sanitària que permeta avançar en serveis de salut i emergències per als
ciutadans i ciutadanes, on el factor primordial és l’existència d’un helicòpter que pugue
satisfer les necessitats sanitàries i d’urgència que es puguen produir a les localitats
d’interior.
En la Direcció de Carreteres de Castelló, l’expedient es troba totalment conclòs,
havent-se remés en les darrers temps al Ministeri de Foment per tal de que aproven
amb la resolució definitiva la cessió del terreny.
No obstant, des de que l’expedient de l’helisuperfície ha tornat al Ministeri de Foment,
ja fa un temps, a aquest ajuntament no ha arribat cap notificació sobre l’estat de
l’expedient.
Sent un tema d’acord comú en els grups municipals i assumint el compromís de
l’equip de govern en que aquesta helisuperfície sanitària sigue una realitat en un
terme curt a la nostra població.
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
ÚNIC.- Que es reclame al Ministeri de Foment, i per acord del Plenari, la cessió dels
terrenys objecte del projecte de l’heliport sanitari, demanant la màxima urgència en la
tramitació de l’expedient administratiu obert i la definitiva resolució administrativa que
permeta la seua instal·lació.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que aquest és un tema que en tots els
plenaris s’ha tingut present, per lo que s’està totalment d’acord amb la moció i els seus
acords, esperant que se solucione lo antes possible per poder disposar en Morella
d’aquesta infraestructura.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció helisuperfície sanitària tal i
com ve redactada.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 23 AL PGOU.- Es dóna
compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient
incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 23 “Suelo no
urbanizable de protección patrimonial y del inventario del patrimonio suelo no
urbanizable. Edificación Dispersa”, redactada per En Lucas Castellet Artero.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui està totalment d’acord en tot allò que supose
facilitar els tràmits burocràtics als ramaders i agricultors.
Assabentat el Ple per unanimitat, s’acorda aprovar definitivament la Modificació
Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº 23 “Suelo no urbanizable de protección
patrimonial y del inventario del patrimonio suelo no urbanizable. Edificación Dispersa”,
redactada per En Lucas Castellet Artero.
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7.SOL·LICITUD
AJUDES
PER
A
LA
REALITZACIÓ
D’ESTUDIS
D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ CARRER BLASCO DE ALAGÓN I ALTRES
PUNTS DE LA CIUTAT.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En
Rhamsés Ripollés Puig de diverses patologies en elements de la ciutat, vials, murs,
muralles, pilars, etc, sense cap causa concreta, presentant-se de forma més greu en
els pilars del carrer Blasco de Alagón, on s’aprecien afonaments i pèrdues de
verticalitat, per lo que és necessari realitzar un estudi exhaustiu sobre els moviments
de les estructures i del terreny per poder després posar una solució.
Degut a la envergadura de l’estudi i les solucions que es preveuen aplicar, tenint en
compte el valor patrimonial d’aquesta ciutat Conjunt Històric i també per la multitud de
vivendes i propietats afectades es fa necessari la col·laboració de diverses entitats.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera important saber en quin estat es troba
l’estabilitat d’aquest carrer tant emblemàtic per Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda sol·licitar tant a la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda com a la Conselleria de Cultura, ajuda per a la
realització de l’estudi anteriorment citat.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MORELLA LA VELLA.- Es dóna compte per
part de la regidora de Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de
la moció Morella la Vella que és com segueix:
“MOCIÓ MORELLA LA VELLA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les pintures rupestres de Morella la Vella, en el seu entorn natural, cultural i
patrimonial, són un dels atractius turístics més importants per a la Ciutat de Morella.
Des de la seua declaració com a Patrimoni de la Humanitat hi ha hagut un augment en
les demandes per a poder visitar-les.
Fins fa uns mesos, es trobaven tancades temporalment degut a que s’estaven
realitzant reformes per a afegir un menut museu.
Lamentablement, des de que es van reobrir, han ocorregut una sèrie d’anomalies que
han dificultat la recepció de visitants.
No s’ha notificat, per part de la Conselleria de Cultura, entitat responsable de la gestió
d’aquest entorn, la reobertura de les pintures al públic, a l’Oficina de Turisme de
Morella ni s’ha facilitat el nou horari de visites.
En l’anomenada oficina, sols es disposava d’un telèfon de contacte, que és el que ja
es coneixia abans de les reformes. A aquest telèfon mai contestava ningú.
Quan s’ha trobat, per part del personal tècnic de turisme el telèfon correcte, s’ha donat
a conèixer l’horari als visitants, que és de Dimecres a Diumenge de 11h-13h i de 16h18h.
La oficina de turisme, ha replegat ja nombroses queixes de visitants que han anat a
gaudir de les pintures rupestres de Morella la Vella en els horaris estipulats per a tal
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finalitat i s’han trobat en les portes tancades, pel que es clar que no es compleix amb
els horaris de visites.
Quan un visitant acudeix a la oficina a reclamar per no poder visitar les pintures, s’ha
cridat per a comprovar els horaris, i moltes de les vegades se’ns ha contestat que “a
l’abric no es puja sempre que ve algú”. Per això, quan els visitants que acudeixen a la
oficina de turisme s’interessen per les pintures, cal cridar primer, i sempre cal fer-lo a
través de l’Oficina ja que el número de telèfon que se’ns ha facilitat no estem
autoritzats a donar-lo als visitants, i el que apareix a les guies d’informació no el
contesta mai ningú.
Tota esta sèrie d’aconteixements, està embrutant el nom de Morella i ens està
marcant una mala reputació en la gestió del patrimoni.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria de Cultura i Esports, a la
Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes,
donant a conèixer el problema existent en la Gestió del patrimoni de les Pintures
Rupestres de Morella la Vella.
2. Exigir a la Conselleria de Cultura que es responsabilitze de les seues obligacions en
la gestió d’aquest entorn i que destine per a aquesta finalitat els recursos necessaris.
3. L’Ajuntament de Morella no permetrà que aquesta situació taque la imatge de
Morella com a destí turístic de qualitat, i per això demanem a la Conselleria de Cultura
la cessió de la gestió de les Pintures Rupestres de Morella la Vella, ja que la gestió
des de la distància, com s’ha demostrat des d’un temps enrere, no és efectiva.
4. A canvi, l’Ajuntament de Morella es compromet a dur a terme una gestió adequada,
i a realitzar una correcta difusió i promoció, fins ara inexistent, d’un bé que ha segut
declarat patrimoni mundial.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es tracta d’una qüestió incomprensible, i
que els horaris i visites no estiguen clars demostra una falta d’ordenació i estructuració
i no beneficie a ningú. Però en el que no s’està d’acord és en el tema de la gestió, ja
que es considera que ara no és un bon moment per demanar-la, pot ser més
endavant.
Per altra part informar que se’ns ha comunicat que la pròxima setmana hi ha
programada una visita de càrrecs de la Conselleria i entre altres qüestions es tractarà
aquest tema.
A lo que li respon la Sra. García dient que és possible que el tema de la gestió siga
molt ambiciós, encara que sempre pensem que la gestió es pot portar millor des de la
proximitat que des de la distància, però per lo menos el que hi ha que demanar és que
la Conselleria de Cultura pose a disposició tots els recursos possibles per a que en
l’horari programat en aquest moment (4 hores al dia de dimecres a diumenge)
s’atenge a les visites.
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Pren la paraula el Sr. Puig explicant que es tracta d’una qüestió com és l’assumpció
del principi de subsidiaritat. Es té de demanar un mínim d’exigència en la gestió, és
molt millor gestionar-ho des d’ací, des de la proximitat que des de València.
Com les coses funcionen mal, tal i com s’ha demostrat, estem disposats a cooperar,
participant i col·laborant activament, facilitant la gestió, donant la màxima promoció
possible i intentant traure el màxim rendiment possible d’aquest lloc, que en aquest
moment passa quasi desapercebut.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda la moció Morella la Vella tal i com ve redactada.
9.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA APÍCOLA MONTE DE VALLIVANA.Coneix el Ple l’acta d’apertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació
apícola del Monte de Vallivana, presentant-se dos proposicions:
Nº 1.- En OVIDIO BELMONTE TENA amb DNI 73.371.744-L qui ofereix la quantitat
de DOS-CENTS EUROS (200,00 .-) euros.
Nº 2.- Na ELODIA MARY ALBALAT MOLES, amb DNI 73.378.910-D qui ofereix la
quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS (251,00 .-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta apícola del Monte de Vallivana s’examina la
proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de ELODIA MARY ALBALAT MOLES
per ser l’oferta més avantatjosa econòmicament pel preu de DOS-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS (251,00 .-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament apícola del Monte de
Vallivana i adjudicar definitivament el remate a ELODIA MARY ALBALAT MOLES per
DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS (251,00 .-) euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en
el plaç de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l’Unitat Forestal i les
altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI XARXA VALENCIANA DE
BIBLIOTEQUES.- Coneix el Ple el Conveni de col·laboració sobre la Agència de
Lectura entre la Generalitat i l’Ajuntament de Morella per a que l’agència de lectura
pública establerta en el local situat en C/ Colomer, 4 forme part del Sistema
Bibliotecari Valencià, participant de totes els avantatges, beneficis i obligacions
inherents de la seva condició, sotmetent-se a les disposicions e inspeccions que sobre
els centres de lectura pública puga establir la Conselleria de Cultura, Educació i
Esport, tenint una vigència indefinida.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el model del conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura
entre la Generalitat i l’Ajuntament de Morella.
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SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a que subscriga el conveni tal i com es presenta.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SAMU.- Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol de la moció SAMU que és com
segueix:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER: Manifestem la nostra disconformitat amb la resolució que ens fa arribar la
Conselleria de Sanitat en el sentit que el servici s’està complint, ja que la nostra zona
està coberta amb els recursos de la unitat de la SAMU ubicada en Sant Mateu, i de
Sant Mateu a Morella hi han 40 KM i l’hospital més pròxim està a 60 KM, distàncies
tremendes en cas de donar-se una urgència sanitària.
SEGON: Les carreteres de la comarca dels Ports i la climatologia a l’hivern fan
tremendament complicada l’assistència sanitària ràpida i urgent, per la qual cosa
necessitem un servici de SAMU permanent en Morella i l’equipament del centre de
salut com un CENTRE INTEGRAL les 24 hores del dia.
TERCER: Exigim tindre una sanitat digna.
Per allò que s’ha exposat proposem al ple els ACORDS següents:
PRIMER: Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat la presència d’una SAMU i l’equipament
del Centre de Salut com un CENTRE INTEGRAL les 24 h del dia.
SEGON: Donar el nostre suport als/es parlamentaris/es que han demanat la SAMU
per a la nostra ciutat.
TERCERA: Transmetre els acords presos al president de la Generalitat i al conseller
de Sanitat de la Comunitat Valenciana.”
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que es recolza aquesta moció i es
considera molt important i necessari ampliar l’assistència sanitària a Morella.
També afegir que segons fons de la Conselleria de Benestar Social, aquesta també
sofreix les deficiències al no rebre les transferències corresponents.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que al marge dels problemes de finançament que
puga tenir cada administració, encara que és la Generalitat la que té les competències
en temes de sanitat i és qui té de donar resposta, això no pot ser excusa per que
Morella no tinga una SAMU.
Els governs els que tenen que fer és prioritzar les inversions segons els diners dels
que se disposa i segons el parer del Grup Municipal Socialista d’aquest Ajuntament és
molt més prioritari que Morella tinga una SAMU que realitzar unes jornades hípiques a
València.
No es pot dir que la causa de no tenir una SAMU en Morella és per no disposar de
diners ja que al nostre parer no hi ha res més important que els serveis del benestar
com són la salut, educació i serveis socials, junt amb el tema de l’ocupació.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció SAMU tal i com ve
redactada.
12.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència del referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
APROVACIÓ, SI ESCAU, TAXES TAXI PER A L’ANY 2009.- Coneguda per Ple la
proposició de tarifes per al taxi de l’empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta
està composada per les tarifes màximes oficials per als serveis interurbans de
transport públic discrecional de viatgers amb vehicle de turisme (targeta de la classe
VT), impostos inclosos, autoritzats per ORDE FOM/207/2009, de 26 de gener de 2009
que són com segueixen:
VIATGES

EUROS

Preu per vehicle/km

0,51

Preu per vehicle/km per serveis nocturns,
diumenges i festius d’àmbit nacional (1)

0,61

Preu per hora d’espera

12,92

Mínim de percepció

2,82

Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar
(dimecres i divendres)

11,90

Xiva, €/pers, anar i tornar

4,00

DESCOMPTES
Jubilats

20%

Estudiants

20%

Carnet d’Or (Els descomptes no son
acumulables)

30%

Carnet +3

20%

a) En el cas d’espera, se computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 3,23 €
cada fracció.
b) Els serveis es contractaran en règim d’alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
c) En qualsevol cas l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l’Orde FOM/207/2009, de 26 de gener.
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d) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutu acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d’obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement dels serveis d’Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en el
llibre de reclamacions existent en el vehicle.
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i
les 6 hores en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les
24 hores en diumenges i festius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal per a
l’any 2009.
13.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol fer dos precs:
-

-

El Concert previ PGOU està aprovat des de desembre i hi havent un any
per presentar el PGOU, es demane que es facen reunions a través del Consell
de la Ciutat o a través dels altres Consells, per fer una comissió de seguiment i
tractar les qüestions d’una a una i poc a poc.
Respecte al col·legi de primària des del Grup Popular s’ha parlar del tema
insistentment i des de l’equip de govern es va presentar una moció al respecte
però des de Generalitat se’ns ha comunicat que se’ls va fer arribar aquesta
moció fent menció a un informe adjunt que no els ha arribat.

Pren la paraula el Sr. Puig per contestar a les qüestions dient:
-

Respecte al desenvolupament del PGOU, el període d’un any és a partir de
que la Generalitat en primera instància aprove el Concert Previ, fet que encara
no s’ha produït.
De totes les converses que s’han mantingut per part dels tècnics tant en la
Directora de Paisatge com en la Comissió Territorial de Castelló es desprèn
que hi ha una situació de certa incertesa general en la definició urbanística
legislativa.
Encara no se sap quan s’aprovarà el Concert Previ, però està clar que tenim
que seguir una fulla de ruta, però no es pot obrir un procés de participació
abans de que la Generalitat es definisca en alguns temes determinants.
El que sí que es garanteix és que la redacció del PGOU serà un procés obert,
participatiu i consensuat.
Aprofitar per comunicar que avui mateix s’ha tingut coneixement de que
s’acceptat per part de la Direcció de Paisatge el recurs que s’havia presentat
d’una proposta dels treballs del Pla, concedint-nos una petita subvenció.
D’aquest tema ja s’informarà més detalladament en el proper ple.

-

Respecte al tema del Col·legi de Primària dir que després d’aprovar la
moció es va dirigir a la Conselleria pel tema de l’informe i se’ls va remetre.
Tornar a dir que aquest informe es tracta d’un informe que la Generalitat va
encarregar en el seu moment a l’arquitecta i que la Generalitat ens va fer
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arribar a nosaltres en el seu dia. El més important d’aquesta qüestió és que es
tracte en serietat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre,
de tot el que com a Secretària certifique.
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