Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
Rocío Querol Carceller
Amadeu Bordàs Antolí
María Luz Blasco Querol
Jorge García Martí
Judit García Camañes
María Dolores Viñals Adell
Noelia García Sales
Miguel Angel Querol Vives
Santiago Niza Ferrer

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia dotze de maig de dos mil setze, 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
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Secretària Accidental
Gema Ripollés Querol
Excusa la seva assistència:
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb la
convocatòria, còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a les mateixes, no havent cap objecció, per
unanimitat s’aprova l’acta de data 21-04-2016.
2. INFORME D’ALCALDIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. S’han
mantingut una sèrie d’accions entre les que cal destacar les següents:
Respecte a la N-232, es tenia programada una reunió amb el Delegat del Govern que va ser
suspesa passant a realitzar-se amb el Director Territorial i en ella es va exposar la necessitat
de donar solució al problema del Pont de la Bota i més donat l’augment de tràfic que suposa
l’època estival. També es va tractar el tema de la licitació de les obres de la N-232, així com la
necessitat de millorar la senyalització de Morella en el tram de la nova variant de Vinaròs, ja
que es produeixen confusions al estar sols està indicat Saragossa.
Es va realitzar la signatura del manifest per al finançament just de la Comunitat Valenciana,
qüestió que es tractarà més endavant en un punt d’aquest plenari.
Reunió en el Servef per tractar el tema del pacte per l’ocupació de la Comarca dels Ports, que
també es tractarà en un punt d’aquest plenari.

1

Codi Validació: 7SWKKTQZTG6CNSL2M2HZG9KKW | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 25

Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 22/06/2016
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 12 DE MAIG DE 2016
==================================================================

Reunió amb els alcaldes de la Comarca per tractar el tema del transport públic, traslladant-se
la necessitat de donar solucions a mida de les zones rurals, donat el deficient servei que hi ha.
Visita de la Directora Territorial de Benestar Social a distints centres, seguint treballant de cara
a enfortir tots els serveis.
Reunions amb tots els municipis afectats, per tractar el tema de la gestió de la recollida de
residus per part de la Diputació, tenint programada una reunió, per demà mateix, amb
l’empresa encarregada de la recollida per clarificar la proposta concreta per Morella.
Destacar les reunions amb l’Agència Valenciana de Turisme per parlar del projecte CDT i de tot
el que té a veure en el manteniment i ús del complex de la Fàbrica Giner.
Pel que fa als temes d’ocupació, destacar les ofertes de treball i posterior selecció que es
realitzarà en els propers dies per al reforç de la brigada municipal amb 4 places i les beques de
cultura.
Reunió amb representants de Red Eléctrica Espanyola que està fent reunions en tots els
municipis afectats per la renovació i construcció de la nova línia “Morella – La Plana”.
Celebració d’un patronat de la Fundació Blasco de Alagón, fent-se un intens i laboriós treball
per tal de posar-la en condicions administratives i de tot tipus.
Reunió en Ares de tots els municipis que integren el nou projecte Leader, acordant-se el nou
nom que serà “Altmaesports Leader” i els seus estatuts per tal d’acollir-se a la nova
convocatòria per part de la Generalitat Valenciana.

- S’estan acabant les obres de restauració de la Torre de la Font Vella, agraint el treball de
col·laboració de l’equip tècnic i brigada municipal.
- Treballs de millora i reparacions en el Santuari de Vallivana, també en temes relacionats en
la rogativa.
- Obres per a la instal·lació de la nova estació meteorològica.
- Menudes obres de reparació i manteniment de carrers i edificis municipals.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- Obres de reparació en la instal·lació d’aigua del carrer Sant Nicolau.
- Treballs d’adequació d’infaestructures de les zones de La Torreta, Pont de la Bota i
Vallivana amb motiu de la rogativa.
- Adequació de l’espai de lectura infantil en l’edifici Bancaixa.
- Preparació dels espais municipals per exposicions, presentacions i xerrades.
- Treballs de manteniment dels edificis municipals, col·legi, etc.
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ÀREA D’OBRES I URBANISME

ÀREA DE PERSONAL
- Reunió de la Mesa dels treballadors.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Treball de la Policia Local per la recepció, assistència i col·laboració en distints grups
organitzats de vehicles clàssics “Biela club 600 Classic & Històric” de Reus, així com el
“Vespa Lambretta Club València”.
- Treballs especials de regulació de tràfic i coordinació amb Guàrdia Civil i altres cossos de
seguretat per la celebració de la Rogativa al Santuari de Vallivana, traslladant l’agraïment a
la Guàrdia Civil de Morella, Guàrdia Civil de Tràfic, Protecció Civil i Agents Mediambientals
per la seva col·laboració per al bon desenvolupament de la mateixa.
- Col·locació de jardinera i pilones de ferro al final del carrer Entimoneda per evitar que els
cotxes accedeixquen a la placeta.
- La Policia Local va col·laborar amb la Guàrdia Civil per facilitar l’eixida d’un autobús que va
quedar atrapat en el Portal de Sant Miquel.

- L’Agència Valenciana de Turisme ha rebut el premi de la Comissió Europea “ETis Social and
Cultural Impact Achiever” per la seua participació en el projecte del Sistema Europeu
d’Indicadors Turístics (ETIs), projecte on Morella va participar junt amb els municipis de
Peñíscola, Gandía, Utiel, Benidorm i Alcoi. Agrair el treball i col·laboració sobre tot del
personal de l’Oficina de Turisme.
- Assistència al sopar anual d’Asetmico en el qual es va celebrar els 25 anys d’aquesta
associació concedint el premi anual a tots els seus presidents, agraint el seu treball a lo llarg
de tota la història d’Assetmico.
- Veïns i veïnes de Lucainena de las Torres van visitar Morella dins del viatge que han
realitzat per algunes localitats de l’associació de “Los Pueblos mas Bonitos de España”.
- Reunió del Patronat Municipal de Turisme en la qual es va preparar les jornades “Anem de
Tapes” en algunes novetats, preparació de la Fira Natural de Turisme de Castelló, prova de
MTB medxtrem del mes de juny i també la trobada empresarial que es realitzarà en Ainsa
aprofitant la visita de més de 60 veïns que es realitzarà en el mes de juny.
ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
- Visita al Centre de Formació Professional de Benicarló, per part del regidor de medi
ambient, regidor d’obres, arquitecte municipal i de la Direcció de l’IES per conèixer les
instal·lacions i veure el funcionament del mòdul de producció agropecuària que es realitzarà
en Morella el proper curs.
- Reunions en l’Associació Firal per l’organització de la 700 edició de la fira.
- Continuen els treballs del Taller d’ocupació, centrat en espais de Vallivana, neteja de camins
rurals i en els montes de Pereroles i Vallivana.
- Treballs relacionats amb la Rogativa.
- Condicionament de la zona dels llavadors, solucionant el greu problema de brutícia que
havia, preparant-se també una exposició que s’ubicarà tant en aquest lloc com en la Torre
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ÀREA DE TURISME

de la Font Vella.
- Organització del Dia de l’arbre, agraint la col·laboració del projecte Life Renaix el Bosc i del
taller d’ocupació.
- Reunió amb l’Associació de propietaris forestals Tinença-Ports, per tal de millorar la
coordinació en l’organització, principalment, d’esdeveniments esportius que transcorren per
camins públics.
- Col·laboració en l’Associació de Caçadors en l’organització d’una nova edició de la fira de la
caça.
- Col·laboració en l’Associació Morella a Cavall per la realització d’una trobada que tindrà lloc
la primera setmana de juny.
- Informar que ja s’estan cobrant les subvencions de la Política Agrària Comú (PAC), esperant
que l’any proper es torne a utilitzar el sistema de gestió antic per a que no es repeteixquen
els mateixos problemes que este any.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Aprovació de la proposta per a la renovació integral de la web municipal.
- Reunió amb l’empresa Vodafone per tractar la implantació del nou contracte de telefonia,
que millorarà la cobertura i els serveis d’internet.

- Realització d’una ampla programació cultural, destacant el cap de setmana de llibre amb la
inauguració de la zona de lectura infantil en l’edifici Bancaixa, presentació del llibre de
Martina a Sant Antoni, paradeta de llibres, Premi microrelats Sergio Beser i acte de lectura
de fragments del Quixot, amb la col·laboració dels alumnes de la Universitat per a Majors.
- Programació de cinema.
- Col·laboració amb l’Associació Musical mestre Candel en la realització del Concert de
primavera i signatura del conveni per a l’any 2016.
- Xerrada sobre Pere Jaume Esteve.
- Entrega del premi concurs fotografia a Eduardo Manero que va resultar guanyador.
- Preparació actes commemoratius Centenari estació meteorològica, convidant a tota la
corporació i a tots els veïns a participar de tots els actes programats.
- Els volantins, gràcies a la col·laboració dels veïns del carrer de La Font, formen part d’una
exposició sobre Patrimoni Immaterial que es celebra a València.
- L’exposició realitzada per Vicente Dualde sobre el Castell i les Muralles es troba ubicada en
Alberic.
- Participació en col·laboració en la Universitat Politècnica de València en un Màster sobre
gestió del patrimoni.
- Presentació de les peces de Sauròpodes restaurades per l’Institut Valencià de Conservació i
Restauració ubicat en Penyeta Roja.
ÀREA DE FESTES
- Reunió amb membres de la Penya el Bou per organitzar el concurs de retalladors del 23 de
juliol i les festes d’agost.
- Col·laboració amb l’Aplec de Villores en la cessió de diferent material.
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ÀREA DE CULTURA

ÀREA DE TRADICIONS
- S’ha organitzat tota la infraestructura de la rogativa de Vallivana.
- S’estan organitzant les activitats del Corpus.
- Inici del cicle de rotllos i primes.
ÀREA D’ESPORTS
- Signatura del conveni anual amb l’associació Espemo.
- En col·laboració amb la UJI i el Club esportiu Bàsquet Femení Morella, s’estan fent unes
jornades formatives pràctiques impartides per tècnics d’altres clubs de la província.
- Reunió amb Espemo, tècnics de la Conselleria i Ajuntament de Forcall, per intentar
regularitzar el poder fer escalada en la zona conjunta dels dos municipis.
ÀREA DE JOVENTUT
- Trobada participativa amb joves i un tècnic especialista en joventut per tal de recollir
propostes des d’aquest sector i començar amb la restauració del Consell de la Joventut.
ÀREA D’IGUALTAT
- Reunió en la Fundació Isonomia per donar per acabat el diagnòstic amb les dades
facilitades i per veure quines han de ser les properes actuacions encaminades a l’elaboració
del pla d’Igualtat.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA DE SOLIDARITAT
- Recollida de productes bàsics per als refugiats de Siria.
- Recollida de roba, amb col·laboració amb la Fundación Tots Units de Vila- Real.
- Xerrada de l’ONG Fundació Vicente Ferrer sobre el seu treball i projectes en els que s’ha
participat.
Es dóna compte dels decrets que van del 2016-0109 al 2016-00130
DECRETS DEL 2016-0109 AL 2016-0130
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET 2016-0130 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 05-05-2016]

5/05/16 16:07

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 05-05-2016

258/2016
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- Treball en distints programes de suport a les famílies.

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 234/2016

234/2016

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 257/2016

257/2016

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 251/2016

251/2016

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 253/2016

253/2016

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 254/2016

254/2016

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 247/2016
(50% - 20 anys)

247/2016

4/05/16 8:53

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 247/2016
(50% - 11 anys)

247/2016

DECRET 2016-0122 [Decret incoació
multes de trànsit1_R3909]

2/05/16 8:57

MULTES DE TRÀNSIT 2016

20/2016

DECRET 2016-0121 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 27-04-2016]

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
27/04/16 12:52 LOCAL 27-04-2016

235/2016

DECRET 2016-0120 [DECRET 1º TRIM
2016 SEGUIMENT PLA D'AJUST]

DECRET 1º TRIM 2016 SEGUIMENT PLA
26/04/16 10:21 D'AJUST

241/2016

DECRET 2016-0119 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 20-04-2016]

CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN
19/04/16 17:09 LOCAL 20-04-2016

217/2016

DECRET 2016-0118 [Resolució d'Alcaldia
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
PLE ORDINARI 21-04-2016]
19/04/16 17:09 21-04-2016

225/2016

DECRET 2016-0117 [Providència
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I
d'Alcaldia comissió hisenda 20-04-2016] 19/04/16 17:09 ESPECIAL DE COMPTES DIA 20-04-2016

229/2016

DECRET 2016-0116 [Providència
d'Alcaldia Comissió Obres 20-4-2016]
DECRET 2016-0115 [Providencia de
Alcaldía MODIFICACION DE CRÉDITOS
022016]
DECRET 2016-0114 [Providència
d'Alcaldia C. Cultura, Educació I Esport
20-04-16]
DECRET 2016-0113 [Providencia de
Alcaldía MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
012016 PM TURISMO]

-COMISSIÓ INFORMATIVA D'OBRES I
19/04/16 17:09 URBANISME EL 20-4-2016

230/2016

19/04/16 17:08 DECRET MODIFICACIÓ CRÉDITS 022016

222/2016

19/04/16 17:08 DECRET C. CULTURA 20-04-2016

232/2016

MODIFICACIÓ CRPEDITS 012016 P.M.
19/04/16 17:08 TURISME

227/2016

DECRET 2016-0112 [Providència
d'Alcaldia C. Benestar Social 20-04-16]

DECRET C. BENESTAR SOCIAL
19/04/16 13:58 20-04-2016

233/2016

19/04/16 13:07 DECRET C. GOVERNACIÓ 20-04-2016

231/2016

DECRET C. PROMOCIÓ ECONÒMICA
19/04/16 12:50 20-04-16

228/2016

DECRET 2016-0111 [Providència
d'Alcaldia C. Governació 20-04-16]
DECRET 2016-0110 [Providència
d'Alcaldia C. Promoció Econòmica
20-04-16]
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DECRET 2016-0129 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 234/2016]
DECRET 2016-0128 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 257/2016]
DECRET 2016-0127 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVALUA EXP. 251/2016]
DECRET 2016-0126 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 253/2016]
DECRET 2016-0125 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 254/2016]
DECRET 2016-0124 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 247/2016 (50% - 20
anys)]
DECRET 2016-0123 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
(50% - 11 anys)]

DECRET 2016-0109 [DECRET
AMPLIACION ANGEL RUIZ CEREZUELA
DESDE EL19 DE ABRIL 2016]

DECRET AMPLIACIÓN ANGEL RUIZ
19/04/16 10:34 CEREZUELA

126/2015

3. INFORME SEGUIMENT PLA AJUST 1ER. TRIMESTRE 2016. Es dóna compte per part de
la Sra. Secretaria de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust de l’article 10 de
l’Orde Ministerial d’1 d’octubre de 2012 corresponent al 1er. trimestre de 2016.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma
de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust aprovat i una altra
informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”, plataforma que
estarà disponible fins al 30 d’abril de 2016.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet l’informe següent:
CONSIDERACIONS:
Primera. La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de conformitat
amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, és la següent:
1. Informació sobre ingressos.
Mesura 4. Correcte finançament de taxes i preus públics.

4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una aplicació per a
mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació funcionen en proves fa uns
dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança per entendre que no s’anava a
recaptar el que es preveia i els ingressos no serien significatius.
4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan incrementant
en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius realitzen la preparació de les
sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es realitzaven de forma gratuïta, però en
l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar els gastos que l’ajuntament realitza en estos
actes. Aprovada l’ordenança corresponent s’ha començat a aplicar.
4.3. No s’ha realitzat rescat del servici a la Diputació i per tant s’està estudiant la forma de fer
rendible el servici en col·laboració amb la Diputació.
Mesura 5. Altres mesures pel costat dels ingressos.
S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i ve aplicant-se amb

7

Codi Validació: 7SWKKTQZTG6CNSL2M2HZG9KKW | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 25

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març del 2012 amb l’aprovació del Pla
d’Ajust va establir l’aprovació de noves taxes i la pujada d’altres a fi de disminuir l’excessiu
dèficit de finançament dels corresponents servicis públics que presta l’Ajuntament, prenent les
mesures següents:

normalitat, havent-se produït uns ingressos de 100 euros. No obstant l’estalvi ve donat més
pels gastos que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de registres de
finestreta única, que després eren certificats en correus amb el consegüent cost per a
l’Ajuntament, així com la sol·licitud de fotocòpies que es donaven de forma gratuïta.
2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.
Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions produïdes en el
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de remetre’s amb periodicitat
trimestral.
B) Mesures de Gastos
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal i l’oficina d’estrangeria amb un estalvi en aquest
trimestre de 2.400 euros.
En quan a l’estalvi en convenis amb entitats culturals, està sense quantificar donat que se
pagaran en l’any 2016.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.

4. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb
entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu, havent amortitzat el Préstec del
2º termini del Pla de Pagament a Proveïdors, per un import de 196.177,02 euros.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.
També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió dels
informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins al quart
trimestre de 2015 i s’informa positivament.
6. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
No s’han realitzat operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
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No s’han rebut

7. Termini previst de finalització del pla d’ajust.
Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l’Ajuntament de
Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el
mateix.
8. Publicitat de l’informe de seguiment:
No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar compte al
Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor Alcalde de la
Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel Ple.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball de l’àrea tècnica donada la important càrrega
de treball que suposa.
De tot això el Ple queda assabentat.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MANIFEST PER UN FINANÇAMENT JUST PER LA
COMUNITAT VALENCIANA. Es dóna compte per part del regidor d’Hisenda, Sr. Bordàs, del
manifest per un finançament just per la Comunitat Valenciana, que és com segueix:
“Els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana hem sigut lleials a les institucions
d'Espanya i solidaris amb la resta de comunitats autònomes. De fet, en les nostres etapes de
prosperitat econòmica hem sigut motor de progrés per a aquestes.

Ara, encara que som igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix.
L'estereotip de riquesa s'ha clevillat. Ens hem empobrit respecte al conjunt del país. Moltes
altres regions espanyoles disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis públics,
d’infraestructures millors i gratuïtes, de majors recursos per a donar suport al desenvolupament
de les Pime i els autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat de vida
als seus ciutadans.
Com demostren les xifres del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, fins i tot, sent
més pobres aportem una contribució de diners a l'administració de l'Estat que està per damunt
de la que ens correspon pel nostre nivell de renda.
De fet, som l'única autonomia amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels
poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una ruptura dels principis d'equitat i
solidaritat.
Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana
d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra administració autonòmica hauria ingressat
12.433 milions d'euros addicionals.
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Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per les
nostres empreses turístiques han ajudat l'economia espanyola en moments difícils.

Aquests recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic al llarg
del període. Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per capita superior a la
mitjana, han obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana.
Amb un finançament com el d'aquestes comunitats, la nostra podria tindre un deute públic
autonòmic molt inferior a l'actual, hauríem pogut gastar més en serveis públics fonamentals.
El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no l'únic motiu, que la Comunitat
Valenciana siga l'única autonomia amb renda per capita inferior a la mitjana que registra un
saldo fiscal negatiu, és a dir, que aporta al funcionament de les administracions públiques més
recursos que rep a través de les polítiques de gasto.
Les inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. A pesar d'aglutinar quasi l'11%
de la població espanyola, la nostra Comunitat mai ha rebut més del 10% de les inversions de
l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut que les dites inversions se situaren entre el 6 i el 7%.
Els valencians i les valencianes portem massa temps maltractats. No hi ha cap explicació
raonable, més que la prolongació de velles inèrcies històriques, a les quals en massa ocasions
s'ha sumat una falta de pressió reivindicativa per la nostra part.
Sense oblidar les nostres pròpies responsabilitats i disposats a posar el millor de nosaltres en
l'interés d'espentar amb energia i constància la Comunitat Valenciana, ens considerem amb
una immensa força moral per a exigir del Govern d'Espanya un tracte just.
Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè hi ha una total coincidència entre totes les forces
polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació.

Exigim que aquest 11% d'Espanya obtinga un finançament que permeta que els seus malalts,
escolars, universitaris, dependents, parats i xicotets i mitjans empresaris, siguen considerats
igual que els de la resta del país.
Ambicionem una Comunitat Valenciana forta i potent en una Espanya que atenga les
singularitats de cada territori i garantisca la igualtat entre els seus ciutadans.
És per això que exigim:
Primer. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de
gener de 2014, que possibilite als valencians i valencianes disposar d'uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta de la mateixa manera
l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures,
cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant
del conjunt de comunitats autònomes.
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Per això, contra el victimisme insubstancial i l'autosatisfacció irresponsable, ara toca dir: prou.
Cal posar fi a la indiferència que s'ha apoderat del govern d'Espanya pel que fa al poble
valencià.

Segon. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrada almenys en 12.433 milions
d'euros des del 2002 fins al 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació dels dits dèficits.
Tercer. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i compensar la insuficiència inversora
dels últims anys.”
Pren la paraula el Sr. Querol per donar la benvinguda, tant al Grup Socialista de tota la
Comunitat Valenciana com al de Morella, en primer lloc, per què ja s’està a la Comunitat
Valenciana i no al País Valencià; i en segon lloc, per què finalment, i gràcies a que hi ha un
govern del Partit Popular a la Nació Espanyola encapçalat per Mariano Rajoy, per a que, des
d’ací, s’exigixque al Govern de l’Estat, allò que és just per la Comunitat Valenciana, i no un
finançament injust com el que hi ha des de fa massa temps.
Per tant, es recolzarà aquesta qüestió, encara que es considera que s’haguera tingut que fer ja
quan estava en el govern el Sr. Zapatero i va canviar el finançament de la Comunitat
Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per en primer lloc dir que, mai s’ha estat en contra del terme
Comunitat Valenciana, com tampoc s’està en contra del terme País Valencià, sabent en tot
moment on s’està.

Ara és el moment en el que tots recolzen aquest manifest, que sols demana el que ens
pertoca, ni més, ni menys que la resta d’espanyols.
Pren la paraula el Sr. Querol per repetir que el Grup Municipal Popular es congratula que es
diga el que defenia el Partit Popular quan el President de la Generalitat, Alberto Fabra, exigia
un finançament just per la Comunitat Valenciana.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair la unanimitat que es manifesta en el plenari, ja que no
va ser així en la Comissió Informativa, sent molt important que hi hage un front comú, tal i com
ara s’ha donat, ja que cap govern de la Generalitat Valenciana havia plantejat esta qüestió com
s’ha fet en este moment.
És molt important que se sàpiga la importància que té el tema del finançament, ja que es tracta
d’un problema que afecta a tots i que sols existeix al País Valencià, sent la única comunitat
pobra que està pagant com a rica, i que també té una gran discriminació en el tema
d’infraestructures.

11

Codi Validació: 7SWKKTQZTG6CNSL2M2HZG9KKW | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 25

I en segon lloc, dir que el tema del finançament ja fa molt temps que està malament, però el fet
que el govern de la Comunitat Valenciana reclame aquesta qüestió no havia ocorregut fins ara,
és més, eren els mateixos Diputats Valencians els que no recolzaven les esmenes que el Grup
Socialista presentava al respecte.

Aquesta qüestió també afecta directament als ajuntaments, ja que un millor finançament de les
comunitats autònomes suposa poder disposar d’uns fons municipals, un fons de l’1% cultural
com el del Ministeri de Foment i poder enfortir més els serveis.
Per tant, durant molts anys es va ser una comunitat rica i es pagava com a tal, però ara, que
no és així, no es pot continuar pagant com a rics i sense que s’inverteixca en infraestructures,
més a més, quan es té una situació estratègica important per tota Espanya.
Aquest és un manifest reivindicatiu, sent molt important que s’hage unit, tant el total de grups de
les Corts Valencianes, com també el teixit empresarial, universitats, sindicats..., en definitiva tota
la societat, i també des dels ajuntaments s’ha d’alçar la veu i demanar el que és just per tot el
País Valencià.
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda aprovar el manifest per un finançament just per la
Comunitat Valenciana, tal i com es presenta.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECLAMACIÓ SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA.
Conegut l’expedient SUBVEN/2006/05/366 de concessió, per part de la Conselleria
d’Infaestructures, Territori i Medi Ambient, d’una subvenció per a realització de l’obra
“Urbanización Puerta Sant Mateu 1ª fase” per un import de 449.784,26 euros, del qual quede
pendent de pagament 71.857,35 euros.
Conegut l’expedient 2009/EAG/CST/20103 de concessió, per part de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’una subvenció per a la realització de l’obra “Pavimentación
camino rural Xiva de Morella” per un import de 95.527,09 euros, del qual quede pendent de
pagament l’import total.

Conegut que l’Ajuntament de Morella ha realitzat reiterades sol·licituds a la Generalitat
Valenciana per tal que realitzen el pagament de les referides subvencions, el Ple per
unanimitat acorda:
Primer. Reiterar les sol·licituds, a la Generalitat Valenciana, de pagament de les subvencions
corresponents a les obres “Urbanización Puerta Sant Mateu 1ª fase” i “Pavimentación camino
rural Xiva de Morella”
Segon. Remetre aquest acord a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori i a la Conselleria d’Agricultura, Canvi Climàtic, Desenvolupament Rural i Vertebració
del Territori, respectivament.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que sempre es comptarà amb el Grup Popular en tot allò
que supose inversions per Morella, per tant, es recolzarà la petició del pagament dels deutes
que la Generalitat Valenciana té en este Ajuntament, ja que es considera que és just per la
ciutat de Morella.
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Conegut que la Generalitat Valenciana s’ha fet càrrec de totes les subvencions pendents de
pagament fins al moment, a excepció de les mencionades anteriorment.

I encara que no es demanarà que es penge una pancarta, tal i com es va fer quan el Partit
Popular governava a València, si que es demanaria que es fera en la mateixa força, ja que
pareix que ara no siga el mateix.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir, que en cap moment es té en compte el partit que governe
a València i prova d’això, és que ara s’està demanant que se pague el que es deu, igual que es
va fer abans.
Pel que fa a la pancarta a la que fa al·lusió, dir que la quantitat que es devia en eixe moment,
al voltant d’un milió i mig d’euros, era escandalosa, i va fer que l’Ajuntament de Morella
tinguera que acollir-se al pla de pagament a proveïdors per poder tirar endavant. Aquesta
situació va canviar ja al final del govern anterior, que va anar pagant i en este moment eixe
deute està més al dia.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que està bé que tots els ciutadans de Morella sapiguen
que s’ha tardat un any en exigir aquest pagament, i la prova de que no s’exigeix igual depenent
del partit que governa, és quan es va llevar la pancarta un mes després que Zapatero entrara a
governar, així com quan el Sr. Puig demanava la Nacional N-232 quan governava el Sr. Aznar.
També estaria bé saber, si l’Ajuntament es va tenir que acollir al pla de proveïdors perquè la
Generalitat Valenciana els devia diners, els diners que este moment s’endeuten des de les
empreses públiques, tant als treballadors com als proveïdors, també és culpa del deute de la
Generalitat Valenciana.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que este Ajuntament sempre, des del primer dia, ha
reclamant el pagament de les subvencions que té concedides, dirigint-se a cada una de les
Conselleries pertinents, i ara esta sol·licitud es porta al ple, després que aquestes subvencions
no apareguen en el llistat d’Hisenda dels pagaments pendents per poder fer els FLAS.
També dir que el que el Sr. Querol no ha dit és, que en el cas concret del camí rural de
Xiva-Ortells, hi ha persones de Morella i Comarca, de l’antic govern del Partit Popular, que no
han fet una gestió correcta d’eixe fons i, igual que està passant en les ajudes a la vivenda de la
Sra. Bonich, no s’estan pagant perquè no existeixen, perquè no tenen partida assignada o
perquè no s’ha fet el seguiment correcte.
Este camí era una reivindicació important d’aquest Ajuntament, per al qual s’havien demanat,
en moltes ocasions, ajudes que van ser denegades, però a finals de l’any 2009 es rep una
cridada informant que hi ha una línia a la que poder acollir-se, tenint que preparar, urgentment,
la seva tramitació així com la seva realització, però ara és el moment en què, sorprenentment,
no existeix cap expedient en la Conselleria d’aquesta subvenció, quan des d’aquest
Ajuntament es va realitzat, correctament, tota la tramitació.
Per tant el govern actual de la Generalitat té tota la voluntat de pagar el que es deu, però el
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I per finalitzar recordar el treball que es va fer des del Grup Popular, i molt especialment el Sr.
José Agustín Amela, per tal que des del govern del Sr. Alberto Fabra es pagara molt del deute
que es tenia.

problema és que en el seu moment no es van fer bé les coses per part de la Conselleria.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, CESSIÓ A LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ DELS TERRENYS
HELISUPERFÍCIE. Coneguda la sol·licitud presentada pel Consorci Provincial de Bombers de
Castelló, per tal de poder optimitzar el seu manteniment, de cessió dels terrenys que alberguen
la Helisuperfície per a la Gestió de Emergències.
Conegut l’acord plenari de 24 de setembre de 2009, segons el qual es cedia a la Diputació
Provincial de Castelló 988,47 m2 de la parcel·la 9001, polígon 14 i 1.649,15 m2 de la parcel·la
9001, polígon 15, compreses entre el p.k. 64.120 al p.k. 64.245 MI de la N-232, per a la
construcció d’una helisuperfície sanitària.
Assabentada el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la cessió efectuada en el seu dia, per tal
que el Consorci Provincial de Bombers de la Diputació Provincial de Castelló pugue fer-se
càrrec de les tasques de manteniment del terrenys on s’ubica la helisuperfície sanitària.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per agrair les gestions a nivell tècnic que s’han fet per part de
l’Ajuntament, explicant que en aquest punt es ratifica la cessió dels terrenys que es van fer en
el seu dia a la Diputació de Castelló per la construcció d’una helisuperfície sanitària, i gràcies a
la proposta feta per distints ajuntaments i pels grups de la Diputació ara serà la pròpia
Diputació la que es fera càrrec del seu manteniment.
Per tot açò es ratifica la cessió dels terrenys de l’helisuperfície sanitària a la Diputació
Provincial de Castelló per tal que el Consorci Provincial de Bombers es puga fer càrrec del seu
manteniment, sempre, es clar, que siga per aquest ús.

“MOCIÓ NETEJA I MANTENIMENT DELS TALLAFOCS ALS MONTES PÚBLICS.
El terme municipal de Morella té una de les superfícies més extenses de la Comunitat
Valenciana, de la qual, una gran quantitat de la mateixa és massa forestal.
Una part important d’esta massa forestal són montes públics, que ja en el seu moment es van
dotar d’infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals, que són probablement, el major
perill al que estan exposats aquestos montes; patrimoni de tots els ciutadans, pels que hem de
treballar des de la prevenció, mantenint i millorant aquelles infraestructures necessàries, com
són les pistes d’accés i els tallafocs per a que en cas d’incendi no es puga escampar el foc.
Aquestos tallafocs fa massa temps que han estat netejats, i estan plens de vegetació, per la
qual cosa seria convenient de cara a l’època estival que estigueren nets, a la fi d’evitar mals
majors en cas d’incendis.
Caldria revisar tots els tallafocs de montes públics per netejar-los i desbrocar l’àrea necessària,
i netejar la vegetació que s’ha anat repoblant.
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7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MANTENIMENT TALLAFOCS. Es dóna compte per part
del regidor de desenvolupament rural, Rafael Pallarés, de la moció manteniment tallafocs, que
és com segueix:

Tan sols el monte de Vallivana, el més extens del nostre municipi, consta de 38.157 metres
lineals de tallafocs amb 20 metres d’amplada.
Mantindre els tallafocs en bones condicions, com també les pistes que els comuniquen i les
pistes d’accés a totes les masses forestals, tant dels montes públics com dels montes
particulars; ja que totes elles són necessàries per a renovar l’aire que tots respirem, és
necessari per a facilitar l’extinció dels incendis i evitar la seua propagació. El que fa que la
tasca siga gran, però no per això menys necessària.
I per l’exposa’t proposem al ple el següent acord:
Sol·licitar al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’actuació urgent en els tallafocs i pistes
d’accés dels montes públics de Morella.”
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda aprovar la moció manteniment tallafocs, tal i com es
presenta.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que es recolzarà aquesta moció per creure que el monte, i
més en el cas de Morella, és un element bàsic que s’ha de mantenir en bones condicions.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per agrair aquest recolzament, considerant que tant la natura
com especialment els boscos, són un dels elements més importants en els que es compta, i
que, per tant, tenen d’estar en bones condicions, fent massa temps que no es realitza un bon
manteniment dels tallafocs.

8. INFORME PACTE PER L’OCUPACIÓ COMARCA DELS PORTS. Es dóna compte per part
del regidor d’Hisenda, Sr. Bordàs, de l’informe sobre el Pacte per l’Ocupació Comarcal dels
Ports, que és com segueix:
“La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball està impulsant la
creació dels Pactes per l'Ocupació, acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament
local sostenible. Els Pactes territorials permeten tenir un coneixement de la realitat
socioeconòmica d'un determinat àmbit territorial, per impulsar projectes que afavoreixin la
innovació en l'àmbit de l'emprenedoria, el desenvolupament local i l'ocupació. Així doncs, es
tracta de posar en valor els recursos i capacitats locals en l'àmbit de la promoció de l'ocupació i
el desenvolupament local sostenible, en atenció a la seva major proximitat i coneixement de
les particularitats socials i laborals del seu àmbit territorial i de la potencialitat que té el sumar
sinèrgies entre els agents del mateix.
En breu es publicarà l'ordre que regula els Pactes per l'Ocupació i es podran sol·licitar les
ajudes perquè cada territori puga desenvolupar les iniciatives proposades. Fins al moment
s'han mantingut contactes amb els municipis més propers del territori per establir el millor
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que s’agraeix la unanimitat, considerant que aquesta
millora que es proposa a la Conselleria és necessària i bona per tot el patrimoni natural del
qual es disposa tant en Morella com en la resta de la comarca.

sistema d'interrelació i conèixer quines són les característiques de cada zona per proposar els
Pactes més adequats. A la zona nord de Castelló es plantegen tres pactes: la zona del Baix
Maestrat de costa i d'interior i la zona dels Ports, agrupant a tots els municipis de la comarca.
En les reunions mantingudes fins al moment, el director territorial d'Ocupació de Castelló, José
Vicente Andrés, ha exposat als presents la metodologia de treball en un Pacte per l'Ocupació,
animant als municipis a agrupar-se i sol·licitar les ajudes regulades en l'ordre que publicarà la
Conselleria.
Els Pactes per l'Ocupació suposen una oportunitat per al territori, en el qual tots els agents
econòmics i socials (sindicats, ajuntaments, empresaris, associacions...) i, en general, el
conjunt de la societat civil participa, s'implica i canalitza les iniciatives que sorgeixen amb l'únic
objectiu de crear ocupació. En un territori com el nostre apressat pel problema de la
despoblació, aquest objectiu té dues vessants: crear ocupació i estabilitzar la població, aspecte
aquest últim intrínsec a les zones de l'interior de Castelló, que impulsa a que es treballe
conjuntament amb la zona de costa però des d'àmbits diferenciats, com serà el cas dels tres
Pactes per l'Ocupació que es presentaran a la zona nord de la província.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Morella manifesta la voluntat d'adherir-se al Pacte
Territorial per l'Ocupació que es desenvoluparà a la Comarca dels Ports. “

Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair la unanimitat, manifestant que l’ocupació té de ser una
prioritat, i en aquests pactes el que es pretén és que cada zona tinga un pacte segons la seva
realitat, ja que aquestes tres zones; costa, intermitja i Els Ports, presenten un teixit
empresarial, unes dificultats en quan a comunicació, i un problema de despoblament totalment
diferents entre si.
Estos pactes per l’ocupació ja s’han fent en altres llocs i estan funcionant, per lo que es positiu
que es reprenguen, després de 20 anys, estant totes les administracions públiques i els
empresaris units.
Amb aquestos pactes es proporcionarà, a través del SERVEF, tècnics per l’elaboració de plans
i programes per a que després es puguen posar en marxa i així treballar per la creació
d’ocupació i combatre el despoblament.
De tot el que el Ple queda assabentat.
9. COMMEMORACIÓ 100 ANYS DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE MORELLA. Es dóna
compte per part de la regidora de cultura, Rocio Querol, dels actes de commemoració 100
anys de l’estació meteorològica de Morella, que és com segueix:
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Pren la paraula el Sr. Querol per dir que des del Grup Popular es desitge que aquest pacte no
sols es quede en paraules, sinó que arribe a la població, als emprenedors i als joves, ja que
avui en dia la problemàtica més important que hi ha a l’hora de plantejar una iniciativa és el
finançament.

“Aquest any 2016 es compleixen 100 anys de l’inici de les observacions meteorològiques
oficials a la localitat de Morella. Encara que des de l’any 1858 s’hi tenen documentades
observacions meteorològiques, no seria fins al 18 de gener de 1916 quan aquesta estació es
va incorporar oficialment a la xarxa d’observatoris termo-pluviomètrics anomenat “Observatorio
Central Meteorológico”. Entre 1916 i 1972 els encarregats de l’observació van ser els Pares
Escolapis, amb la lògica llacuna de dades de la Guerra Civil.
Després del maig de 1972, l’observació es va abandonar a la Ciutat posant en risc per tant,
una de les sèries més llargues de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, especialment
significativa en una comarca com és la d’Els Ports, a la que pertany Morella, on hi ha molt poca
densitat d’observatoris i on es produeixen fenòmens atmosfèrics de molt d’interès,
fonamentalment les nevades hivernals i les tempestes estivals.
Per això, va ser especialment important que al 1978, els germans Amela (José Agustín i Juan)
s’encarregaren de posar novament en funcionament l’estació, enregistrant dades de manera
ininterrompuda i sense cap llacuna, any rere any.

Programació:
 9 de maig: 16:00 h Pla dels Estudis: Observació del trànsit de Mercuri.
 13 de maig: 22:00 h Visita a l’Observatori Astronòmic de Torremiró.
 14 de maig: 12:30 h Llotja. Inauguració de l’exposició “Centenari de l’Estació
Meteorològica de Morella”. A continuació visita a la nova estació meteorològica
instal·lada en el passeig de l’Albereda, on es retrà homenatge a l’observador José
Agustín Amela.
19:30 h Teatre municipal: Xarrada “Respostes en el cel” a càrrec de Mónica López,
Jorge Tamayo, Ana Casals y José Ángel Núñez.
 15 de maig: 12:30 h Sala del Justícia. Presentació del llibre “No dispareu al meteoròleg”
a càrrec de Victoria Rosselló, Vicent Gómez i Joan Carles Fortea.
Es podrà visitar l’exposició a la Llotja de l’Ajuntament fins el 26 de juny.”
Pren la paraula el Sr. Niza per recordar tot el que va fer José Agustín Amela per l’observació
meteorològica a Morella, agrint l’acte d’homenatge que se li farà.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per agrair tant a l’àrea de cultura, a la regidora, i a Juan Amela,
pel treball realitzat en l’organització d’estos actes, convidant a tota la gent a participar en tots
els actes, recordant a José Agustín per la seva dedicació.
De tot el que el Ple queda assabentat.
10. INFORME PROGRAMES MUNICIPALS SERVEIS SOCIALS. Es dóna compte per part de
la regidora de Benestar Social, Mª Luz Blasco Querol, de l’informe sobre els programes
municipals de Serveis Socials, que és com segueix:
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Amb motiu d’aquest centenari s’han organitzat una sèrie d’actes que pretenen donar a
conèixer el treball de tots aquests anys i retre homenatge a totes les persones que
desinteressadament han realitzat aquesta tasca, en especial a José Agustín Amela.

“Des de el àrea de Servei s Socials de l'Ajuntament de Morella és porten a terme una sèrie
d'accions i actuacions per a la millora de la qualitat de vida dels morellans i les morellanes,
com són:
Carnet +3
Procediment: Presentar el llibre de família que certifica que el sol·licitant té família nombrosa.
En quant es disposa d'ell a les oficines de l'ajuntament, s’expedix el Carnet +3.
Destinataris: Unitats familiars formades per tres fills o Unitats monoparentals amb dos, que
tenen el Carnet +3.
Beneficis:
- Descomptes en espectacles organitzats per l’Ajuntament de Morella: cinema, teatre ...
- Descompte en el servei de Taxi
- Descompte en la utilització del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I
- Descompte en l’Escola de música

Carnet d'or
El Carnet d'or és una iniciativa de l'Ajuntament de Morella per promocionar la presència dels
morellans i morellanes en la vida social de la ciutat.
Procediment: Sol·licitud a les oficines de l'Ajuntament.
Destinataris: Pensionistes i jubilats de Morella.
Requisits: Han d'estar empadronats a Morella.
Beneficis: Només per als serveis que ofereix l'Ajuntament:
- Descomptes en el Taxi
- Descompte en la utilització del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I
- Descompte a la Piscina Municipal
- Descompte en espectacles organitzats per l’Ajuntament de Morella: cinema, teatre etc.
Socis: L'any 2016 comptem amb 500 socis.
Material ortopèdic adaptat
Procediment: Sol·licitud a Serveis Socials de l'ajuntament.
Necessitat d'acreditació de la prescripció del material per part de Sanitat, amb la documentació
que prèviament li dóna a l'interessat i familiar.
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Diversitat funcional
Procediment: Sol·licitud a Serveis Socials del reconeixement del grau de discapacitat.
Si li correspon la mobilitat reduïda, Serveis Socials li expedeix el corresponent carnet.
Destinataris: Aquelles persones amb diversitat funcional que pugen tindre un grau de
discapacitat superior al 33% i, si procedeix, la mobilitat reduïda.
Beneficis:
- Descomptes en espectacles organitzats per l’Ajuntament de Morella: cinema, teatre ...
- Descompte en el servei de Taxi
- Descompte en la utilització del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I
- Reducció impost municipal d’obres d’eliminació de barreres arquitectòniques
- Gratuïtat impost circulació
- Expedició de targetes de mobilitat reduïda i implantació "Gual" per a persones amb mobilitat
reduïda.

És el personal de l'Ajuntament el que s’encarrega de portar i recollir el material ortopèdic als
domicilis dels usuaris.
Destinataris: Persones amb problemes de mobilitat que requereixen material ortopèdic de
manera provisional i/o permanent.
Material del que disposa l’Ajuntament de Morella:
- Cadires de rodes: 8 unitats cedides pel Centre de Salut
- Llits, matalap i antiescares: 10 Servicis disponibles
- Grues: 6 Unitats disponibles
Recollida municipal d'aliments
Esta iniciativa de recollida d'aliments va començar l'any 2013, davant la crisi econòmica que
patien alguns veïns de la nostra ciutat.
L'Ajuntament de Morella, conjuntament amb la Creu Roja, vam iniciar aquesta acció social per
ajudar aquelles persones amb escassos recursos econòmics.
Procediment: Sol·licitud als Serveis Socials
Destinataris: Aquelles unitats familiars empadronades a Morella amb dificultats econòmiques.
D'acord amb el protocol elaborat a l'efecte.
Veure la taula econòmica dels possibles usuaris.
Actuació: Repartiment d’aliments recollits al banc municipal.
Col·laboració:
- Serveis Socials de l'Ajuntament que valoren les necessitats
- Els voluntaris de la Creu Roja que fan el repartiment a domicili
- Els comerços locals, per mitjà de l'associació Asetmico
- Els veïns de Morella que fan possible amb les seves donacions en els comerços que aquesta
campanya funcione.

Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que es tindrà en compte la proposta feta, ja que es
considera que tota millora és positiva, demanant, que qualsevol qüestió que puga millorar la
vida de qualsevol ciutadà és important que siga plantejada per poder solucionar-la.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que l’àrea de governació es posarà a treballar en la
proposta feta, informant també que s’està treballant en un projecte de millora en l’aparcament
de l’Alameda, plantejat ja a turisme, sent molt important el tema de l’accessibilitat.
Respecte a l’informe que s’ha presentat, dir que és molt important que la tota la gent estigue
assabentada el conjunt de programes de suport a les famílies que, a través de serveis socials,
desenvolupe l’Ajuntament, per tal que puguen acollir-se en el moment que ho necessiten, ja
que des de l’Ajuntament sempre s’està a disposició de qualsevol persona per poder solucionar
els seus problemes.
També aprofitar per informar que, avui mateix, s’ha comunicat des de l’obra social La Caixa,
l’aprovació d’un projecte conjunt, Ajuntament – Creu Roja, d’ajuda econòmica per a un
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Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que, aquest és un informe molt complert en quan a
tots els serveis que es preste des de serveis socials, però també hi ha que assenyalar una
sèrie de deficiències, com és el que no hi hage cap plaça de minusvàlids en el pàrquing de
l’Alameda, recordant que ja s’havia demanat anteriorment.

programa d’ocupació, lligat a l’àrea de cultura, per persones amb algun tipus de minusvalidesa.
Aquest tipus de programa obri un camí de col·laboració pel treball conjunt que tingue a veure
en l’ocupació de persones amb dificultats.
De tot el que el Ple queda assabentat.
11. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS COMISSIÓ PARTICIPACIÓ PLA
MUNICIPAL D’IGUALTAT, FUNDACIÓ ISONOMIA. Es dóna compte per part de la regidora
d’igualtat, Mª Dolores Viñals, del següent:
“L’Ajuntament de Morella està treballant en l’elaboració del Pla Municipal d’Igualtat tant en la
part que afecta a la plantilla com a nivell extern.
Com sabeu i com assenyala la llei, els plans d’Igualtat són un conjunt ordenat de mesures
adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació pendent a assolir a l’empresa o a
les organitzacions, la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes i a eliminar la
discriminació per raó de sexe.
Ja tenim el diagnòstic de situació en matèria d’Igualtat efectiva de dones i homes, que ha segut
elaborat per la Fundació Isonomia de la UJI, a partir de les dades que li hem passat
l’Ajuntament o que han consultat a través de la pàgina web, Servef o altres organismes.

També volem crear la Comissió de Participació Ciutadana que tindrà caràcter consultiu i estarà
formada per representants de les diverses entitats i sectors representatius de la ciutat: sanitat,
educació, esport, gent gran, universitat de majors, sindicats agraris, turisme, ramaderia, centre
d’estudis, gent jove, associacions culturals, grup de dones i representants dels grups polítics,
ja que volem que sigue un pla participatiu i consensuat al màxim.
És per això, que proposem al ple, la designació d’un representant de cada grup polític
municipal per a participar en aquesta comissió.”
Conegut que en la Comissió Informativa de Benestar Social es va presentar la proposta
segons la qual els representants serien els següents:
Grup Municipal Socialista:
Grup Municipal Popular:

Maria Luz Blasco Querol
Noelia García Sales

El Ple, per unanimitat, acorda aprovar la proposta presentada, sent la composició de la
Comissió Participació Pla Municipal d’Igualtat de la següent manera:
- President
- Regidora Delegada Àrea
- Representant Grup Municipal Socialista

Rhamsés Ripollés Puig
María Dolores Viñals Adell
María Luz Blasco Querol
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Els següents passos seran, en primer lloc, la creació de la Comissió d’Igualtat que estarà
formada per representants de la plantilla de l’Ajuntament, personal tècnic i regidors. Esta serà
la comissió encarregada d’elaborar el Pla.

- Representant Grup Municipal Popular

Noelia García Sales.

Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que formarà part d’aquesta comissió, donat que ja
forma part del Consell de Solidaritat i de la Comissió de Benestar Social, esperant aportar el
millor per a que el treball conjunt reporte beneficis per a tots.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest pla es vol plantejar obert i participatiu,
havent-se enviat cartes a associacions i entitats per tal que siguen el major nombre possible
els que participen, estan oberts a qualsevol persona o entitat que tinga interès en participar.
Recordar que aquest pla es realitzarà a través de la Fundació Isonomia, única fundació
pertanyent a una universitat a nivell espanyol que es dedica a temes d’igualtat i que lluita
contra la violència de gènere.
12. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha dos punt que vol que es
tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència, pel que proposa que es vote la seva
urgència.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquestos punts.
DEVOLUCIÓ PAGA EXTRA DESEMBRE 2012.

Vis que amb data 10 de maig de 2016 es va emetre informe d’Intervenció en relació amb
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, deixant constància del compliment dels
objectius continguts en la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria, i de conformitat amb
el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Ordenar la devolució de les quantitats, en concepte de paga extraordinària i addicional
del mes de desembre de 2012, que s’indiquen, al personal d’aquest Ajuntament que, així
mateix, s’assenyala en la següent relació:

912/11002
920/12105
133/12106
920/13003
163/13005
323/13004

RESUMEN RECUPERACIÓN PARTE (49,73%) PAGA EXTRA
DICIEMBRE 2012
EVENTUAL GABINETES
C.ESPECIFICO S.GENERALES
C.ESPECIFICO POLICIA
SERVICIOS GENERALES
BRIGADA SERVICIOS
GUARDERIA

900,67
2.593,83
1.591,36
4.368,12
1.707,19
1.531,13
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Vista que amb data 10 de maig de 2016 es va emetre Providència d’Alcaldia en relació amb la
devolució de les quantitats que corresponga en concepte de paga extraordinària i addicional
del mes de desembre de 2012.

323/13010
430/13009
333/13007
171/21001
433/13019

LIMPIADORAS
OFICINA TURISMO
MUSEOS
OFICINA Y TRABAJOS MEDIO AMBIENTE
AEDL 9ª PRORROGA
TOTAL

1.273,05
1.248,15
5.664,85
1.635,92
730,77
23.245,04

Segon. Les quantitats citades es faran efectives en les següents nòmines que s’emeten, amb
càrrec a les partides pressupostàries del pressupost vigent.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats, al Servei de Personal i a Intervenció per al
seu coneixement i als efectes de que s’adopten les mesures oportunes en ordre als seu
compliment i efectivitat.

1. Prorrogar les condicions previstes en la clàusula 2 “Recogida monomaterial de papel cartón
en contenedor específico” de l’Annex II “Condiciones económicas”, en allò referent al
percentatge d’aplicació sobre el material recollit per a l’any 2015, quedant de la següent
forma per a l’any 2016:
“Año 2016: Porcentaje de papel cartón responsabilidad del SIG, 40% o lo previsto en el
convenio de colaboración para el año 2016, de resultar un porcentaje más alto”.
2. Prorrogar les condicions previstes en la clàusula 3 “Recogida puerta a puerta de envases de
cartón generados en el comercio urbano” de l’Annex III “Condiciones económicas” en allò
referent al material recollit per a l’any 2015, quedant de la següent forma per a l’any 2016:
“Año 2016: Condiciones del año 2015 o lo previsto en el convenio de colaboración para el
año 2016, de resultar una cantidad más elevada”.
El Ple, per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar la proposta de modificació en les fórmules de pagament corresponents amb
efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016, per totes les Entitats adherides al Conveni
Marc, sempre i quan manifesten expressament la seva conformitat a través d’acord del ple de
la Corporació.
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MODIFICACIÓ CONVENI ECOEMBES GENERALITAT VALENCIANA – AJUNTAMENT DE
MORELLA. Conegut que en la Comissió de Seguiment del Conveni Marc, subscrit el 10 de
desembre de 2013, entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, i Ecoembalajes España S.A. avaluades les circumstàncies ocorregudes en els
últims anys, com els canvis en els hàbits de consum, i, en particular, la generalització
d’extraccions irregulars del material dipositat en els contenidors blaus, o en la recollida porta a
porta, que han alterat la recollida d’este material, es planteja la següent proposta per part
d’Ecoembes:

Segon. Remetre aquest acord, per duplicat exemplar, a la Direcció General de Canvi Climàtic i
Qualitat Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural i a Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES).
Pren la paraula el Sr. Niza per preguntar quan es rep ara per part d’Ecoembes i com afectarà,
a nivell econòmic, aquesta modificació.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir, que econòmicament afectarà molt poc, ja que el que es
pretén es prorrogar el del 2015, i encara que ara no es disposa de les xifres exactes, si que es
poden preparar i facilitar més endavant.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per afegir que estos convenis es tracten de convenis marcs que
fa l’empresa Ecoembes, empresa sense ànim de lucre encarregada de la recollida de cartró i
envasos, amb la Generalitat Valenciana, i amb aquesta modificació s’està parlant de quantitats
semblants fins ara.
És important que els bons índexs de reciclatge que es tenen repercuteixen en benefici dels
ciutadans.
Aquesta qüestió també es tindrà de tractar amb la nova empresa de recollida de residus amb
el seu nou contracte.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Niza per preguntar si ja s’ha regularitzat el pagament de les nòmines,
tant dels treballadors de l’Ajuntament, com dels treballadors de les empreses municipals.

Pren la paraula la Sra. Noelia García per preguntar si s’està satisfet amb el treball realitzat en
els antics llavadors, ja que s’han rebut moltes queixes de veïns de Morella que no consideren
que siga una actuació molt adequada, demanant també saber quin ha estat el seu cost, quin
és el pla de conservació que es té, i si pensen seguir així o pensen buscar una solució seriosa
i adequada per a Morella.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:
- En primer lloc i respecte al que ha plantejat el Sr. Niza, dir que en la majoria de casos ja s’ha
esmenat i que s’està treballant per arreglar-ho en aquells casos que hi ha més problemes, com
és el cas de Carns de Morella.
També recordar que es demanaria la màxima col·laboració, per part dels membres del Grup
Municipal Popular, per a que no es posen pals a les rodes quan hi ha possibilitats de trobar
vies, mai fàcils, per solucionar els problemes que té esta empresa, ja que el que ha fet el Partit
Popular de Morella d’impossibilitar que arriben diners per aquesta empresa, és molt greu.

23

Codi Validació: 7SWKKTQZTG6CNSL2M2HZG9KKW | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 25

Pren la paraula el Sr. Querol per demanar que es facilite una còpia del nou contracte de
l’Ajuntament amb l’empresa Vodafone.

- Pel que fa al contracte amb l’empresa Vodafone se’ls facilitarà tal i com ho han sol·licitat,
fent-se ja en el seu moment una gestió molt important per tal de millorar la cobertura de
telefonia mòbil i serveis d’internet tant a Morella com a les pedanies. També dir que no es va
acollir a la central de contractació de Diputació per considerar-la poc eficient.
- Respecte als llavadors, s’han rebut queixes però també s’han rebut felicitacions al respecte.
Dir que aquesta actuació s’ha fet per dignificar, donant solució al problema de brutícia que
ocasionava el fet de que es deixarà en ús, després de la seva rehabilitació, sols un dels
llavadors, estant els altres per tant buits, sense ser en cap moment un atemptat contra el
patrimoni, ja que aquesta actuació és, en qualsevol moment, reversible.
Pel que fa al manteniment d’aquestos es farà a través del taller d’ocupació i, una vegada
aquest conclogue, serà l’àrea de medi ambient l’encarregada d’aquest manteniment.
També dir que es tenen previstes altres actuacions de millora, així com la instal·lació d’una
exposició, també a la Torre Font Vella, amb la temàtica de l’aigua, i així poder utilitzar-se tant
de llavadors com ser també un espai visitable.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que respecte al tema dels llavadors la solució seria llevar
el que han posat i deixar-ho com estava, podent posar-se fotografies explicatives de la
utilització dels mateixos.
I pel que fa a la qüestió de Carns de Morella, cal que tots els morellans tinguen clar que des
del Grup Municipal Popular no s’està en contra de que es reba eixa ajuda de 140.000 euros.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que encara que sempre s’és flexible en els torns de
paraula, se demanaria que s’acolliren a l’ordre del dia.
Respecte a la qüestió dels llavadors, la solució que s’ha proposat per part del Sr. Querol és la
que s’està preparant, prenent-se en este moment una decisió que ha portat a aquesta
actuació.
I pel que fa al tema de Carns de Morella, es tracta d’un projecte que té una situació molt
delicada i en el qual Vostès mai han cregut, ni mai han recolzat, per lo que es demanaria que
deixaren de fer mal, i que demanen a tots els seus companys de la Comunitat Valenciana que
retiren les permanents mentires que apareixen, tots els dies, en els mitjans de comunicació, ja
que Carns de Morella és una empresa pública, amb molts socis privats, i en cap cas és ni de
Ximo Puig ni de cap particular.
Però no cal denunciar a cap diari, perquè aquesta informació apareix en articles d’opinió i amb
paraules directes de dirigents del Partit Popular, per lo que Vostès són còmplices de totes
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El que sempre s’ha criticat és que eixos 140.000 euros no serviran per arreglar el problema,
sinó que sols serviran per allargar l’agonia d’un matadero que la seva nul·la i nefasta gestió ha
portat a la bancarrota de tots els morellans, augmentant el seu deute, i tot, perquè Vostès van
voler fer un mega projecte, en compte de fer un matadero més menut que era el que feia falta
als carnissers de morella.

eixes mentides, de tots eixos atacs, i de fer mal a tot això que diuen volen defensar, al poble de
Morella, i a les seves empreses.
Intervé el Sr. Querol dient que si no es retiren eixes paraules s’abandonarà el Ple.
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Acte seguit l’Alcalde alça la sessió sent les vint-i-una hores i cinquanta 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.

