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En la ciutat de Morella sent les divuit hores,
del dia vint-i-set de gener de dos mil
quinze, es reuneixen les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Excusa la seva assistència:
L'Alcalde obri la sessió corresponent al dia d'avui i abans de començar els punts de l’ordre del
dia, se guardarà un minut de silenci per les víctimes de l’accident aeri del passat dimarts, així
com per les víctimes, veïns de Rossell i Benlloc, de les pluges de la passada setmana.
Transcorregut el minut de silenci se procedeix a analitzar els distints punts de l'ordre del dia.
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 la mateixa, no havent cap objecció, s’aprova per
unanimitat l’acta de data 12-02-2015.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un resum de les actuacions realitzades des de
l’últim Ple Ordinari:
S’ha acabat el període d’exposició pública de les expropiacions dels terrenys afectats pel nou
traçat de la N-232, en el tram del Port de Querol.
S’ha iniciat la redacció del projecte de rehabilitació de la Torre de la Pardala i Torre Sant
Francesc, mantenint-se una reunió amb l’arquitecte al qual se li va adjudicar la redacció del
mateix.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 24/04/2015
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 27 DE MARÇ DE 2015
====================================================================

S’ha procedit a signar el Conveni de col·laboració amb Red Eléctrica Española, junt amb els 5
municipis de la Comarca dels Ports que estan afectats pel pas de la nova línia elèctrica d’alta
tensió.
Celebració d’una xerrada dins del projecte Serrania Celtibèrica, al qual l’Ajuntament de Morella
està adherit.
Reunió de treball per aconseguir una nova marca de qualitat, “Città Slow”, projecte amb el qual
s’està treballant junt amb moltes empreses de Morella i molts productors.
Seguidament es passa a explicar totes les afeccions produïdes per les pluges de més de 300
litres per m2 dels últims dies, agraint en primer lloc el treball de la policia, bombers voluntaris,
personal de la brigada municipal i personal de totes les àrees de l’Ajuntament, per la
coordinació i prestació de servei públic a tots els veïns.
Pel que fa a les vies de comunicació, han estat afectades distintes carreteres, tant de titularitat
provincial com autonòmica i algun camí. La carretera que uneix Morella amb Cinctorres estarà
uns quans dies tallada al tràfic, també han estat afectades la carretera de Sorita, la de Xiva i la
de Castell de Cabres, i en quan a camins rurals, el de Xiva a Ortells està tallat per
despreniments que començaran a netejar-se a partir de dilluns.
S’ha fet un requeriment a Conselleria per intentar que entre tots es millore la senyalització i es
done una informació més correcta quan es realitze el tall de les vies de comunicació afectades,
ja que en el cas de la CV-14 Morella Sorita, la indicació de carretera tallada estava situada a
l’altura de l’Hostal Nou, quan realment fins Ortells es podia arribar sense problemes.

La zona de l’Albereda ha patit un greu enfonsament d’un mur en la zona del Portal de la
Nevera, i la segona albereda, en la zona de la Fontanella, també ha sofert distints
enfonsaments.
També han hagut afeccions en edificis municipals com ha estat el cas del Centre Lúdic i
Esportiu Jaume I, mitigant-se els efectes gràcies a les actuacions que s’han portat a terme per
part de la brigada municipal, però no sent suficient i sent necessària una actuació global per la
qual ja s’ha procedit a realitzar distintes reclamacions.
Pel que fa al Castell s’ha produït un enfonsament de part d’un mur pròxim a la zona de la Porta
Ferrissa i Plaça de Bous i despreniments en la zona de la Tahona, prenent-se ja en este
moment totes les mesures de seguretat possibles i condicionant una nova zona d’accés per la
part de darrere del Convent de Sant Francesc. Destacar el treball realitzat per la brigada
municipal per a que demà mateix es puga obrir el Castell, estant pendent de poder obrir
properament el Palau i el Cadró, degut a les filtracions que presenten.
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També s’han vist afectats alguns accessos a Morella, com va ser el cas de la zona de l’antiga
teuleria o Barri de la Puritat, considerant que tot va estar senyalitzat correctament i de forma
quasi immediata, tant per part de la Policia Local com de les brigades municipals.

Pel que fa a les Torres de les Muralles s’ha detectat moviment en part del mur del passeig de
ronda que uneix la Torre de Sant Miquel en la Torre del Trinquet, per lo que romandrà tancat
fins que s’estudie la seva seguretat.
Informar que es va mantenir una reunió, aprofitant el viatge que va realitzar l’Alcalde a Madrid,
amb el Subdirector General de l’Institut de Patrimoni Cultural, al qual se li agraeix haver-lo
rebut amb tanta urgència i on es va traslladar tota la informació dels desperfectes del Castell,
concertant una visita del tècnic del mateix Institut per al pròxim 7 d’abril.
Destacar l’aprovació en caràcter d’urgència, dintre del Pla d’Ocupació Local, de 3
contractacions per reforç de la brigada i per poder realitzar els treballs necessaris per restablir
els desperfectes ocasionats per la pluja.
El servei d’aigües municipals també està treballant en la reparació de distints desperfectes en
canalitzacions, sent la més important la produïda en la conducció general de la Carcellera, en
la zona de l’Aljub.
La Diputació de Castelló ha convocat un pla d’ajudes d’emergència de 600.000 euros,
aprovant-se ahir mateix en Junta de Govern, la petició de les ajudes i demanant que es realitze
un sobreesforç, tant per la Diputació com per la Generalitat, donat que es considera insuficient
per als quantiosos desperfectes que s’han produït en tots els municipis.
També dir que des de l’Ajuntament s’estan coordinant tots els treballs de reparació de camins
públics, demanant a tots aquells veïns que han estat afectats que documenten la situació
inicial de tots els desperfectes a reparar, ja que encara que un primer moment les despeses
han de córrer al seu càrrec, s’han de poder justificar de cara a les ajudes que s’estan
convocant.

- Treballs de millora en la reurbanització, canalització d’aigües i condicionament de la zona
de l’Hostal Nou, en la zona al voltant del Quarter de la Guàrdia Civil, CEDES i Creu Roja.
- Inici de les obres de reurbanització del Carrer Cofradia que han estat aturades al veure’s
afectades per les pluges.
- S’han programat obres de millora en l’Albereda.
- S’ha programat la construcció d’una nova sala polivalent en el Centre Lúdic Esportiu Jaume
I, dins del conveni signat en Red Eléctrica,
- S’ha mantingut una reunió en tècnics de l’Institut Valencià de l’Edificació, per tal de millorar i
fomentar la informació en quan a ajudes de rehabilitació.
ÀREA DE SERVEIS
- Treballs de neteja amb motiu de les pluges.
- Diverses reparacions de l’enllumenat i mobiliari en el nucli urbà.
- Manteniment periòdic del Col·legi, Escola Llar, preparació i muntatge del Teatres, Sales de
l’Ajuntament, Casa Ciurana i Torres de Sant Miquel per a la realització de diferents actes,
exposicions i congressos.
- Neteja i condicionament de senders i camins per a la Mediterranean Xtrem.
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ÀREA D’OBRES I URBANISME

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Pel que fa al Pla de Transport Públic, al qual es va presentar diverses al·legacions, s’ha
aconseguit una reunió per tractar, amb la Direcció General de Transport, el problema de les
retallades en les línies de transport públic per carretera que afecten a la nostra ciutat.
- Amb motiu de les pluges s’han realitzat, per part de la Policia Local, intervencions de suport
a la Guàrdia Civil i ajuda i coordinació amb els bombers voluntaris per solucionar problemes
d’aigua en vivendes particulars, empreses i locals comercials.
- També la Policia Local va realitzar treballs en el trànsit derivat de les obres del carrer
Cofradia i altres reparacions.
ÀREA DE TURISME

ÀREA D’OCUPACIÓ
- Treball des de la Borsa de treball amb la tramitació de més de 10 ofertes de treball, tant de
distintes empreses, com del propi Ajuntament.
- Destacar la reunió que va mantenir l’ADL amb la Directora del Servef de Vinaròs per
coordinar els canvis que hi ha en la tramitació de les demandes de treball.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
- Treballs de neteja i millora dels camins rurals dels Llivis i La Carcellera.
- Reunió amb l’Associació firal, que properament renovarà la seva junta.
- Reunió en representants de la Conselleria i de l’empresa Tracsa per parlar del projecte del
camí natural Vallivana Morella.
- Participació de “Productes Morella” en la fira gastronòmica de Tortosa “Fes tast”, i la mostra
que van realitzar dintre de les Jornades de la Trufa.
- Gestions per a la creació de la Taula del Riu Bergantes.
- Participació en la reunió convocada per l’Associació Cofradia de Llauradors, mostrant-los el
suport i col·laboració d’aquest Ajuntament.
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- Destacar l’èxit de les XII Jornades gastronòmiques de la trufa, èxit de participació i
d’implicació del sector, èxit amb el canvi de dia dels show cooking i tallers gastronòmics,
felicitant a totes les persones i empreses implicades.
- Treball de promoció de Setmana Santa.
- Recepció als veïns i veïnes de Santillana de Mar integrant de “Los Pueblos más bonitos de
España” i participació en l’atorgament de la distinció com “Pueblo más bonito de España” a
Villafamés.
- Celebració a Beseit d’una nova mostra de la Mancomunitat Taula del Sénia,
- Celebració d’una reunió i presentació d’un plànol conjunt de promoció del projecte 3
territoris que uneix el Matarranya, la Terra Alta i Morella.
- S’han realitzat visites per part de distintes televisions, tant espanyoles com estrangeres.
- S’estan preparant un programa d’intercanvi junt amb altres pobles de la província i la
Diputació en un museu de Rússia.
- Presentació de la gastronomia morellana a Barcelona el proper 8 d’abril com a cloenda de
l’exposició fotogràfica organitzada pel morellà Julio Carbó.

- S’informarà als grangers dels tràmits a seguir per a recuperar el que s’ha pagat com a
cànon de sanejament de les seves granges, donat que des de 2013 no tenen de pagaran
aquest impost autonòmic i medioambiental.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
- Neteja de zones verdes, especialment en els arbres afectats pel problema de les orugues,
de les zones properes als centres educatius.
- Reunió amb el Diputat de Medi Ambient de la Diputació, amb responsables del Consorci de
Residus i amb els alcaldes dels altres municipis afectats, per tractar la qüestió de la
recollida d’escombreries.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Treball i coordinació per la resintonització de la TDT.
Treballs per al canvi de servidor de correu morella.net.
Treballs de millora de la pàgina morella.net.
Renovació dels equips informàtics, en l’aula d’informàtica, biblioteca i altres llocs.
Treballs en el projecte morella wifi.

- Presencia de mitjans de comunicació per a la promoció de Morella, televisions com La
Sexta, España Directo, així com una televisió japonesa, mitjans digitals i premsa escrita
amb qüestions com les jornades de la trufa o altres projectes.
- S’està treballant, junt amb l’àrea de disseny, en la redacció de texts i panells per a la
reforma de l’entrada de l’Ajuntament, oferint així un millor servei i una millor informació tant
per als veïns com per als visitants.
- Coordinació per a l’exposició en les Sales Gòtiques de fotografia astronòmica.
- Treball per millorar la presència de Morella en canals com youtube o plataformes de
georeferenciació turística.
ÀREA DE CULTURA
- Presentació en Madrid de la 4t. edició de Early Músic Morella.
- Celebració de nous congressos.
- Celebració de dos noves Cites a Morella, una amb Mapi Amela i l’altra amb l’escriptora
guanyadora de l’últim Premi Nadal.
- Celebració de la Jornada sobre art rupestre, dintre del projecte dels 3 reis i junt amb Alcañiz
i Tortosa, tenint que ajornar-se, degut a la pluja, la visita a Morella la Vella, aprofitant per fer
una crida per una millor gestió d’aquest indret.
- Informar de l’ampliació dels horaris del museus i del castell, amb l’horari d’estiu.
- Programació de totes les activitats culturals per Pasqua.
- Signatura de convenis de col·laboració amb entitats culturals, gaiteros, banda, Morella
Sonora.
- Programació de Cinema.
- Visita d’estudiants de gestió del patrimoni de la Universitat Politècnica de València.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ

ÀREA D’EDUCACIÓ
- Treballs per a la celebració de la Trobada Escola Valenciana que tindrà lloc l’últim cap de
setmana d’abril.
- Col·laboració d’Escola de Família.
- Reunió en pares i mares dels alumnes de l’Escola Llar, per tractar totes les millores ha
realitzar en el centre i sobre tot per sumar totes les reivindicacions per a que d’una vegada
per totes es realitzen les obres de millora tant del Col·legi com de l’Escola Llar, ja que està
produint un greu problema en el funcionament de la calefacció, sobre tot de l’Escola Llar.
Respecte a aquesta qüestió dir, que va ser admesa a tràmit, per part del Síndic, la queixa
de l’Ajuntament pel que fa a les obres que té de realitzar la Conselleria.
- Èxit de matriculació de l’Escola oficial d’idiomes.
ÀREA DE TRADICIONS
- Preparació de totes les activitats relacionades en Setmana Santa.
ÀREA D’ESPORTS

ÀREA DE JOVENTUT
- Dinamització Casal Jove per part dels salaris joves, que també estan treballant en la gestió
de fons europeus de cara a línies de finançament, tant per a l’Ajuntament com per a
empreses.
- Destacar l’èxit en la celebració del curs de monitors de temps lliure, oferint la possibilitat de
realitzar les pràctiques en distints espais municipals.
- Col·laboració en els alumnes de 4t d’ESO en la realització del programa de Joves a la ràdio.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Treball de l’Escola de Família.
- Col·laboració en l’organització d’una xerrada sobre sol pèlvic a càrrec de la fisioterapeuta
Ana Belén Martí.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- S’ha fet entrega de 125 kg de taps de plàstic per a Celia de la Iglesuela del Cid, fent una
crida per a que es continue amb aquesta aportació.
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- Preparatius per a la celebració de la 2ª Mediterrànean Xtrem, informant que aquesta prova
apareixerà en Teledeporte.
- S’ha gravant un espot publicitari, per part de l’empresa 98 Producciones, per promocionar
la prova d’enduro Morella Race, sent de nou, prova del campionat de la Comunitat
Valenciana.
- Preparació de 69 edició de la Vila-Real Morella.
- Inici d’una nova activitat esportiva, Zumba, col·laborant amb la cessió d’espais de
l’Ajuntament.

- Celebració de la comissió d’avaluació del Consell de la Solidaritat per al repartiment de les
ajudes a les ONGS.
- Celebració de cineforums.
- Reunió amb l’Associació del Càncer de Morella.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Inici del nou trimestre de la Universitat de Majors, col·laborant permanent tant amb els
alumnes com en la Universitat, en la realització de distintes activitats.
ÀREA DE LA DONA
- Realització de distintes activitats dintre del Dia internacional de la Dona, col·laborant amb el
Grup de Dones.
- Col·laboració amb Isonomia en la redacció del Pla d’Igualtat.
Per últim felicitar a Juan Amela pel premi nacional que se li ha entregat per l’AEMET com a
col·laborador meteorològic, fent-lo extensiu també al seu germà José Agustín, sent un
reconeixement més que merescut després de tants anys de treball, esperant que puga suposar
una millora en quan als mitjans tecnològics i poder seguir sent una estació capdavantera en
aquest aspecte.
Es dóna compte dels decrets que van del 2015-0037 al 2015-0085.
Data

DECRET 2015-0085

23/03/2015 12:09

DECRET 2015-0084

16/03/2015 13:13

DECRET 2015-0083
DECRET 2015-0082
DECRET 2015-0081
DECRET 2015-0080
DECRET 2015-0079
DECRET 2015-0078
DECRET 2015-0077
DECRET 2015-0076
DECRET 2015-0075
DECRET 2015-0074
DECRET 2015-0073

16/03/2015 13:13
05/03/2015 18:27
05/03/2015 18:26
05/03/2015 18:26
05/03/2015 18:26
05/03/2015 18:25
05/03/2015 18:24
05/03/2015 18:24
05/03/2015 18:24
05/03/2015 18:24
05/03/2015 18:24

DECRET 2015-0072
DECRET 2015-0071

02/03/2015 17:07
26/02/2015 17:52

Resum
DECRET APROFITAMENT FUSTES MONTE PEREROLES
UP-31
INCOACIÓ EXPEDIENT MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_2924
INCOACIÓ EXPEDIENT MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_2942
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 170/2015 (74,63%)
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 170/2015 (12,68%)
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 179/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 188/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 174/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 175/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 176/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 177/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 178/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 191/2015
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
_RESOLUCIÓ_2906
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 26-02-2015

Expedient
228/2015
46/2015
46/2015
170/2015
170/2015
179/2015
188/2015
174/2015
175/2015
176/2015
177/2015
178/2015
191/2015
46/2015
160/2015
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Nom

26/02/2015 17:52
26/02/2015 17:52
26/02/2015 17:52
26/02/2015 17:52
26/02/2015 17:51
26/02/2015 17:51
26/02/2015 17:51
26/02/2015 12:22
26/02/2015 12:22
26/02/2015 12:21
26/02/2015 12:21
26/02/2015 12:21
26/02/2015 9:13
23/02/2015 8:14
19/02/2015 13:22
18/02/2015 11:56

21/2015
22/2015
23/2015
102/2015
103/2015
104/2015
83/2015
32/2015
162/2015
33/2015
758/2014
759/2014
29/2015
145/2015
46/2015
146/2015

DECRET 2015-0044
DECRET 2015-0043

10/02/2015 15:25
10/02/2015 15:25

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 21/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 22/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 23/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 102/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVALUA EXP. 103/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 104/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 83/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 32/2015
-CONVOCATÒRIA COMISSI´O OBRES 26-2-2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 33/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 758/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 759/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 29/2015
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN 20-02-2015
INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT _ RESOLUCIÓ _ 1287
DECRET COMISSIÓ GOVERNACIÓ 19-02-15
DECRET INFORME SECRETARIA RENUMERACIÓ
CARRER HOSPITAL
DECRET SOL.LICITANT INFORME ARQUITECTE
MUNICIPAL RENUMERACIÓ CARRER HOSPITAL
CONVOCATÒRIA I DICTAMEN DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA D'OBRES 17-2-2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 27/2015 (16.66%)
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 27/2015 (8,33%)
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 28/2015 (16,66%)
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 28/2015 (8,33%)
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_1287
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 12-02-2015
DECRET COMISSIÓ GOVERNACIÓ 11-02-2015
COMISSIÓ D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES DIA
11-02-2015
DECRETO COMISSIÓ CULTURA 11-02-15

DECRET 2015-0054

17/02/2015 11:37

DECRET 2015-0053

17/02/2015 11:36

DECRET 2015-0052
DECRET 2015-0051
DECRET 2015-0050
DECRET 2015-0049
DECRET 2015-0048

13/02/2015 10:44
13/02/2015 10:07
13/02/2015 10:07
13/02/2015 10:06
13/02/2015 10:06

DECRET 2015-0047
DECRET 2015-0046
DECRET 2015-0045

11/02/2015 21:46
10/02/2015 15:25
10/02/2015 15:25

DECRET 2015-0042
DECRET 2015-0041
DECRET 2015-0040

114/2015
116/2015
118/2015

DECRET 2015-0039

10/02/2015 15:24 DECRET COMISSIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA 11-2-15
10/02/2015 15:24 DECRET COMISSIÓ BENESTAR SOCIAL 11-02-15
10/02/2015 15:23 INFORME 4º T. 2014 SEGUIMENT PLA D'AJUST
RECONEIXEMENT TRIENNIS 3 TREBALLADORS DEL
10/02/2015 15:23 PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT

DECRET 2015-0038
DECRET 2015-0037

10/02/2015 15:23 RECUPERACIÓN PARTE PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012
10/02/2015 15:22 APROVACIÓ CONTE DE RECAPTACIÓ 2014

87/2015
123/2015

129/2015
129/2015
133/2015
27/2015
27/2015
28/2015
28/2015
46/2015
110/2015
111/2015
112/2015
113/2015

89/2015
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DECRET 2015-0070
DECRET 2015-0069
DECRET 2015-0068
DECRET 2015-0067
DECRET 2015-0066
DECRET 2015-0065
DECRET 2015-0064
DECRET 2015-0063
DECRET 2015-0062
DECRET 2015-0061
DECRET 2015-0060
DECRET 2015-0059
DECRET 2015-0058
DECRET 2015-0057
DECRET 2015-0056
DECRET 2015-0055

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIONS ESTATUTS MANCOMUNITAT TAULA DEL
SÉNIA. Vist l’informe de Secretaria de data 26 de març de 2015.
Vist els Estatuts aprovats inicialment per l’Assemblea de la Mancomunitat i que s’adjunta el
present acord.
Vistos aquests antecedents, l’Ajuntament de Morella, per unanimitat, que supose la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del text dels Estatuts que regeixen la Mancomunitat
de la Taula del Sénia per adaptar els fins de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per
adaptar-los als fins de la Mancomunitat a allò que disposa la disposició transitòria onzena de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL), així com refondre en aquest expedient el de la incorporació dels municipis de San
Rafael del Rio, Herbés i Sant Jordi/San Jorge.
Segon. Autoritzar a la Mancomunitat de la Taula del Sénia per fer la publicació del present
acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Remetre certificat d’aquest acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Quart. Facultar a l’alcaldia per a la gestió i firma de tots els documents que siguen necessaris.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ PADRÓ HABITANTS A 01-01-2015. Es dóna
compte per part de la Sra. Secretària de la revisió anual del Padró Municipal d’habitants des de
l’1-1-2014 al 31-12-2014, sent com segueix:

Població de Dret a 01-01-14
Altes des de 01-01-14 fins 31-12-14
Baixes des de 01-01-14 fins 31-12-14
Població de Dret a 01-01-2015

TOTAL
2732
59
137
2654

HOMES
1330
30
64
1296

DONES
1402
29
73
1358

Pren la paraula el Sr. Querol per dir que es desitjaria que el padró d’habitants pujara en
compte de baixar, que és el que ve passant en els últims anys, ja que des del 2007 el padró ha
baixat en 309 habitants, dels quals 158 han estat en els quatre anys d’aquesta legislatura; per
tant es considera, que aquest equip de govern deu tenir alguna responsabilitat davant aquesta
baixada, són 24 anys de pèssima gestió socialista que el que ha fet és que Morella cada dia
tinga menys població.
D’aquestos 2654 habitants, 319 són de nacionalitat romanesa, però tot el món sap que
aquesta xifra no és certa, ja que molts han tingut que anar-se’n a altres llocs, i tot degut al
sistema socialista que s’ha volgut implantar. S’ha volgut bolivaritzar l’economia morellana,
constituint empreses com CISE o Carns de Morella que l’únic que fan és una competència
deslleial als carnissers i constructors de Morella, portant a que cada dia la població de Morella
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CONCEPTES

siga menor, i que la gent emprenedora estigue obligada a anar-se’n per la barbaritat de taxes i
per la fiscalització a la que des de l’Ajuntament se’ls sotmet.
També dintre d’aquestos 2654 habitants hi ha molt de “absent” empadronat que sols vénen a
Morella cada 4 anys a votar, triar i decidir per tots aquells morellans que si que viuen i pateixen
tots els dies al seu poble.
Per tant, sempre que el padró vage a la baixa, es considerarà que les coses no s’estan fent bé.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que s’està totalment d’acord en que és llàstima que se
perga població, però la realitat és que la població espanyola ha baixat quasi dos milions
d’habitants, i si l’ajuntament de Morella té alguna responsabilitat en aquesta pèrdua,
l’assumirà, igual que es suposa ho faran, Javier Moliner per la pèrdua d’habitants en la
província, Alberto Fabra per la pèrdua d’habitants en la Comunitat Valenciana i Mariano Rajoy
per la pèrdua d’habitants a l’Estat Espanyol.
Per altra part recordar al Sr. Querol, que els romanesos també són habitants de Morella i que
aquest mateix debat també es va donar en l’Ajuntament de Vilafranca, però amb uns termes
molt més positius, per lo que també ací, s’haguera pogut plantejar solucions i consens per
tractar d’aconseguir, entre tots, que la lacra que és el despoblament dels pobles d’interior
desapareixca.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir, que no es pot comparar Morella amb la resta de la
Comunitat Valenciana o amb la resta d’Espanya, ja que no es comparable el futur de Morella
amb el futur de la ciutat de Castelló; però amb qui si que es pot comparar és en la resta de
municipis d’aquesta Comarca, on en tots s’està baixant de població.

També demanar que no es falsege les seves paraules, ja que en cap moment s’ha dit que els
romanesos no siguen habitants de Morella, sinó que, dels 319 romanesos que hi ha
empadronats, no tots viuen a Morella; agraint sempre el treball que han fet pel poble de
Morella.
I com a proposta es podria fer com en l’Ajuntament de Vinaròs, que va plantejar una
bonificació en les llicències d’obres, qüestió que el Grup Municipal Popular portarà en el seu
programa electoral junt amb la bonificació del cànon de la taxa de basures.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que en cap moment s’ha volgut falsejar les seves
paraules, sinó que en la seva intervenció feia una diferenciació entre la població de Morella i
els romanesos.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un tema molt seriós, considerant que inclús
pot haver algun regidor del Partit Popular, que no compartixca la forma utilitzada per tractar
aquesta qüestió.
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Morella és la capital d’aquesta Comarca i té que tirar del carro, en compte d’abocar als seus
ciutadans a la desesperació, a la falta de feina i a no tenir futur en la seva Comarca.

La despoblació del món rural és un greu problema que pateix tot el territori rural d’Espanya, no
és un problema de qui governa, sinó que entre tots, no sols des dels ajuntaments, s’han de
plantejar projectes per lluitar contra ell, en qüestions com la millora en els serveis i en les
comunicacions, com és el cas de la N-232, el retorn d’impostos a nivell mediambiental o
ajudant a tots els joves que volen tornar als seus pobles, recordant que l’Ajuntament de
Morella té una línia d’ajudes per a joves universitaris.
Tota aquesta zona necessita d’ajudes per part de moltes administracions que reverteixque la
situació, i per tant el que hi ha que fer es, treballar en projectes com el de la Serrania
Celtibérica per unir-se, per crear punts d’unió per al futur i donar a conèixer el problema del
despoblament rural, i no utilitzar aquesta qüestió políticament per crear confrontació, que sols
fa atacar la convivència i no ajuda en res a solucionar el problema.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants a
1-01-2015, tal i com ve redactada.
5. ELECCIÓ JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT. Vist que l’11 de gener de 2015 van
quedar vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut.
Vist que amb data 20 de febrer de 2015 es remet al Jutjat Decà de Vinaròs (Castelló) i al Butlletí
Oficial de la Província de Castelló, el Ban de l’Alcalde de l’Ajuntament de Morella, pel que s’obri el
període de presentació d’instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, en el
Municipi de Morella. Sent exposat el Ban en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauló d’anuncis
de l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància e Instrucció del Partit o Jutjat Decà i en el propi
Jutjat de Pau des del 25 de febrer de 2015.

1. Enrique Querol Carbó, com a Jutge de Pau titular.
2. Rosa Borrás Mestre, com a Jutge de Pau substitut.
Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb els articles 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases de Règim Local, així com en l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau, el Ple, a proposta de la Comissió Informativa de Hisenda, per unanimitat, adopta el
següent acord:
Primer. Nombrar a Enrique Querol Carbó amb DNI 18.746.935-A, amb domicili a C/ Virgen de
Vallivana, 41 de Morella, de professió jubilat, com Jutge de Pau titular i a Rosa Borràs Mestre
amb DNI 18.733.968-P, amb domicili a C/ Segura Barreda, 16 de Morella, de professió jubilada,
com a Jutge de Pau substitut.
Segon. Donar trasllat del present Acord al Jutge Decà de Vinaròs (Castelló) que l’elevarà a la
Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i l’article
7 del Reglament 3/1995, de 7 d juny, dels Jutges de Pau.
Pren la paraula el Sr. Blanch per manifestar, en nom del Grup Socialista, el màxim
reconeixement i agraïment a Enrique Querol i Rosa Borrás, que avui estan configurant aquesta
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Vist que amb data 13 de març de 2015 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds amb el
següent resultat:

candidatura, fent-lo extensiu també a Gema Ripollés per prestar conjuntament de nou aquest
servei, tant important i necessari com és, el Jutjat de Pau de Morella, sense oblidar que
properament van a veure reduïdes les seves competències donada la semi-privatització del
Registre Civil.
Pren la paraula el Sr. Querol per afegir-se al reconeixement i agraïment manifestat pel Grup
Socialista, cap a Enrique Querol, Rosa Borrás i Gema Ripollés, desitjant que continuen al cap
davant del Jutjat de Pau per molt de temps.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair a Enrique Querol i Rosa Borrás per continuar sent el
Jutge titular i suplent de Morella, i a Gema Ripollés per seguir amb el seu treball com
administrativa del Jutjat, considerant que fan un treball miolt important pel poble de Morella.
Aprofitar aquest punt per reivindicar i defensar el paper dels Jutjats de Pau, i per mostrar el
rebuig davant de les intencions del Govern Central, de privatitzar molts dels serveis que
aquestos jutjats vénen desenvolupant i que no farà altra cosa, que gravar amb més impostos
als ciutadans en compte d’estalviar despeses.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, CORRECCIÓ ERRORS ENUMERACIÓ CARRERS LA
POBLETA. Vist que en data 13 de març 2015, l’Ajuntament va decidir iniciar el procediment
pel qual es procedirà a la correcció d’errors de la numeració dels carrers de La Puebla
d’Alcolea.

Vist que amb data 23 de març de 2015 i mitjançant Providència d’Alcaldia, va ser sol·licitat
informe a l’Arquitecte Tècnic Municipal en el que es va recollir la numeració dels carrers de La
Puebla d’Alcolea, segons els criteris de la Resolució de 9 d’abril de 1997, rebut en data 24 de
març de 2015.
Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 24 de març de 2015 i de conformitat amb allò que
disposa l’article 34 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
de Bens de les Entitats Locals, en relació amb l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple, per unanimitat, a proposta de la Comissió
Informativa adopta el següent acord:
Primer. Corregir els errors en la numeració dels carrers de La Puebla d’Alcolea tal i com ve
reflectit en l’expedient.
Segon. Notificar als interessats, a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
empreses i Organismes que presten en el municipi serveis destinats a la col·lectivitat (INE,
Registre de la Propietat, Companyia Elèctrica, Companyia d’Aigües, Servei Postal...).
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, ENUMERACIÓ C/ HOSPITAL. Vist que en data 12 de febrer de
2015, l’Ajuntament va decidir iniciar el procediment pel qual es procedirà a renumerar la via
pública Carrer Hospital, d’aquest municipi.
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Vist que amb data 23 de març de 2015, es va redactar informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i del procediment a seguir, sol·licitat mitjançant d’Alcaldia de mateixa data.

Vist que amb data 13 de febrer de 2015, es va redactar informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i del procediment a seguir.
Vist que amb data 13 de febrer de 2015 i mitjançant Providència d’Alcaldia, va ser sol·licitat
informe a l’Arquitecte Tècnic Municipal en el que es va recollir la nova numeració de la via
pública, segons els criteris de la Resolució de 9 d’abril de 1997, rebut en data 10 de març de
2015.
Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 11 de març de 2015 i de conformitat amb allò que
disposa l’article 34 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
de Bens de les Entitats Locals, en relació amb l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple, per unanimitat, a proposta de la Comissió
Informativa adopta el següent acord:
Primer. Renumerar la via pública carrer Hospital, per a que siga una numeració correcta i
correlativa, tal i com ve reflectit en l’expedient.
Segon. Notificar als interessats, a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
empreses i Organismes que presten en el municipi serveis destinats a la col·lectivitat, (INE,
Registre de la Propietat, Companyia Elèctrica, Companyia d’Aigües, Servei Postal...).

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, ENUMERACIÓ HOSTAL NOU. Vist que en data 15 de març
de 2007 s’aprova l’ordenació i numeració dels carrers del Barri Hostal Nou, d’aquest municipi,
el Ple, per unanimitat, a proposta de la Comissió Informativa adopta el següent acord:

Segon. Notificar als interessats, a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
empreses i Organismes que presten en el municipi serveis destinats a la col·lectivitat (INE,
Registre de la Propietat, Companyia Elèctrica, Companyia d’Aigües, Servei Postal...).
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair tot el treball fet, tant per la Policia Local, administratius
i serveis tècnics per poder realitzar les correccions assenyalades, especialment en el cas de la
Pobleta.
9. ACTES COMMEMORACIÓ 70 ANYS D’ALLIBERAMENT DELS CAMPS NAZIS. AMICAL
MAUTHAUSEN. Es dóna compte per part de la Regidora de Cultura Maria Rallo del següent:
“La memòria i la llibertat deuen de ser exercicis quotidians de tots per evitar un nou holocaust i
violacions dels drets humans.” (Irvin Catler)
El proper dia 5 de maig es commemora i recorda, dins del fets de la 2ª guerra mundial, els 70
anys de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen, on milers de republicans
espanyols foren assassinats junt a milers de jueus, gitanos, dissidents polítics…
Els espanyols que van passar pels camps, dels que hi ha constància documental, pugen a:
9.328. D’ells van morir 5.185, van sobreviure 3.809 i consten com a desapareguts 334.
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Primer. Incloure un nou carrer denominat Carrer Barranquet del Tint, tal i com ve reflectit en
l’expedient.

Concretament en el camps de Mauthausen: 7.532 homes, dones, xiquets i xiquetes internats
en el camp o alguns subcamps, dels que moren 4.816.
La xifra d’espanyols que van morir o foren donats per desapareguts en els camps puja a:
5.519. Es tracta d’una xifra incompleta perquè un nombre indeterminat va passar per ells
sense que quedara rastre de la seua presència.
Finalment s’estima que Mauthausen va recloure a 199.400 persones entre 1938 i maig de
1945, de les quals 119.000 van morir.
Quan l’exèrcit dels Estats Units entrà a Mauthausen el cinc de maig de 1945, les banderes
republicanes havien substituït a les esvàstiques nazis i en la porta principal penjava una
pancarta que dia: “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras”.

“Uno de ellos, Manuel Bonet, quiso dar ejemplo con su muerte. ...Bonet cayó enfermo de
tuberculosis y renunció inmediatamente a disponer de esa ración. Su amigo Miguel Serra no
ha olvidado las palabras que le escuchó ese día: “ Miquel, el partido llevaba razón cuando
decía que teníamos que dirigir todos los esfuerzos a salvar a los compañeros que todavía
tienen esperanzas de salir de aquí. Ayudar a un muerto es contraproducente. Yo voté ese
acuerdo y quiero ser el primero en respetarlo (...)”. Al cabo de tres o cuatro días se lo llevaron
al campo ruso donde murió en brazos de Joan Sarroca. Bajo la almohada estaba todavía la
comida que este compañero le había dado y que no había querido quedarse.”
Diu Jorge Santayana: “El que olvida la historia está condenado a repetirla”. A Morella no volem
que siga així. Volem recordar i reconèixer a aquells veïns nostres, a aquelles persones
conegudes i estimades que van morir lluitant per la llibertat i la justícia. Volem en el seu
reconeixement que les generacions presents i les futures sàpiguen que dins d’aquell infern
vint-i-una persones del nostre pobles el van sofrir. I per damunt de tot, i això és el més
important, que eixia ignomínia no torne a passar mai més.
“Cuando los campos fueron liberados surgió el grito ahogado de los supervivientes: NUNCA
MAS”.
A tots i cada un d’ells , als que van morir i aquells que van sobreviure, el nostre més gran
reconeixement.
ARES:
Alfredo Rovira Pitarch. (mort a Mauthausen el 11-9-1942)
BENASAL:
Graciano Sangüesa Tena (mort a Mauthausen el 18-1-1943)
CASTELL DE CABRES: Joaquín Gil Abella (mort el 28-10-1941)
CULLA:
Camilio Castellfort Ortells. (mort el 14-12-1941)
Demetrio Bellés Bellés (mort el 20-4-1941)
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Dins d’aquest camp de concentració i d’altres, dins d’aquest “infern en vida”, també van patir i
morir homes, dones, xiquetes i xiquets del nostre poble, de la nostra comarca i pobles veïns.
D’un total de vint-i-u van sobreviure vuit. D’alguns d’ells sabem de la seua tortura i mort com és
el cas de Julián Centells Guarch pel treball de recerca que ha fet el seu nebot Alejandro Zurita
que ho conte amb tot detall, i també de Manuel Bonet Bonet, fill d’Ortells, que va morir el 10-6
de 1943 a Mauthausen i que en el llibre recentment publicat “Los últimos españoles de
Mauthausen” de Carlos Hernández, en la pàgina 328 diu el següent:

CINCTORRES:José Carceller García(alliberat en Dachau el 6-5-1945)
José Ripollés (mort en Buchenwald el 27-3-1945)
FORCALL:
Francisco Bordás Sancho (alliberat el 28-81944)
Juan Miralles García (alliberat el 17-8-1944)
Gaspar Omedes Adell (alliberat el 5-5-1945)
MORELLA: José García (alliberat en Dachau el 30-4-1945)
José Urquizo (alliberat)
Manuel Bellés Beltrán (mort el 20-11-1941)
Manuel Bonet Bonet (Ortells) (mort a Mauthausen el 10-6-1943)
Manuel Ferrer Gasulla (mort a Mauthausen el 16-2-1943)
PORTELL:
Julián Centelles Guarch (mort en Gusen el 7-11-1941)
SORITA:
Julio Arrufat Aznar (alliberat el 5-5-1945)
VALLIBONA: Francisco Benet Vives. (mort el 24-11-1941)
Marcelino Ortí Meseguer (mort el 8-12-1941)
VILLORES: Manuel Fuster Prats (mort en Mauthausen el 16-3-1942)
Felipe Pallarés Blasco (alliberat en Buchenwald)
Seguidament es detalla els actes que es celebraran en Morella per tal de commemorar
aquestos 70 anys d’alliberament d’aquest camp de concentració.
En primer lloc es celebrarà una exposició en el Convent de Sant Francesc, en la que col·labora
l’associació Amical, ”Imágenes y memoria de Mauthausen”, que s’inaugurarà el dia 11 d’abril a
les 12 hores i que estarà oferta fins al 31 de maig.

Es realitzarà un cicle de cinema amb la projecció de distintes pel·lícules, tots els divendres a
les 22:30 hores en la Casa Ciurana a partir del 17 d’abril, així com altres projeccions en el
cinema municipal
La cloenda es produirà el 30 de maig amb la inauguració d’una placa commemorativa al
passeig de l’Alameda i paraules d’Alejandro Zurita, nebot de Bonet.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es considera molt positiu el recordatori a totes dels
víctimes de la nostra comarca així com els actes que es celebraran, assenyalant que el fet de
fer la xerrada també en l’IES és molt important per a que els xiquets i joves coneixquen
qüestions tant importants com aquestes.
I per finalitzar sumar-se al desig de que un fet com aquest no es torne a repetir, encara que la
història reflexe que sempre han hagut i hi ha guerres pel domini sobre tot del territori, encara
que no totes han estat de tanta importància com va ser en este cas.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que, tal i com diu el Sr. Amela malauradament moltes
guerres han hagut i hauran, però avui es tracta de fer un reconeixement a tota eixa gent de
Morella i Comarca, que van sofrir i morir en eixos camps de concentració.
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Es realitzaran distintes xerrades que començaran el dia 18 d’abril en les Sales Gòtiques de
l’Ajuntament a càrrec de Rosa Toran ((Historiadora i membre de l’associació AMICAL DE
MAUTHAUSEN), “Els republicans als camps nazis. Setanta anys de l’alliberament” que es
repetirà també en l’IES Els Ports.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per sumar-se a les paraules unànimes del plenari, recordant que
ja en el 65 aniversari aquest plenari va prendre acord per recordar als veïns de Morella que
van sofrir aquesta barbàrie.
Destacar la importància que té el fet de que la gent jove estigue conscienciada, valore tot el
que s’ha aconseguit, que pose en valor la convivència i la pau i que aprengen d’eixos cops tant
forts que la història ha donat a la humanitat, per a que un fet com aquest no es torne a repetir.
Agrair a tots els veïns per la seva col·laboració i especialment a l’associació Amical
Mauthausen, per la seva ajuda en la investigació, recuperació de dades i programació dels
actes i exposició de Sant Francesc.
Per últim convidar a tot el món als actes que es realitzaran des de l’exposició fins l’acte
commemoratiu on també participaran alcaldes de la Comarca i familiars de les persones
homenatjades.
De tot el qual el Ple queda assabentat.
10. RATIFICACIÓ ENOMANDA GESTIÓ DE RESIDUS, DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. Coneix
el ple l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 12 de març de 2015 que és com segueix:
“Conegut que ha transcorregut el termini en la cessió a la Diputació Provincial de Castelló, del
servei de recollida, transport i tractament dels residus urbans.

La Junta de Govern Local, a l’espera de les noves condicions del contracte i de la prestació del
servei, per unanimitat acorda, prorrogar la cessió de la gestió del servei de recollida, transport i
tractament dels residus urbans, en les mateixes condicions que van ser acordades en la sessió
plenària del dia 17 de novembre de 2003, fins la definició del nou servei, o en el seu cas del nou
acord del ple. “
El Ple per unanimitat acorda ratificar el referit acord.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest tema ja es va tractar en aquest plenari,
mantenint-se una reunió, en el mes de febrer, en el Diputat de Mediambient i encara que en
este moment el servei de recollida ja està prorrogat per mig any més, s’haguera tingut que
actuar ja fa temps.
També se va transmetre a la Diputació la necessitat d’apostar per un servei de recollida
orgànica, per ser més eficaços i donat que en dos anys normatives europees obligaran a este
tipus de recollida selectiva.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS FUSTES MONTE DE PEREROLES.
Vist que el Plec Particular de Condicions Tècnic-Facultatives que han de regir l’alienació de
l’aprofitament de montes de Propis, inclosos en el catàleg d’Utilitat Pública, i resultant: Que
l’Unitat Forestal ha remés a aquest Ajuntament el Plec de Condicions Tècniques Particulars,
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Conegut que es procedirà a una nova licitació del servei per part de la Diputació.

que ha segut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per l’Intervenció per a
la seua fiscalització prèvia.
Considerant: Que l’Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en relació amb l’Art.
265 del seu Reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer, determina la
competència de l’Entitat Local per a la realització de l’aprofitament dels seus montes amb
subordinació, en el referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació de preus mínims dels
productes, al que disposa l’Administració Forestal.
Considerant: Que sent necessari determinar les condicions econòmiques-administratives
particulars, que degudament informat per Secretaria i per Intervenció ha de ser aprovat pel Ple
de l’Ajuntament, com Òrgan competent, segons el disposat en l’Article 22.2.I), de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i Art. 122 del Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, devent exposar-se al públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí
Oficial de la Província, segons el disposat en el nomenat Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la Comissió de
Promoció Econòmica; la Corporació per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació, mitjançant
subhasta de l’aprofitament de fustes del monte de Pereroles amb una quantia de 259 Tn. amb
una taxació de 518 euros.

15. APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ AJUDES A PROJECTES DE COOPERACIÓ
AMB EL TERCER MÓN, 0,7% (ONG). Es dóna compte, per part de la regidora de Benestar
Social Mª Luz Blasco Querol, de la reunió celebrada pel Consell de Solidaritat, en la qual es va
aprovar la proposta presentada per la comissió de valoració, segons les bases de la
convocatòria de l’any 2014 d’ajudes a organitzacions no governamentals (ONG), decidint
l’adjudicació econòmica de 13.700 euros (13.500 + 200 euros d’aportació de l’AMPA), de la
següent manera:
Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de la reunió
celebrada pel Consell de Solidaritat en la qual es va aprovar la proposta presentada per la
comissió de valoració segons les bases de la convocatòria de l’any 2014 d’ajudes a
organitzacions no governamentals (ONG), decidint l’adjudicació econòmica de 13.700 euros de
la següent manera:
- MANS UNIDES
- CREU ROJA
- YOU CANYOLE
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
- DELWENDE
- ASOL
- FUNDACIÓN VICENTE FERRER

2.000.1.200.1.500.2.250.2.000.2.000.2.250.-
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Segon. Que es sol·licite oferta al menys a tres empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte.

ADECOI: Aquest projecte no compleix les bases, per no tenir representació local ni comarcal.
Quedant 500 euros per al fons d’emergència.
Pren la paraula la Sra. García per dir que, el Grup Municipal Popular, com cada any, recolzarà
aquest 0,7% que l’Ajuntament de Morella donarà al tercer món, agraint la col·laboració de l’AMPA,
considerant que tots els projectes presentats són molt interessants i que seran de gran ajuda per
a tots els més desfavorits.
També agrair la tasca que està realitzant la comissió de valoració, lamentant, una vegada més,
no poder participar en el Consell de Solidaritat, fet que demostra l’actitud poc democràtica i poc
tolerant del Partit Socialista de Morella.
Pren la paraula la Sra. Querol per demanar que els governs de tots aquestos països facen unes
polítiques més socials, que lluiten més davant la desigualtat i que pensen més en els seus
ciutadans.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest punt demostra el dinamisme del Consell de
Solidaritat, el compromís solidari del poble de Morella que destina el 0,7% del seu pressupost a
aquestos projectes i la implicació de molts de veïns de Morella en moltes d’aquestes associacions
que presenten projectes solidaris amb tota aquella gent que més ho necessita.
Afegir-se a la petició que ha fet la regidora de Benestar Social en quan a la millora del govern de
tots eixos països i també sobre tot als governs del primer món per a que s’arrimaren a l’aportació
del 0,7% dels seus pressupostos a projectes solidaris.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar la proposta del Consell de Solidaritat, tal i com
se presenta.
13. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
14. PRECS I PREGUNTES.
Sent les dinou hores i quaranta-vuit minuts abandonen el ple els regidors Amadeu Bordàs
Antolí i Ernesto Blanch Marín.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:
- Exposar que han hagut diverses queixes, per part de veïns, pels elevats preus que es cobren
per fotocòpies o documents, així com que en alguns casos no es donen rebuts dels
pagaments.
- Demanar que es solucione la falta d’enllumenat en la prolongació de l’Avinguda Castelló.
- Demanar que s’arregle, tal i com ja es va demanar fa més d’un any, l’absis de l’església de
Sant Francesc.
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Agrair al grup de treball del Consell de Solidaritat la seva important tasca que realitzen en quan a
la recopilació i avaluació dels projectes.

- Informar que després de conèixer la petició d’un taller d’ocupació per part de l’Ajuntament, el
Grup Municipal Popular va mantenir converses en el Director Territorial, Miquel Jarque, per
aconseguir que 19 persones puguen tenir un treball, encara que siga de forma temporal.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar la queixa dels pares dels xiquets de patinatge per la
falta de previsió en la neteja de l’espai firal després de les festes, ja que les queixes que han
plantejat directament no han tingut efecte.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint 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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- Respecte a la neteja de l’Espai Firal dir que s’han mantingut reunions tant amb la
responsable del patinatge, com en els responsables de la bridada que realitza la neteja per
tal de millorar el servei, encara que hi ha que tenir en compte que com en l’Espai Firal també
es realitzen altres activitats poden haver alguns problemes en moments puntuals.
També dir que des de l’Ajuntament sempre s’ha recolzant aquesta activitat per als xiquets i
xiquetes de Morella.
- Pel que fa a les taxes per fotocòpies, dir que aquest és un preu més elevat que en una
copisteria, encara que les queixes que s’han rebut han estat per la disponibilitat de
documentació tècnica, fent-se ja en este moment la digitalització de la mateixa.
I pel que fa a l’emissió de rebuts, dir que si que es realitzen els rebuts corresponents.
- Pel que fa a la il·luminació de carretera Castelló s’està treballant per trobar la millor solució
possible.
- Pel que fa a la reparació sol·licitada en el Convent de Sant Francesc, se pren nota per
solucionar-ho lo antes possible, demanant disculpes per no haver-ho fet abans.
- Pel que fa al taller d’ocupació, s’està totalment d’acord en la necessitat de sumar esforços,
tenint de ser una prioritat per a la gent jove, considerant que s’ha presentat un projecte amb
futur i esperant tenir una bona resposta.

