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

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
quinze minuts del dia deu de novembre 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
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA 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, per unanimitat
s’aprova l’acta de data 20-10-2016.
2. INFORME D’ALCALDIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. S’han
mantingut una sèrie d’accions entre les que cal destacar les següents:
- Es va realitzar una visita del Delegat del Govern Moragues i del Subdelegat del Govern,
aprofitant per tractar diverses qüestions:
Acabament de les obres del Pont de la Bota, valorant de forma positiva la insistència per a que
l’obra es realitzara el més ràpid possible, ja que al final es va acabar en menys temps del que
estava previst.
També es va constatar la importància que té la N-232 per aquesta zona, esperant que
l’adjudicació del tram del Port de Querol es faça abans d’acabar l’any, estant en este moment
valorant-se les 26 ofertes presentades.
Aquest ajuntament oferirà tota la seva col·laboració per tal que es realitzen, el més ràpid
possible, els tràmits d’expropiacions dels terrenys.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 21/12/2016
HASH: a2fe86e3c9c8b8d0f3a78848e3435a05

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2016
=====================================================================

Donat que ja hi ha un nou govern se li va traslladar al Delegat del Govern, distintes qüestions
que afecten a Morella, com és el Parador de Turisme, i també la carretera N-232.
- Distintes reunions de treball en la Generalitat Valenciana:
Realització d’unes Jornades organitzades per l’Agència Valenciana del Turisme i les
Universitats Públiques Valencianes.
Visita amb empresaris turístics a l’Aeroport de Castelló per tal de conèixer de mà del seu
Director aquesta infraestructura i així poder aprofitar-la per vendre la nostra ciutat.
Reunions per tractar temes de patrimoni com són, les obres de la sustentació de la Torre del
Racó, que ja han finalitzat, o les millores que cal realitzar en Morella la Vella.
Reunió de tots els pobles del nord de la província de Castelló en relació al Fons de Cooperació
Municipal que es posarà en marxa per al proper any, al estar inclòs en la proposta del
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017, recordant que aquesta és una
reivindicació històrica ja que des de l’any 1998 quan es va aprovar, mai es va posar en
funcionament.
- Realització de distintes reunions en la Diputació Provincial de Castelló per tal d’assegurar
partides en el proper pressupost per a les obres del camí de la Canà i les de la carretera de
Xiva, així com també per tractat la qüestió del Colomer Zurita.
- Destacar, dintre del Pla d’Ocupació Local, les dos ofertes de Salari Jove i les tres de reforç de
la brigada municipal.

- Participació en un fòrum organitzat per la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) on es va tractar el tema dels Plans Nacionals de Patrimoni.
- Celebració a Calaceit, de l’Assemblea de “Los Pueblos más Bonitos de España” de la regió
Est de la qual es forma part junt amb els municipis d’Aragó, on s’han valorat les accions preses
en l’any 2016 i els projectes de futur de cara a l’any 2017.
- Reunió, junt amb altres alcaldes de la província, en el rector de l’UJI amb motiu de la
presentació del projecte educatiu “Connectat en la ciència” i on es van tractar aspectes de
col·laboració en la Universitat Jaume I molt importants, no sols per als estudiants de la nostra
comarca que s’estan formant en aquesta universitat, sinó també per a tota la província de
Castelló com element vertebrador, a banda de formatiu.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Continuen les obres de reurbanització del carrer Verge del Roser, on ja s’han acabat els
treballs de soterrament de canalitzacions i canonades, treballant-se en l’adoquinat i
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- Reunió amb responsables de Telefònica, punt que es tractarà més amplament en aquest
plenari, per tractar la qüestió de la instal·lació de fibra òptica.

-

col·locació de les voreres, destacant que en el transcurs de les obres es va realitzar una
important troballa arqueològica ja que pareix que es tracta d’un soterrament anterior a
l’època de la reconquesta de Morella.
S’estan ultimant les obres dels POIS d’Ortells fent els murs de l’entrada de l’hijuela.
Menudes obres de canalització, un abeurador, toma d’aigua, etc, a l’antic dipòsit d’aigua de
Pereroles.
Millora en la canalització d’aigües en la part de la Torre de la Nevera de l’Alameda.
Obres d’accés a la zona de Sant Miquel per les obres de la Torre del Racó.
Ja està instal·lada l’estructura de reforç de la Torre del Racó, esperant poder començar, els
més prompte possible, la licitació de les obres de restauració que realitzarà la pròpia
Conselleria de Cultura.

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- Treballs de manteniment per la posada en marxa del sistema de calefacció de tots els
edificis municipals.
- Treballs de manteniment dels edificis municipals, col·legi,...
- Treballs als diferents cementiris municipals per a la festivitat de Tots Sants.
- Preparació i muntatge dels espais municipals per a la realització de diferents actes,
congressos, presentacions i xerrades.
ÀREA DE GOVERNACIÓ

ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
-

Treballs de manteniment i neteja de zones verdes.
Recollida selectiva del material reciclable.
Recollida mensual de mobiliari i deixalles de vivendes particulars.
Treballs de neteja dels cementiris donada la festivitat de Tots Sants.
Obres de millora en el Monte de Pereroles.
Obres, dintre del projecte turístic comarcal, en la Costa Nogueral.
Gestions referent al punts d’abastiment d’aigua.

ÀREA DE TURISME I COMERÇ
- Morella ha estat seu de distintes jornades: Jornada de turisme “Paisatge, ètica i planificació
turística” organitzada per La universitat de València i l’Agencia Valenciana del Turisme,
Jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Castelló “Perspectivas de Futuro en el
Entorno Rural” orientades a tots els sectors productius, Jornada organitzada per la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies realitzada a Cinctorres, on es va tractar
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- Una vegada finalitzat el muntatge de l’estructura que sosté la Torre del Racó, es senyalitze i
regule el tràfic per a que es puga circular per l’entrada de Sant Miquel en els dos sentits,
tant d’entrada com d’eixida.
- S’obre al trànsit el tram de la N-232 pel Pont de la Bota després de la reparació dels danys
causats per l’accident d’un camió a l’octubre de 2015.
- Treballs per adequar més zones d’estacionament per a residents en la zona baixa del poble.

-

temes de turisme i desenvolupament rural, Jornades de transparència i participació
organitzades per la Universitat Jaume I, i una jornada sobre llenguatge administratiu no
sexista que tindran lloc demà.
S’està treballant en distints projectes de millora turística en els espais culturals, dintre de les
ajudes de turisme de l’Agència Valenciana del Turisme.
Celebració de distintes activitats dintre de les Jornades Europees de Patrimoni.
Donar l’enhorabona per la renovació, un any més, de la “Q” de qualitat de l’oficina de
turisme, donant un suport important a les empreses en el sistema de qualitat SICTEC.
Morella és seleccionada per Toprural com una de les ciutats candidates a ser elegida com
una de les Meravelles rurals d’Espanya 2016.
Reunió a Alcanyís del Consorci de la ruta dels 3 Reis.
Rebuda a un grup de periodistes austríacs.
Reunió amb responsables a nivell autonòmic de la Cadena Ser per fer un important
esdeveniment en el mes de desembre.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Reunió amb responsables de Telefònica per a la instal·lació de Fibra Òptica a Morella.
- Treballs per a la renovació de la web morella.net.

- Realització de distintes activitats dintre de les Jornades Europees de Patrimoni junt amb els
altres municipis que formen part de la Mancomunitat Taula del Sénia.
- Continuació del cicle de cinema.
- Realització d’un concert de Morella Sonora.
- Preparació nou cicle “Cita a Morella”, realitzant este proper dissabte un anàlisi de les
eleccions americanes amb Lluis Foix de la Vanguardia.
- Preparació d’una publicació sobre la memòria històrica aprofitant el fons de l’Arxiu Pascual i
amb una ajuda de la Conselleria de Transparència.
- El Morelladon Beltrani ha estat escollit dintre del Top 10 com el 2on. descobriment més
important a nivell mundial en quan a fòssils.
- Signatura d’un conveni de col·laboració amb el Museu Vall d’Uixó per l’exposició temporal
d’algunes peces de dinosaures de Morella.
ÀREA DE FESTES
- Felicitar, tant als dimonis de Morella com als Majorals de Sant Antoni per l’èxit de
participació en la III Trobada de dimonis.
- Treballs per a l’organització de la festa de fi d’any.
- Treballs al voltant de l’elecció del cartell de l’Anunci.
ÀREA DE JOVENTUT
- Celebració del 1er. Consell dels Xiquets dins del curs 2016-2017, on se’ls va informar de
l’obtenció del Segell Ciutat Amiga de la Infància i on també es van recollir les aportacions i
suggeriments fets pels xiquets.

4

Codi Validació: 9W3GT4YXLLT9WHDG9D9Z9YQLD | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 23

ÀREA DE CULTURA

- Reunió en matèria de joventut del Pla Xarxa Jove.
- Realització d’activitats per als més menuts dintre de les Jornades Europees de Patrimoni.
- Dues ofertes de treball de Salari Jove.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- Presentació del projecte de la Universitat Jaume I “Connecta amb la ciència”.
ÀREA D’ESPORTS
-

S’ha demanat material esportiu amb una subvenció de Diputació.
Primera reunió per l’organització d’una nova edició de la Mediterrànea Xtrem.
Realització de diverses marxes senderistes dintre de les Jornades Europees de Patrimoni.
Preparació de distintes activitats per al mes de desembre.
Col·laboració permanent amb els distints equips esportius.

ÀREA D’IGUALTAT
- S’estan preparant les activitats de les primeres jornades de la Dona que tindran lloc del 20
al 27 de novembre.
- Treball en el Pla Municipal d’Igualtat.

- Reunió del Consell de la Solidaritat on es van aprovar les bases del 0,7% per a l’any 2016
que aquesta setmana ja han estat publicades en el BOP, obrint-se el termini per poder
presentar els projectes i on també es va parlar de les activitats solidaries per al Nadal.
- Preparant l’encontre amb dónes de Tunísia, dintre del projecte “Elles trien”, de l’ONG
Assemblea de Cooperació per la Pau.
- Felicitació a Trini Blanch pel seu nomenament com a Presidenta de la Coordinadora
Valenciana de les ONG de la Comunitat Valenciana.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Preparant la festa anual dels jubilats de Morella.
- Preparant les activitats per Nadal de l’UJI de Majors amb la programació d’una obra de
teatre i altres activitats.
ÀREA DE SANITAT
- Està previst l’inici de la campanya de prevenció del càncer de mama en l’Hospital de
Vinarós per finals de novembre, després d’haver-se retardat degut a les obres del Pont de la
Bota.
- Reunió amb el nou metge, Frank Castillo, per seguir col·laborant en les actuacions socials
que es porten a terme des d’aquest ajuntament.
Per finalitzar fer una menció especial a l’acte d’entrega, a títol pòstum, de la Creu de Santa
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ÀREA DE SOLIDARITAT

Llúcia a Teudo Sangüesa, així com a l’acte d’homenatge a Ricardo Miravet que va tenir lloc en
la Todolella, agraint la cessió que ha fet del Castell al poble de la Todolella, així com un record
molt especial a la figura de Teudo.
Es dóna compte dels decrets que van del 2016-0260 al 2016-0281
DECRETS DEL 2016-0260 AL 2016-0281
Nom
Data
Expedient Procediment
DECRET 2016-0281 [SIGNAR PLATAFORMA
DIPUTACIÓ - decret resolució exp.
sancionador Maria Gracia Borras Climent] 04/11/2016 19:52 20/2016
MULTES DE TRÀNSIT 2016
DECRET 2016-0280 [DECRET D'ALCALDIA
EXP. JOSE MANUEL JULIAN GRAU(2)]

03/11/2016 17:47 561/2016

JOSE MANUEL JULIANGRAU
Expedient Lliure

DECRET 2016-0279 [Decret Modificació
Ordenances Fiscals 2017]

03/11/2016 17:38 575/2016

MODIFICACIÓ ORDENANCES 2017

DECRET 2016-0278 [Decret inici expedient
Modificació Ordenances Fiscals 2017]

03/11/2016 17:38 575/2016

MODIFICACIÓ ORDENANCES 2017

03/11/2016 8:48 572/2016

Junta de Govern Local 02-11-2016

DECRET 2016-0277 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 02-11-2016]
DECRET 2016-0276 [DECRETO
APROBACION FACTURA CISE CENTRO DE
DIA OCTUBRE]

30/10/2016 20:03

DECRET 2016-0275 [DECRET APROVACION
FACTURA ARC ESTUDI]

30/10/2016 20:03

MANDAMIENTOS, PAGOS,
nov-16 FACTURAS 2016
INFORME 3º TRIMESTRE 2016
SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE
27/10/2016 9:31 562/2016 Expedient Lliure

DECRET 2016-0273 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 26-10-2016]
DECRET 2016-0272 [SIGNAR PLATAFORMA
DIPUTACIÓ - decret resolució exp.
sancionador Sergio Conesa Cucala]
DECRET 2016-0271 [SIGNAR PLATAFORMA
DIPUTACIÓ - decret resolució exp.
sancionador Carlos Ferrer Felis]

25/10/2016 10:58 20/2016

MULTES DE TRÀNSIT 2016

25/10/2016 10:58 20/2016

MULTES DE TRÀNSIT 2016

DECRET 2016-0270 [Decret incoació
multes de trànsit1_R4464]

24/10/2016 17:49 20/2016

MULTES DE TRÀNSIT 2016

DECRET 2016-0269 [Decret incoació
multes de trànsit1_R4448]

24/10/2016 17:49 20/2016

DECRET 2016-0268 [Providencia de
Alcaldía modificación creditos 042016]

19/10/2016 12:43 554/2016

MULTES DE TRÀNSIT 2016
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
042016 Modificación de crédito
modalidad de Créditos
Extraordinarios Financiados con
Cargo a [Nuevos y/o Mayores
Ingresos]

DECRET 2016-0267 [Resolució d'Alcaldia
PLE ORDINARI 18-10-2016]

19/10/2016 10:26 553/2016

PLE ORDINARI 20-10-2016

DECRET 2016-0266 [Providència d'Alcaldia
C. Cultura 19-10-2016]

19/10/2016 10:25 558/2016

Convocatòria la Comissió
Informativa de Cultura 19/10/2016

26/10/2016 9:08 564/2016

Junta de Govern Local 26-10-2016
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DECRET 2016-0274 [DECRET SEGUIMENT
PLA D'AJUST 3º TRI 2016]

MANDAMIENTOS, PAGOS,
nov-16 FACTURAS 2016

DECRET 2016-0265 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 19-10-2016]

19/10/2016 10:24 550/2016

DECRET 2016-0264 [Providència d'Alcaldia
C. Benestar Social 19/10/2016]

19/10/2016 8:55 559/2016

DECRET 2016-0263 [Providència d'Alcaldia
comissió hisenda 19-10-2016]

19/10/2016 8:55 556/2016

DECRET 2016-0262 [Providència d'Alcaldia
comissió d'obres 19-10-2016]

19/10/2016 8:54 560/2016

DECRET 2016-0261 [Providència d'Alcaldia
C. Promoció Econòmica 19/10/16]

18/10/2016 14:30 555/2016

DECRET 2016-0260 [Providència d'Alcaldia
C. Governació 19/10/16]

18/10/2016 14:29 557/2016

Junta de Govern Local 19-10-2016
Convocatòria i Dictamen de la
Comissió Informativa de Benestar
Social 19-10-16
Convocatòria de la Comissió
Informativa d'hisenda i especial de
comptes
Convocatòria de la Comissió
Informativa d'obres i urbanisme
Convocatòria de la Comissió de
Promoció Econòmica 19-10-2016
Convocatòria de la Comissió
Informativa de Governació
19/10/16

- Es dóna compte per part de la Secretària de la modificació de crèdits nº5/2016, del
Pressupost vigent, en la modalitat de generació de crèdit, d’acord amb el següent detall:
Suplements en aplicacions de Despeses:
Aplicació
Pressupostària
Progr. Econòmica
336
61905
333
61908
171
61909

Descripció

Euros

Rehabilitación Torres
49.981,52
Mejoras espacios culturales y museísticos
5.940,57
Mejoras espacios verdes de uso público
5.816,12
Total Gastos 61.738,21

Total
Partida
169.981,52
25.940,57
25.816,12

Altes en conceptes d’ingressos
Econòmica
Concepte
75082
75083
75084

Descripció
Remodelación museo sexenio
Señalización y adecuación paseos y zonas verdes
Adecuación turística castillo y murallas
Total Ingressos

Euros
5.940,57
5.816,12
49.981,52
61.738,21

De tot el que el Ple queda assabentat.
3. INFORME SEGUIMENT PLA AJUST 3er. 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 3er. trimestre de 2016.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma
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Aquesta modificació es finançarà amb càrrec a ingressos de naturalesa no tributària, en els
següents termes:

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 31 d’octubre 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.
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:

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
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.
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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.

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 es fan cada any i es procura disminuir-los
o en alguns casos mantenir-los, mai pujar la seva aportació.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.
No s’han rebut
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.

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 tercer
trimestre de 2016 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.
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

9

Codi Validació: 9W3GT4YXLLT9WHDG9D9Z9YQLD | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 23

5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.

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.
De tot això el Ple queda assabentat.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS ANY 2017. Vist
l’expedient tramitat per a la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2017, així com
el Dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra.
Secretària-Interventora.
La proposta de modificació d’ordenances per a l’any 2017 és la següent:
- Ordenança fiscal reguladora dels preus públics pel subministrament d’aigua.
Es realitzarà una pujada del 3,30% en tots els blocs de consum, i respecte a la quota de
conservació de comptadors la variació dependrà del calibre, sent d’1,6 euros per mes en el
calibre més habitual, fent-se també el canvi a comptadors intel·ligents que milloraran molt el
servei.
- Ordenança reguladora de la taxa per serveis de clavegueram, així com de tractament i
depuració d’aigües residuals, inclosa la vigilància especial de claveguerams particulars.
Es realitzarà una pujada del 3,50%.
- Ordenança fiscal reguladora del preu públic per lloguer de places de garatge en
l’estacionament cobert de l’Alameda.

Període lloguer
Indefinit
Mínim: 1 setmana
2 setmanes
De 1 a 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

Preu
46€/mes
20€
33€
55€/mes
50€/mes
46€/mes

Clients sol·licitants de
5 o més places
40€/mes
17€
30€
50€/mes
48€/mes
38€/mes

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir, que el punt de modificació de les ordenances és un punt
molt important dins l’any, ja que en ell s’aproven totes les ordenances i taxes.
Aquest any, donada la situació actual, s’ha optat per mantenir la majoria sense pujar, fent-se
sols uns pocs canvis, tal i com ha explicat la Secretària.
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Es modifica donada la necessitat de fixar unes tarifes per als lloguers temporals, quedant de la
següent manera:

Es modifica l’Ordenança reguladora del lloguer de places de l’estacionament cobert de
l’Alameda, donat que, fins aquest moment, no es disposava de cap tarifa aplicable al lloguer de
places per períodes inferiors a un mes.
Pel que fa a l’Ordenança reguladora del preu del subministrament d’aigua, aquesta no havia
tingut cap canvi des de l’any 2014, però aquest any, i valorant l’informe aportat per l’empresa
d’aigües, es proposa una pujada del 3%, que ve marcat, sobre tot, per l’augment en el cost de
l’energia.
També es proposta d’adaptació, després d’haver estudiat els avantatges que això suposarà, de
la xarxa de comptadors d’aigua de tot el poble, amb el canvi a comptadors intel·ligents que farà
que es puga tenir una gestió més eficient de l’aigua, així com també aportarà una sèrie de
serveis afegits.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que, des del Grup Municipal Popular, el punt de les
ordenances fiscals es considera un dels més importants pel ciutadà, estant d’acord en les
taxes que es modifiquen aquest any, ja que es considera necessari que hage una taxa per
utilització puntual de places d’estacionament en el pàrquing cobert de l’Alameda, així com
també respecte a l’aigua, i vist l’informe de l’empresa d’aigües, es troba normal, donat
l’augment en el cost de l’energia, que es tinga que pujar la taxa en eixe 3,30%, entenent-se
també la pujada pel canvi dels comptadors ja que s’espera que siga en benefici de tots.
Ara bé, el que si que es troba a faltar és eixa rebaixa que es ve demanant des de fa anys, en
quan a l’IBI, Impost de Circulació, etc, ja que cal recordar que Morella té uns dels impostos
més alts de tota la província.

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que es coincideix en que aquest és un punt fonamental
per a tots els ciutadans, agraint que les modificacions es troben correctes, considerant que els
serveis que es prestaran justifiquen les pujades proposades, ja que a banda de suposar una
millor gestió de l’aigua, la utilització dels comptadors intel·ligents, també farà que en casos
com, un consum excessiu donat per una fuga, o el consum inexistent en un domicili on viu una
persona sola, es pot habilitar per a que arribe un avís i així poder solucionar el problema el
més prompte possible.
En quan a les rebaixes proposades, estem en el de sempre, ja que els serveis que es presten
als ciutadans, que cada dia són més, es tenen que autofinançar, i encara que tot el món voldria
pagar menys impostos, el més important es veure com es gestionen els diners recaptats.
Respecte a la revisió cadastral es comparteix la preocupació manifestada, però hi ha que tenir
en compte que l’Ajuntament no té cap poder de decisió sobre la mateixa, encara que el que si
que s’ha fet és, demanar informació de com quedarà aquesta revisió per tal de veure si és
necessari modificar l’IBI.
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Per finalitzar preguntar, donada la preocupació que hi ha en tota la població i en especial en el
sector rural, com afectarà al pagament de l’IBI la revisió cadastral que s’ha produït a tota
Morella i a tots els masos.

Pren la paraula el Sr. Querol per demanar que una vegada es sàpiga com ha quedat la revisió
cadastral s’informe, tant a l’oposició com a tot el poble de Morella, demanant també que, es
face tot el possible, amb bonificacions o amb algun tipus de rebaixa, en el cas que la
modificació suposara un gran augment per als béns rústics.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que este any s’ha realitzat una congelació absoluta de les
taxes, recordant, respecte al punt de l’IBI, que en els anys passats es va fer una baixada del
7% i ara, este any, s’ha realitzat aquesta obligatòria revisió cadastral, que pot ser positiva en
alguns aspectes ja que regularitza el pagaments, però que suposa una preocupació en eixos
nous impostos que tindran, sobre tot, les explotacions ramaderes, construccions disseminades,
etc.
Hi ha que dir que des del moment de l’enviada massiva de cartes, aquest Ajuntament està
insistint a Cadastre per tal que facilite dades per a que l’Ajuntament puga prendre mesures de
cara a poder fer els canvis necessaris, sent totalment impossible, donat que a hores d’ara no
se diposa de cap informació, com tampoc ha estat possible convocar el Consell Agrari, tal i
com es tenia previst, al no poder facilitar cap tipus d’informació al respecte.
Per tant hi ha que dir, que la gestió d’aquesta qüestió per part de Cadastre ha estat molt
negativa, ja que els Ajuntament tenen tot el dret a saber que suposarà aquesta revisió i així
poder aprovar algun tipus de rebaixa o no.

Cal recordar que la contractació del servei de recollida de basures està caducada des de fa
temps, suposant un greu problema en la gestió de recollida de residus consorciada amb la
Diputació, i fent necessari que es sàpiga quina serà l’empresa que, amb garanties, realitzarà
aquesta recollida per així poder, si es possible, baixar eixe rebut.
Per tant hi ha que tenir clar que són els Ajuntaments els que aproven els tipus de gravamen
però que depenen del Ministeri d’Hisenda, a través de Cadastre, en el cas de l’IBI o de la
Diputació de Castelló, en el cas de la Taxa de Basures.
Pel que fa al servei d’aigua dir que, s’està aconseguint una molt bona gestió d’aquest servei
bàsic per a tots, i unes millores molt importants, en la canalització, en els pous i en els
sistemes de bombeig, i prova d’això és que en estos últims mesos, on la situació ha estat molt
complicada, no s’ha produït cap tall d’aigua.
Per tant el que es proposa en este punt és posar en marxa la prestació d’un nou servei, molt
positiu per a tots els veïns, com serà el nou sistema de comptadors que farà que es puga
disposar d’una lectura més fiable i també disposar de més serveis que suposaran millores en
quan a la detecció més ràpida de fugues, o en quan a la detecció de possibles incidències en
vivendes on viu una persona sola, situació aquesta que a més a més pot coordinar amb el
servei de teleassistència de serveis socials.
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Referent a l’impost de basures, dir que este mes passat es va produir un càlcul erroni per part
de Diputació, de l’import corresponent al 1er. semestre de 2016, i també que el fet que les
dades no es passen en temps suficient per a poder aprovar les taxes de forma correcta,
supose també problemes en la partida pressupostària.

Assabentada la Corporació per vuit vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular, acorda:
PRIMER. Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents Ordenances tal i
com vénen expressades en l’expedient:
- Ordenança fiscal reguladora dels preus públics pel subministrament d’aigua.
- Ordenança reguladora de la taxa per serveis de clavegueram, així com de tractament i
depuració d’aigües residuals, inclosa la vigilància especial de claveguerams particulars.
- Ordenança fiscal reguladora del preu públic per lloguer de places de garatge en
l’estacionament cobert de l’Alameda.
SEGON. Donar als expedients la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició dels
mateixos en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, durant 30 dies hàbils, dins
dels quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions que estimen
oportunes.
TERCER. Considerar, que en el suposat que no es presenten reclamacions als expedients, en
el termini anteriorment indicat, que l’acord serà definitiu, en base a l’art. 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde,per subscriure els documents relacionats en aquest assumpte.
5. ACORD DE MORELLA PER LA N232. Es dóna compte per part del regidor de governació,
Jorge García, de l’Acord de Morella per la N232, que és com segueix:

Després d'1 any i 3 mesos de la signatura del “Acord de Morella per la N-232 i A-68” veiem que
el llarg procés per a la millora d'aquesta Nacional al seu pas per la comarca del Matarranya a
Terol i Els Ports en el nord de Castelló va complint etapes i s'està avançant perquè aquesta
millora siga una realitat deixant de ser una carretera en un estat deficient que no es correspon
amb la rellevància d'una nacional i que lastra el futur d'aquestes 2 comarques a més penalitzar
les possibilitats de desenvolupament de les comarques veïnes.
Els 3 trams en els quals el nou traçat encara no és una realitat es troben en els següents
processos:
- Les obres en execució del tram de Terol des de l'enllaç de Ràfels al límit de la província de
Castelló avancen a bon ritme i fins i tot s'ha avançat la data prevista de finalització de les
obres, del any 2019 a l'octubre de 2017.
- El tram Pont de la Bota – Mas de La Torreta pel Port de Querol es va licitar el passat 24 de
juny de 2016 i el recent 2 de novembre es va realitzar l'obertura de les ofertes pel que estem a
l'espera que es produïsca l'adjudicació de les obres.
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“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL NOVEMBRE 2016 “ACORD DE MORELLA PER LA N-232”

- El tram Mas de La Torreta – Morella Sud és el que es troba més retardat, s'està redactant el
projecte i ha de sotmetre's a l'avaluació d'impacte ambiental.
Tal com diu “L'Acord de Morella per la N-232 i A-68”: “Per tot este territori, afectat a més per la
situació dramàtica de la despoblació, la N232 és la infraestructura més important i
transcendental per al nostre futur: únic eix de vertebració de les nostres poblacions, via
d'accés als centres hospitalaris de referència (Alcanyís i Vinaròs) i altres serveis bàsics, la via
de comunicació del transport de la nostra indústria i comerç, i a més una via essencial per al
desenvolupament, d'un sector tan important en les dues províncies, com és el turisme, entre
d'altres aspectes.”.
Sent aquesta una infraestructura essencial i urgent per a garantir el futur de les nostres
comarques és fonamental per a tots que el procés de millora avance el més ràpidament
possible i que els terminis dels tràmits necessaris no es demoren més que l'estrictament
necessari.

Des de l'Ajuntament de Morella convoquem a tots els signants del “Acord de Morella per la
N-232 i A-68” per a reafirmar la voluntat de cooperació i treball perquè el nou traçat de la N-232
en la comarca dels Ports, el Baix Aragó i el Matarranya siga una realitat quan més prompte
millor i que es vagen realitzant passos ferms perquè aquesta nacional, en un futur, siga
desdoblada i es convertisca en l'A-68. Reiterar que aquest pacte està obert a noves adhesions
de càrrecs institucionals, representants polítics, empreses o associacions sensibilitzades en el
fet que el futur de les nostres comarques passa per la millora de la N-232.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Convocar una nova reunió a Morella dels firmants del “Acord de Morella per la N-232
i A-68” per ratificar la voluntat de continuar treballat i cooperant per a que el nou traçat de al
N-232 siga una realitat el més prompte possible.
SEGON. Traslladar a tots els firmants del “Acord de Morella per la N-232 i A-68” aquesta
“Declaració Institucional del Novembre 2016–Acord de Morella per la N232”.
TERCER. Traslladar al Ministeri de Foment, a les delegacions del govern de Aragó i Comunitat
Valenciana, a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aquesta
“Declaració Institucional del Novembre de 2016 – Acord de Morella per la N-232”.
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Estem en un punt decisiu perquè el bon avanç de tota la millora continue i siga una realitat al
més prompte possible. Les obres en la part de Terol han de continuar al bon ritme que ho
estan fent, necessitem que l'adjudicació i després l'execució del tram Pont de la Bota – Masia
la Torreta salvant el Port de Querol siga el més àgil possible i que el Tram Masia La Torreta –
Morella sud de tant sols 5,3 Km avance decididament no quedant com un xicotet coll de
botella.

Pren la paraula la Sra. Noelia García dient que: “És evident que tant la N-232, com esperem
en un futur pròxim l’A68, són vitals pel desenvolupament del nostre territori, portem anys
lluitant per aquestes infraestructures, i per tant no tenim que deixar de fer-ho fins que siguen
una realitat.
Veiem que hi ha importants avanços, com el tram de Terol i la recent licitació del tram Pont de
la Bota – Mas de la Torreta, a l’espera de l’adjudicació de les obres, tot desbloquejat pel
govern del Partit Popular.
Lamentem el gran parèntesi que va fer el Partit Socialista en aquesta carretera deixant-nos en
el oblit, paralitzant en dos ocasions les obres.
Per tant, creiem que governe qui governe hem de continuar treballant sempre conjuntament,
com bé diu aquest acord, per aconseguir quan abans millor la carretera que tots mereixem.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde per recordar que en juliol de l’any passat es va proposar una
reunió molt positiva i que va donar peu a la signatura de l’Acord de Morella per la N-232, on
estàn representats tots els partits polítics, tots els pobles des d’Alcanyís fins a Vinaròs, les dos
conselleries d’infraestructures i les delegacions del governs.
Per tant, ara en este moment, es proposa una nova reunió de l’Acord de Morella per la N-232
per tal de sumar, per a que no es pergue més temps, per a que les coses vaigen ràpides i per
a que es desbloquetge la qüestió de Morella Sur - La Torreta, afectada per 500 m2 d’una zona
ZEPA, amb la realització d’una taula de treball integrada per la Conselleria de Medi Ambient,
Ministeri de Foment, Ministeri de Medi Ambient.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Declaració Institucional-Novembre 2016,
Acord de Morella per la N-232, tal i com es presenta.
6. AGENDA NADAL 2016-2017. Es dóna compte per part de la regidora de cultura, Rocío
Querol Carceller, de l’agenda de Nadal 2016-2017.
PROGRAMACIÓ NADAL 2016-2017.
- 17/12 12:00h Teatre Municipal. Retransmissió en directe del programa Ser Viajeros.
18:00h Sales gòtiques. Concert de la Rondalla
20:00h Sales gòtiques. Inauguració de l’exposició dels cartells de l’Anunci.
- 18/12 10:00 h Paradeta solidària 0,7%
19:00 h Teatre Municipal. Festival de Mans Unides.
- 21/12 17:00 h Visita als malalts
- 22/12 Festival Nadal CEIP Mare de Déu de Vallivana.
18:00 h Església Arxiprestal. Coral a càrrec dels membres de la Universitat de Majors.
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Per finalitzar, agrair la unanimitat que sempre s’ha tingut en aquesta qüestió i més, en estos
moments en que s’ha de fer el possible per a que s’avance d’una manera ràpida i decidida, ja
que aquest és un moment decisiu, donada la proximitat de les obres del Port de Querol, i
donada la supervivència, greument afectada, d’aquest territori.

- 24/12 19:30 h Tradicionals Nadales.
20:15 h Missa del Gall
- 25/12 Nadal
- 26/12 Nadalet
- 29/12 19:00 h Teatre Municipal. Cinema infantil
- 30/12 22:30 h Teatre Municipal. “La lluna Cega” a càrrec de Lletraferits i Comediants.
- 31/12 18:00 h Cursa no competitiva Sant Silvestre
1:30 h Espai Firal. Festa fi d’any
- 03/01 11:00 h Espai Firal. Jocambient
- 04/01 11:00 h Espai Firal. Jocambient
19:00 h Arribada dels Patges de SS.MM els Reis d’Orient
- 05/01 11:00 h Espai Firal. Jocambient
17:00 h Teatre Municipal. Cinema infantil
19:00 h Arribada de SS.MM els Reis d’Orient
- 06/01 16:30 h Entrada de la Brosta Majorals de Sant Antoni
00:00 h Espai Firal. Bureo de Reis Majorals de Sant Antoni
- 07/01 10:30 h Diana a càrrec del grup de Gaiteros de Morella
11:00 h Missa i a continuació processó
13:00 h Sales gòtiques. Acte cívic amb el lliurament de les creus de Santa Llúcia.
- 08/01 19:00 h Teatre Municipal. Cine
Pren la paraula el Sr. Niza per dir que es considera una programació molt completa per als
morellans, preguntant si hi ha prevista alguna activitat de reclam de cara als visitants per tal
que continuar amb la inèrcia de l’any passat.

Pren la paraula el Sr. Niza per dir que es troba una iniciativa interessant i necessària després
del que va suposar l’any passat la campanya de Ferrero Rocher.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball de totes les persones que fan possible aquest
calendari d’activitats, amb eixa rica i variada programació cultural que ofereix, i pel que fa a la
última qüestió plantejada, i encara que no està tancat al 100%, dir que es podrà realitzar una
il·luminació que face que Morella siga referent.
També destacar la continuïtat en l’activitat del dia de fi d’any ja que va ser tot un encert, així
com valorar molt positivament l’oferta i l’esforç que es fa per que els visitants puguen disposar
una oferta cultural i museística important en aquesta època.
De tot això el Ple queda assabentat.
7. INFORME IMPLANTACIÓ FIBRA ÒPTICA. Es dóna compte per part de la regidora de
tecnologies de la informació i comunicació, Judit García, de l’informe sobre la implantació de
fibra òptica que és com segueix:
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Pren la paraula la Sra. Querol per dir que s’ha arribat a un acord amb els empresaris turístics i
l’empresa que va realitzar la il·luminació l’any passat, per tal de poder disposar d’una
il·luminació semblant, estant pendent de programar fer algun acte d’encesa de la mateixa.

“Un dels problemes més soferts per tothom a la nostra comarca és la mancança d’unes
comunicacions dignes amb la resta de territoris, no solament parlant d’infraestructures, sinó
també degut als deficitaris serveis de telefonia mòbil i connexió a Internet de que disposem.
Avui en dia són moltes les empreses que treballen on-line amb els seus proveïdors i els seus
clients, però no solament les grans empreses: xicotets emprenedors de la nostra zona
aconsegueixen ampliar els seus negocis més enllà de les nostres fronteres físiques gràcies a
la possibilitat de treballar a distància a través d’Internet. A més, en la era de les xarxes socials
tots sabem la importància de donar-se a conèixer a través d’aquestes. Com a exemple de la
gran repercussió que pot arribar a tenir una campanya a través d’Internet en general, i de les
xarxes socials en particular, tenim encara molt present el reconeixement de Poble Bell i Bò que
ens va atorgar Ferrero Rocher el Nadal passat, després d’una gran campanya publicitària
sobre Morella que va arribar a centenars de persones gràcies a Facebook.
És per això que des de la Regidoria de Noves Tecnologies d’aquest Ajuntament ens trobem en
constant contacte amb les grans empreses de comunicació a nivell nacional per tal de millorar
els serveis que ens ofereixen. Viure lluny d’una gran ciutat no ha de ser sinònim de disposar de
menys possibilitats de desenvolupament, i menys en la era tecnològica en que vivim: si no
podem desplaçar-nos físicament a buscar oportunitats en altres zones, volem poder fer-ho
virtualment.

Degut a les característiques urbanístiques de Morella, vam insistir en la necessitat de
“camuflar”, sempre que fóra possible, tota la nova instal·lació que requereix la Fibra Òptica:
cablejat, caixes de distribució, etc., exigint a més que previ al començament del desplegament
s’estudiaren cadascun dels punts que pogueren resultar més conflictius conjuntament amb els
tècnics de l’Ajuntament per trobar la solució menys agressiva possible. A més, se’ls va
traslladar la importància de que la zona de l’Hostal Nou - Polígon Industrial també estiguera
inclosa en aquest primer projecte de desplegament de Fibra, ja que moltes de les grans
empreses tant de Morella com de la Comarca, es troben en aquest espai.
Després d’este primer encontre, estem pendents d’un calendari detallat d’actuacions per tal de
poder informar als veïns i veïnes del desenvolupament dels treballs, ja que és possible que en
algunes ocasions aquestos treballs comporten talls puntuals de carrers o ocupació temporal
d’alguns espais de la via pública.
Cal recordar que Morella va ser un dels primers municipis de la Província de Castelló en tenir
cobertura 4G per l’empresa Vodafone, i que el propi Ajuntament va apostar ja fa diversos anys
per portar connexió a Internet gratuïta fins als llocs amb més difícil comunicació, com ara
alguns masos del terme o les pedanies, a través del servei Guifinet, del que també es
beneficien més de 400 veïns del casc urbà i voltants. Ara volem centrar els nostres esforços en
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En aquest sentit, l’Alcalde, l’arquitecte municipal i jo mateixa hem mantingut fa pocs dies una
reunió amb el responsable del projecte de desplegament de Fibra Òptica a la nostra ciutat, de
l’empresa Telefònica. En la reunió se’ns va informar de que en la primera meitat de l’any vinent
(2017) es portaria a terme la instal·lació del cablejat necessari per a fer arribar la Fibra a totes
les vivendes de Morella, començant per la instal·lació del primer fil general d’alimentació abans
de que finalitze 2016.

la Fibra Òptica ja que pensem que és essencial per al nostre desenvolupament tant econòmic
com social.”
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que el Grup Popular es congratula per que Telefònica hage
apostat per instal·lar fibra òptica en Morella, ja que així s’aconseguirà disposar d’un servei
d’internet més ràpid, sent un gran benefici per a tot el poble, empreses i particulars, encara que
es lamenta que no s’aprofitara el moment en el que es van fer obres en els carrers per poder
realitzar la instal·lació soterrada.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que les comunicacions, tant físiques com digitals, es
consideren fonamentals per al nostre poble, sent aquesta una instal·lació que ja es venia
demanant des de feia temps i que es considera imprescindible per a la futura implantació de
noves empreses i per al millor funcionament de les ja existents.
S’està pendent de fer més reunions per acabar de concretar i perfilar alguns aspectes amb
l’empresa, com és el cas de la qüestió estètica, ja que caldrà analitzar molt bé la situació,
tenint que aprofitar totes les conduccions soterrades que ja estan preparades en alguns carrers
i buscant-se les solucions que suposen el menor impacte possible, en aquells carrers que, per
problemes normatius o de capacitat, no es va poder deixar les conduccions soterrades
preparades.
També destacar que, encara que la zona del polígon i de l’Hostal Nou no estan contemplades
en este projecte, des de l’empresa s’ha trasllat la intenció de realitzar també aquesta
instal·lació en el proper any.
Per tant es considera que el bon treball portat a terme des de fa anys ara té un resultat molt
positiu per a Morella.

8. CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS. Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social, Mª Luz Blasco Querol, de la campanya de recollida d’aliments que és com
segueix:
“L'Ajuntament de Morella conjuntament amb la Creu Roja portem a terme una acció social per
ajudar a aquelles persones en escassos recursos econòmics.
Es tracta de fer un recordatori a la ciutadania en general per a que se sensibilitzen davant
aquesta campanya de recollida d’aliments que segueix estant activa i que actualment compta
amb 15 persones; es compta per persones per ser una forma més pròxima i valorant també si
son adults o menors.
S’ha d'agrair la implicació de la localitat, ja que el 90% dels comerços estan adherits i també es
compta amb la col·laboració d’Astemico.
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De tot això el Ple queda assabentat.

En este moment es vol impulsar una nova campanya per seguir donant a conèixer la
importància que té aquesta activitat, mostrant una altra visió de la necessitat que encara té una
part de la població.
El protocol d’actuació serà el següent:
L'Ajuntament s'encarregarà de la difusió corresponent amb els establiments comercials i la
població en general.
La Cruz Roja serà l'encarregada de la recollida de manera periòdica en els establiments
col·laboradors dels productes corresponents.
Des dels serveis socials del l'ajuntament es tramitaran, d’acord amb les necessitats i tenint en
compte el nombre de membres que composen la família, les sol·licitud dels possibles usuaris
que tindran que acreditar la seua situació econòmica.
La Creu Roja serà l'encarregada de distribuir els aliments, cada mes, entre els usuaris derivats
pels serveis socials municipals.”
Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que des del Partit Popular es considera molt
important fer aquest recordatori per a que la gent participe en esta campanya de recollida
d’aliments, ja que un petit esforç pot significar una gran ajuda per tots aquells que estan sofrint
verdaders problemes econòmics, més a més, en dates com les de Nadal.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es comparteix tot el que s’ha dit, considerant
important fer aquest recordatori donat que s’havia detectat una baixada en la recollida
d’aliments, recordant també, que aquesta campanya és possible gràcies a la col·laboració
d’Assetmico, Creu Roja i al treball de Serveis Socials.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT. Es dóna compte per part de la
regidora d’igualtat, Mª Dolores Viñals, del següent:
“APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT
Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un
diagnòstic de la situació, tendents a assolir a l'empresa (i en les organitzacions) la igualtat de
tracte i d'oportunitats (igualtat efectiva) de dones i homes i a eliminar la discriminació per raó
de sexe.
L’article 14 de la Constitució Espanyola, establix la igualtat de tots els espanyols davant de la
llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com l’article 9.2 que
consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de tots
els sers humans i dels grups en què s’integren siguen reals i efectives, l’Ajuntament de Morella
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De tot això el Ple queda assabentat.

ha establert un pla d’igualtat intern per al Personal Funcionari i Laboral i un altre extern per a la
ciutadania.
A més a més, la disposició addicional setena de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic (EBEP), en la seua versió consolidada, determina que, les administracions
públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i,
amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides per a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i homes. Com a conseqüència, hauran d' elaborar i aplicar un
pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del
personal funcionari que siga aplicable, en els termes previstos en el mateix.
En la mateixa línia, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes (LOI) estableix que el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes
informarà, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els Poders Públics.
Les administracions públiques l'integraran, de forma activa, en l'adopció i execució de les
seues disposicions normatives, en la definició i els pressuposts de polítiques públiques en tots
els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seues activitats (Art. 15).
En conseqüència, i amb l'objectiu de garantir la defensa i aplicació del principi d'igualtat entre
dones i homes, l'Ajuntament de Morella, com entitat pública, ha volgut assumir el compromís
de posar en marxa un Pla d'Igualtat que compila dos grans àmbits, un pla intern i un extern.
Aquest pla consta de tres fases: diagnòstic, planificació i acció i avaluació

El diagnòstic i valoració de la situació es fa per detectar desequilibris, desigualtats o
discriminacions que requereixin adoptar mesures per a la seva eliminació i correcció, si escau,
tant a nivell intern com a nivell extern.
Ha sigut realitzat per la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I amb la col·laboració i
participació de la Regidoria de Benestar Social, Regidoria d’Ocupació, Serveis Administratius,
Serveis Socials, AEDL de Morella i l’Agent d’Igualtat d ’Infodona de Morella.
Com es veu, no es desenvolupa a través d'una investigació aliena, sinó que és la pròpia
organització qui participa activament en totes les fases, proporcionant les dades, la
documentació i la informació considerades imprescindibles per a tal fi.
- Planificació – Acció. El disseny, desenvolupament i implementació de mesures singulars en
matèria d'igualtat. ⋅
- Àmbit Intern: La Comissió d’Igualtat es l’òrgan encarregat d’impulsar la elaboració i la
implantació així com del seguiment i la avaluació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Morella.
El 15 de juny de 2016 es procedeix a la constitució de la Comissió d'Igualtat que està integrada
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- Diagnòstic. Anàlisi de l'organització per a la determinació de la situació de partida en matèria
d'igualtat.

per representants de l'Equip de Govern i per representants del personal. També forma part
d'ella l´Agent d´Ocupació i Desenvolupament Local i l’Agent d’Igualtat del municipi.
El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Morella 2017-2020, s’estructura en 6 àrees amb 26 accions
o mesures que s’han considerat adients per a la consecució dels seus objectius, sense
perjudici de que es puguen modificar o ampliar, a mesura que van executant i avaluant i sorgint
nous reptes :
1. Accés a l’ocupació.
2. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
3. Classificació professional, formació i promoció.
4. Retribucions.
5. Salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
6. Comunicació i llenguatge no sexista.
- Àmbit extern: El procés d’elaboració del Pla d’igualtat Extern, ha segut participatiu i ha contat
amb la participació tant del personal de l’Ajuntament, a través de la Comissió d’Igualtat, com
de la ciutadania, a través de fòrums ciutadans participatius.
Com ferramentes de participació ciutadana en el procés de redacció i d’implantació del Pla
Municipal, s’han realitzat fòrums de participació ciutadana on s’ha convocat a la ciutadania de
Morella a través de les seues organitzacions associatives, educatives, sanitàries, socials,
sindicals, culturals, esportives i empresarials (Grup de Participació Ciutadana).

En un segon fòrum, es van proposar ja més mesures d’acció que componen finalment aquest
Pla Municipal de Morella 2017-2020 en l’àmbit extern, estructurat en 10 àrees amb 59 accions
o mesures que s’han considerat adients per a la consecució dels seus objectius, sense
perjudici de que es puguen modificar o ampliar, a mesura que van executant i avaluant i sorgint
nous reptes. Aquestes àrees són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Àrea de participació ciutadana i promoció de l’associacionisme.
Àrea de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i corresponsabilitat.
Àrea de cultura i tradicions.
Àrea d’educació i formació, i promoció de la igualtat.
Àrea d’esport.
Àrea de mitjans de comunicació i utilització no sexista del llenguatge.
Àrea de salut.
Àrea de violència de gènere.
Àrea de benestar social.
Col·laboració en altres organismes.

3. Avaluació. Anàlisi de les accions posades en marxa, impacte de les mesures i dels resultats
i del Pla d'Igualtat, a curt, mitjà i llarg termini.
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En un primer fòrum, van participar activament en la fase diagnòstica i d’elaboració de
propostes del Pla Municipal d’Igualtat representants de la major part de les entitats
convocades.

La Comissió d’Igualtat realitzarà un seguiment de l’execució de les mesures en l’àmbit intern i,
a la finalització de la seua vigència, al quatre ans, es realitzarà una avaluació global del Pla
d’Igualtat. La Comissió d’Igualtat es reunirà, amb caràcter ordinari, al menys dos vegades a
l'any. per a realitzar aquest seguiment anual del Pla.
Així mateix en l’àmbit extern, fins que no es constituixque el Consell de la Dona o Consell
d’igualtat, és el Grup de Participació Ciutadana qui realitzarà un seguiment anual de l’execució
de les mesures i, a la finalització de la seua vigència, als quatre anys, es realitzarà també una
avaluació global del Pla d’Igualtat.
La part final del pla inclou en annexes: Compromís de l’Ajuntament de Morella en la
implantació del Pla d’Igualtat, Fitxes de seguiment de les accions del Pla d’Igualtat i Glossari
Per acabar, agrair i felicitar per tota la feina que ha portat l’elaboració del Pla i assessorament
a la Fundació Isonomia, a la Comissió d’Igualtat, a totes les persones i entitats del grup de
Participació Ciutadana, a Narcisa de la EPA, per la seva revisió ortogràfica, i a l’agent
d’Infodona, Mari Pau.”
Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per felicitar, tant a la regidora Lola Viñals, com a Mari
Pau, agent d’igualtat, pel treball en la realització d’aquest Pla, agraint a tots els veïns i veïnes
que també han participat amb les seves aportacions, considerant que es tracta d’un document
molt complet, esperant que done els seus fruits i que cada vegada s’estigue més prop d’eixa,
tant buscada, igualtat entre els homes i les dones.

Aquest Pla no és un document més, sinó que es tracta d’un document molt necessari per
combatre les desigualtat entre homes i dones que hi ha en esta societat masclista.
Es parteix d’un anàlisi preliminar que situa a Morella en una posició prou positiva i que proposa
accions a portar a terme, per tal de continuar millorant i treballant els problemes que ocasiona
el masclisme, sent molt preocupant l’augment d’aquest en la gent jove.
Aquest document és un compromís en dos parts, en una fase interna, com a empresa, per als
treballadors de l’Ajuntament, i en una segona per a tota la ciutadania, per a que es tinga unes
accions de millora i un protocol d’actuació davant de situacions d’atac a les dones.
Per tant, açò no és el fi sinó que és el principi, i ara hi ha que portar a terme eixes nombroses
accions proposades.
Assabentat el Ple, per unanimitat acorda, aprovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Morella
2017-2020 tal i com es presenta.
10. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per, en primer lloc, agrair l’intens treball realitzat tant en el propi
pla com en el que açò supose, començant per Malú qui va iniciar este projecte i acabant per
Lola que l’ha continuat, valorant molt positivament la participació i implicació de molta gent en
la redacció d’aquest document.

11. PRECS I PREGUNTES. No hi ha cap prec ni pregunta a tractar.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos 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.

