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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 17 DE JULIOL DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Miguel Angel Querol Vives
Noelia Garcia Sales
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
quinze minuts del dia disset de juliol de dos
mil tretze, 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:
Maria Rallo Rallo
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 l’acta. No hi havent
cap objecció, és aprovada per unanimitat l’acta de data 19-06-2013.
2. PRESSA DE POSSESSIÓ NOUS REGIDORS ELECTES. Pren la paraula la Sra.
Secretària per donar compte, després del lliurament de les credencials i de la
presentació de les declaracions d’interessos, del procediment de renuncia de Regidors
i pressa de possessió dels Regidors substituts que és com segueix:
L’Ajuntament, per acord del Ple celebrat en sessió ordinària del dia 19 de juny de
2013, va acordar la toma de coneixement de la renuncia voluntària d’En Guillermo
Sangüesa Teruel i de Na Isabel Sangüesa Carbó dels llocs de Regidors d’aquest
Ajuntament per les raons següents: Per motius personals, en compliment de l’article
9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central la remissió de les credencials
d’En Miguel Ángel Querol Vives i de Na Noelia García Sales, següents en la llista de
les eleccions municipals celebrades l’11 de juny de 2011. Aquestes credencials es van
rebre per l’Ajuntament el dia 27 de juny de 2013, amb nº d’entrada en el Registre
General de l’Ajuntament 1139 i 1140 respectivament.
Per tot l’exposat, el Ple d’aquest Ajuntament acorda:
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Acceptar la pressa de possessió d’En Miguel Ángel Querol Vives del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament en substitució d’En Guillermo Sangüesa Teruel, després de la
renuncia voluntària d’aquest.
I acceptar la pressa de possessió de Na Noelia García Sales del càrrec de Regidora
de l’Ajuntament en substitució de Na Isabel Sangüesa Carbó, després de la renuncia
voluntària d’aquesta.
En Miguel Ángel Querol Vives jura complir amb les obligacions de regidor, amb la
següent fórmula: “Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana.”.
Seguidament Na Noelia García Sales jura complir amb les obligacions de regidora,
amb la següent fórmula: “Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana.”
Darrere del jurament dels nous regidors s’incorporen a la Corporació amb tots els seus
drets i deures.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per donar la benvinguda, després d’haver acomiadat als
regidor Guillermo i Isabel en l’anterior plenari, als nous regidors Noelia i Miguel Ángel,
posant-se a disposició dels mateixos junt amb la resta de la corporació.
Seguidament pren la paraula la Sra. Secretaria donant compte de l’escrit presentat per
José Agustín Amela Ibáñez, qui en nom del Grup Municipal Popular comunica la nova
constitució d’aquest grup, quedant designat com a portaveu titular José Agustín Amela
Ibáñez i com a portaveu suplent Miguel Ángel Querol Vives.
També es dóna compte de l’escrit presentat per José Agustín Amela Ibáñez, qui en
nom del Grup Municipal Popular comunica l’adscripció com a membres a les
Comissions Informatives, quedant de la següent manera:
Comissió d’Administració i Hisenda:
Comissió d’Obres i Serveis:
Comissió de Governació:
Comissió de Cultura i Educació:
Comissió de Promoció Econòmica:
Comissió de Benestar Social:

Miguel Angel Querol Vives
Noelia García Sales
José Agustín Amela Ibáñez
Jesús Ortí Adell
Miguel Ángel Querol Vives
Noelia García Sales
José Agustín Amela Ibáñez
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Jesús Ortí Adell
Miguel Ángel Querol Vives
Noelia García Sales

Pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar que se presenten també els canvis que
hagen pogut haver en els representants en el Consell Agrari, Escola Municipal de
Música i de la recent creada Comissió del 600 aniversari.
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3. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc destacar, com objectiu primordial, la creació d’ocupació i la promoció
econòmica amb el reforç de diversos serveis, degut a l’estiu, com han estat: els
museus, el pla d’infraestructures amb 6 contractacions, l’esplai d’anglès o l’ escola
d’estiu. Tot açò ha suposat que moltes persones tinguen un treball, com a mínim, uns
mesos a l’estiu.
També destacar, en promoció cultural i turística, la constitució de la nova Comissió
dels 600 aniversari de l’encontre del Rei Ferran d’Antequera, el Papa Luna i Sant
Vicent Ferrer. Agrair a totes les entitats i persones que formen part de la mateixa com
a suma d’esforços de col·laboració per a la realització de una sèrie d’activitats en l’any
2014 i per a que serveixque per a la promoció turística i cultural de la nostra ciutat.
Es va realitzar una reunió del Consorci de la Ruta dels Tres Reis, que va tenir lloc la
passada setmana amb els alcaldes d’Alcanyís, i de Tortosa, per tal de posar en marxa
el tema burocràtic i de pressupostos d’aquest consorci i seguir endavant en la
promoció i projectes per a la promoció conjunta.
Destacar la presència del Sexenni gràcies a la participació dels veïns del carrer La
Font en Alfàs del Pi, agraint-los la seva participació i col·laboració així com també a
l’Ajuntament d’Alfàs del Pi pel tracte rebut. Aquesta col·laboració suposa una promoció
molt important per les nostres festes i per la nostra ciutat en un destí turístic com és
Alfàs del Pi.
En l’aspecte cultural informar de la presentació de la candidatura de Morella per a ser
seu de la Universitat Internacional de Valencia VIU, considerant que la sola
presentació com a candidata ja és un fet molt positiu i per tant agrair al grup educatiu
que ha confiat en Morella com a candidata.
També destacar el recolzament a les associacions i en especial els convenis signats
amb el Morella F.C. i amb Els Ports Club de Futbol per desbloquejar el tema del camp
de futbol de la Fàbrica Giner.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Inici de les obres d’urgència en el col·legi Verge de Vallivana. Obres reclamades
conjuntament amb l’AMPA i la direcció del centre. Agrair també el treball fet en
aquesta qüestió per part del Síndic de Greuges.
Instal·lació en el col·legi de nou equipament en les aules i s’està acabant la
instal·lació de la calefacció de biomassa.
Preparació de diverses obres en el Centre Lúdic Esportiu Jaume I en quan a
estalvi energètic, informant que degut a aquestes obres la zona d’aigua estarà
tancada del 15 de juliol fins l’1 de setembre.
Es realitzaran distintes obres per fer canvis en diverses zones de jocs del poble.
Agrair a la Residència de la Tercera Edat que ha cedit distints elements de jocs
infantils per tal que s’ubiquen en algun lloc de la ciutat.
Ha finalitzat l’adequació de la zona de barbacoes a l’exterior de l’Espai Firal, obra
que forme part de una sèrie d’actuacions previstes de millora en l’Alameda.
Demà s’iniciaran les obres de reparació de blandons en el Carrer la Muralla.
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-

S’han adjudicat a empreses locals obres de millora en la segona alameda, obres
en Herbeset i Xiva, reparació del paviment de l’Alameda i una millora en el Barri de
la Puritat.
- S’ha remés un informe a la Conselleria de Cultura degut als moviments de la zona
del Portal dels Estudis i en coordinació de la mateixa Conselleria s’escometrà, a la
major brevetat possible, l’obra d’un desaigüe per tal d’evacuar l’aigua que
s’acumula en aquesta zona.
- Agrair el treball fet tant per la brigada d’obres com per part de empreses externes
en els treballs de condicionament del sender de Vallivana per tal que es puguera
realitzar la rogativa de la Gent Gran.
S’ha mantingut avui mateix una reunió entre el gerent de del Consorci de
Residus, l’empresa gestora de l’explotació minera i el regidor de medi ambient
d’aquest ajuntament per tal de desbloquejar la qüestió de la planta de tractament
de residus inerts.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha col·laborat en el col·legi Mare de Déu de Vallivana en el teatre que han fet
per final de curs.
S’ha col·laborat en l’AMPA del col·legi Mare de Déu de Vallivana en el transport i
muntatge de la festa de final de curs.
Muntatge d’escenaris i taules i cadires per a les festes de St. Joan, St. Cristòfol i
festa pro Aplec.
Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
Manteniment periòdic del Col·legi, escola llar i dels diferents museus.
Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos.
Treball de col·laboració en l’Aplec.

ÀREA D’HISENDA
-

Treballs de l’equip tècnic en la realització de tots els informes sol·licitats així com
el treball en la previsió de tresoreria per tal d’agilitzar al màxim els pagaments.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va fer una reunió amb els membres de la Comissió organitzadora de l’Aplec
dels Ports amb la Policia Local, Guàrdia Civil per tal de establir els dispositius de
seguretat i trànsit per als dies de l’Aplec que es celebrarà a Morella.
Es va acudir a la manifestació del dia 23 de juny contra el fracking a Castelló,
mostrant la solidaritat i posició de l’ajuntament de Morella entorn a aquesta matèria.
S’han cobert les baixes per malaltia al cos de la Policia Local i ja està en marxa el
reforç per a l’estiu.
Inici de la campanya cívica respecte al patrimoni i neteja de Morella, està en
marxa i en els mitjans de comunicació, lamentant alguns actes vandàlics que s’han
produït.
Per part dels bombers i amb els tràmits fets per aquest Ajuntament, s’ha fet
diverses neteges d’eixams d’abelles en molts punts de Morella i Ortells.
Es va acudir a la reunió extraordinària del Consorci de Bombers.
S’ha habilitat una nova zona d’estacionament per a minusvàlids en el carrer
Segura Barreda.
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Instal·lació d’espills en distints punts de Morella per tal de facilitar la circulació de
vehicles.

ÀREA DE CULTURA
Destacar la participació de Morella en la col·lecció “Llegir en valencià” de la
Fundació Bromera amb un compte sobre el Sexenni que es repartirà amb el diari
Levante este pròxim dissabte.
- Es va assistir a una xerrada en Gandesa sobre l’ús de la llengua organitzada pel
JNC.
Presentació del llibre “La memòria històrica de l’UGT” on apareixen molts
mestres, que van ser silenciats durant la República, tant de Morella com de tota la
Comarca.
Destacar tots els actes d’homenatge a Estellés, aprofitant per convidar a tota la
Corporació i a tota la gent a l’acte institucional que es celebrarà el 25 de juliol en
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Treballs de preparació per a la realització del II Curs Música Medieval i
Renaixentista que començarà este divendres.
S’han ampliat les exposicions que es poden visitar a l’ajuntament, amb “Grans i
Menuts. Dinosaures i Tortugues a Morella” i l’any Estellés. També s’ha preparat i
coordinat tot per a albergar dues més este cap de setmana: “La Vihuela” i “Pintures
i Relleus ceràmics”.
- Assumptes varis amb la UJI: coordinació diverses xerrades de professors de l’UJI,
com la de la Jornada de l’Educació, per part de l’Associació de l’Aplec. La xerrada
del professor Carlos Rabassa sobre la Carta Pobla. O la xerrada al voltant de les
energies renovables en el marc de la Fira de Morella.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

-

Posada en funcionament, gràcies a la col·laboració de l’AMPA i del Centre de
Primària, del banc de llibres. Sent aquesta una iniciativa molt positiva per a
l’educació dels nostres xiquets, per al bon ús del material i com a suport econòmic
a les famílies.
S’han realitzat reunions preparatives per a part d’oferir cursos d’anglès també es
puga obtenir el certificat oficial a través de l’Escola Municipal d’Idiomes.
Inici de l’escola d’estiu i de l’esplai d’anglès.
Obertura del període de matricula de l’escola municipal infantil.
S’han traslladat als alumnes les noves normes, consensuades amb l’AMPA, IES i
Centre de Primària, de l’Escola Llar.
Audició de l’Escola Municipal de Música.

ÀREA D’ESPORT
-

S’ha col·laborat la III marxa BTT de Morella en la participació de més de 250
corredors.
S’ha fet una nova eixida de bici de muntanya dins el projecte Morella Singletrack.
S’ha començat a disputar els partits del XXIII campionat de Futbol Sala Ciutat de
Morella
Es va assistir a l’entrega dels premiats en la festa del esport que organitze Els
Ports Ràdio.
S’estan preparant tot un conjunt d’activitat esportives per al proper mes d’agost.

ÀREA DE FESTES
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-

S’està treballant en la realització i coordinació del programa de festes.
S’ha col·laborat en els Majorals de Sant Cristòfol i en els veïns de Sant Joan.
Aprofitant per felicitar-los a tots dos grups per la seva participació en el
desenvolupament d’aquestes festes.
- Concurs de retalladors i emboladors.
- Col·laboració en la festa anual que va celebrar l’Associació Mos va la Salsa.
- Col·laboració amb els organitzadors de la Comissió organitzadora de l’Aplec.
ÀREA DE JOVENTUT
-

S’està organitzant el projecte DESPERTA, de dinamització juvenil, coordinat per
la UJI.
- Destacar la col·laboració amb els alumnes que presenten els projectes de final de
carrera.
ÀREA DE TRADICIONS
-

Destacar el suport donat a totes les celebracions dintre del cicle de rotllos i
primes.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Es va celebrar a CISE la seua Junta Universal, amb participació de tots els
regidors i regidores de la Corporació.
- Es va celebrar la Junta d’accionistes de Alternatives Energètiques de Morella.
Es va celebrar la junta de accionistes Carns de Morella, on participa
majoritàriament l’ajuntament.
En matèria de eficiència energètica s’està formalitzant el conveni amb una
empresa tecnològica per portar a terme diversos projectes i generar un important
estalvi públic i mediambiental.
OCUPACIÓ
-

Destacar l’atenció als desocupats: tramitació renovació servef, cita prèvia,
renovació telemàtica dels subsidis, actualització targetes de la construcció i altres
cursos,...
Creació d’un nou blog aedlmorella.blogspot.com per facilitar al màxim la difusió
d’informació.
FORMACIÓ
-

Segueix funcionant l’Aula Mentor amb més de 200 cursos certificats pel Ministeri
d’Educació. En l’últim mes s’han examinat més de 5 persones.
- Esplai d’anglés amb més de 20 xiquets.
- Jornada informativa en el Servef del portal gva.jobs.
Diversos cursos previstos per a l’inici del curs escolar: tallers de manualitats,
agricultura ecològica, xarxes socials, patrimoni cultural.
ÀREA DE TURISME
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Inici de la campanya promocional en la zona de costa amb la difusió d’un diari,
semblant al del sexenni, per promocionar l’activitat cultural i festiva així com el
patrimoni i la gastronomia de la nostra ciutat.
Destacar la preparació de distintes rutes turístiques per a la concentració mundial
de vehicles 2 cavalls que tindrà lloc a Alcanyís amb l’assistència de més de 10.000
persones.
S’han albergat distints campaments estiu.
S’ha realitzat una reunió junt amb l’associació d’empresaris turístics de Morella i
comarca en la Diputació.
Segueixen les Jornades Anem de tapes.
S’han organitzat visites guiades al sector turístic per millorar l’atenció al visitant
Es continuen buscant sinèrgies en distintes zones turístiques pròximes a Morella.
Per això, s’han produït reunions en el Matarranya i Terra Alta per organitzar accions
promocionals conjuntes i es continuen tenint reunions per impulsar el Consorci
dels Tres Reis, junt a Tortosa i Alcanyís.
S’han renovat els membres del Patronat Municipal de Turisme degut a la
renovació de la junta d’Asetmico.
Lamentar i exigir una prompta resposta a la proposta conjunta amb la Comissió
organitzadora de l’Aplec feta al Patronat Provincial de Turisme per a que recolze
este festival a l’igual que està recolzant altres festivals i més tenint en compte que
aquestos estan organitzats per empreses i no per voluntaris com l’Aplec i
considerant que els beneficis d’aquest reverteixen directament en la nostra
comarca.

COMERÇ
-

Renovació taula del comerç.
Tramitació de ajudes de comerç, ajuntament i assetmico.
Diversos treballs en la xarxa AFIC

DISSENY, COMUNICACIÓ
-

Destacar tota la feina que té a veure en la realització del programa de festes.
Nou material de promoció turística.
Destacar entrevistes realitzades en diversos mitjans de comunicació per
promocionar la nostra ciutat com Ser la Comarca d’Alcañiz, TV CS.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT
-

Treballs de manteniment de les zones verdes.
Treball periòdic de recollida de material reciclable.
Es va realitzar una visita a la planta de tractament de residus de Cervera.
Manteniment del polígon industrial.
Màster desenvolupament local de la UJI i universitat europees.
Posada en funcionament del horts urbans en la zona de l’antic matadero.
Preparatius Fira.
Signatura del conveni caçadors.
Signatura d’acords de comercialització Carns, i la posada en funcionament en les
properes setmanes d’un nou mitjà de distribució.
Agraïment el treball dels bombers voluntaris i brigades forestals tant en el
problema de l’eixam de les abelles com en els dos petits incendis.
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ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El passat mes de juny es van fer les jornades de la Gent Gran amb gran
participació en tots els esdeveniments que es van realitzar.
- El dia 27 de juny els alumnes de la Universitat de Majors de Vilafranca i Morella
van organitzar un dia de convivència amb una visita guiada al castell que els va fer
l’Ajuntament de Morella i després van fer un dinar de germanor per donar per
finalitzat el curs 2012 - 2013.
S’ha col·laborat amb l’Aplec buscant gent gran per fer lectura dels poemes de
Vicent Andrés Estellés que es va fer al jardí dels poetes el dissabte 6 de juliol.
S’està preparant el llistat de les parelles que celebren enguany les seves noces
d’or per a la festa de la gent gran que es farà durant les festes d’agost.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Destacar l’aposta pel recolzament a diverses ONG’s com "DEWENDE" en un acte
que organitzaran el proper 11 d’agost o "ASSAMBLEA COOPERACIO PER LA
PAU" en una xerrada que feran un cop acabades les festes d’agost.
Destacar també l’èxit de la recollida de taps, aprofitant per dir que avui mateixa
s’ha sabut que el xiquet de Vinaròs per al qual s’està fent aquesta recollida ja té
data per al trasplantament que necessita i que podrà ser en la Fe de València. Per
tant agrair la resposta tant positiva que ha dotant el poble de Morella, com fa
habitualment, i també anunciar que es continuarà amb aquesta campanya perquè
sempre hi ha gent que necessita l’ajuda.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- El dia 20 de juny es va mantenir la reunió mensual amb l’assemblea comarcal de
la Creu Roja per coordinar el tema del aplec i les festes d’agost.
- S’ha col·laborat amb la Residència de la tercera edat Sant Joan Baptista els dies
24 dia de Sant Joan i el dia 30 dia de la família.
I per finalitzar aprofitar per donar-li tot l’afecte i molt d’ànim a Diego Miralles “Mija” per
a que es recupere lo més prompte possible de la cogida que va patir en els encierros
de San Fermín.
També felicitar als joves d’ESPEMO per l’obtenció d’importants premis en els
campionats de la Comunitat Valenciana en els que van participar.
També fer una crida al voluntariat en l’Aplec per recolzar a estos joves de la comissió
organitzadora que en tanta il·lusió i ganes estan treballant en l’organització d’aquest
esdeveniment.
Es dóna compte dels decrets que van del 104/2013 al 115/2013
Núm.
104/2013
Núm.
105/2013
Núm.
106/2013
Núm.
107/2013

10/06/2013 Convocatoria Pleno ordinario 19-06-2013
12/06/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 20/12
12/06/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 28/12
12/06/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 41/12
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12/06/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 8/13
12/06/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 9/13
14/06/2013 Ampliación plazo de nombramiento de Raul Sorribes Provencio
Ampliación horario cierre establecimientos del 14 de junio al 30
14/06/2013 de septiembre de 2013
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y
17/06/2013 seguridad vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y
17/06/2013 seguridad vial
18/06/2013 Junta de Gobierno Local 18-06-2013
24/06/2013 Junta de Gobierno Local 28-06-2013

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE MAIG I
JUNY DE 2013.
Ajuntament de Morella
Coneix el Ple els comptes de tresoreria dels mesos de maig i juny de 2013 que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que
són com segueixen:
MES MAIG
Saldo a 30-04-2013............................................................ 528.589,32 €
Ingressos maig................................................................... 293.471,72 €
Total.................................................................................... 822.061,04 €
Pagaments......................................................................... 466.843,16 €
Existència a 31-05-2013.................................................... 355.217,88 €
MES JUNY
Saldo a 31-05-2013............................................................ 355.217,88 €
Ingressos juny.................................................................... 582.047,65 €
Total.................................................................................... 937.265,53 €
Pagaments......................................................................... 752.199,86 €
Existència a 30-06-2013.................................................... 185.065,67 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Escola Municipal de Música
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos de abril, maig i juny de 2013 que
han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i
que són com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-2013................................................................ 3.676,33 €
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Ingressos abril........................................................................ 2.138,02 €
Total........................................................................................ 5.814,35 €
Pagaments............................................................................. 4.777,19 €
Existència a 30-04-2013........................................................ 1.037,16 €
MES MAIG
Saldo a 30-04-2013................................................................ 1.037,16 €
Ingressos maig....................................................................... 7.389,07 €
Total........................................................................................ 8.426,23 €
Pagaments............................................................................. 4.449,57 €
Existència a 31-05-2013........................................................ 3.976,66 €
MES JUNY
Saldo a 31-05-2013................................................................ 3.976,66 €
Ingressos juny........................................................................ 7.169,48 €
Total..................................................................................... .11.146,14 €
Pagaments............................................................................. 4.575,16 €
Existència a 3-06-2013.......................................................... 6.570,98 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Fundació Sexennis
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos de abril, maig i juny de 2013 que
han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i
que són com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-2013.............................................................. 19.773,63 €
Ingressos abril...................................................................... 27.658,35 €
Total...................................................................................... 47.431,98 €
Pagaments........................................................................... 39.381,93 €
Existència a 30-04-2013........................................................ 8.050,05 €
MES MAIG
Saldo a 30-04-2013................................................................ 8.050,05 €
Ingressos maig..................................................................... 17.162,05 €
Total...................................................................................... 26.212,10 €
Pagaments............................................................................. 2.650,00 €
Existència a 31-05-2013...................................................... 22.562,10 €
MES JUNY
Saldo a 31-05-2013.............................................................. 22.562,10 €
Ingressos juny........................................................................... 100,07 €
Total..................................................................................... .22.662,17 €
Pagaments........................................................................... 15.102,35 €
Existència a 30-06-2013........................................................ 7.559,82 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Patronat Municipal de Turisme
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Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos de abril, maig i juny de 2013 que
han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i
que són com segueixen:
MES ABRIL
Saldo a 31-03-2013.............................................................. 28.011,09 €
Ingressos abril............................................................................... 0,00 €
Total...................................................................................... 28.011,09 €
Pagaments............................................................................. 4.704,56 €
Existència a 30-04-2013...................................................... 23.306,53 €
MES MAIG
Saldo a 30-04-2013.............................................................. 23.306,53 €
Ingressos maig....................................................................... 4.000,00 €
Total...................................................................................... 27.306,53 €
Pagaments............................................................................. 1.019,77 €
Existència a 31-05-2013...................................................... 26.286,76 €
MES JUNY
Saldo a 31-05-2013.............................................................. 26.286,76 €
Ingressos juny............................................................................... 0,36 €
Total..................................................................................... .26.287,12 €
Pagaments............................................................................. 4.685,36 €
Existència a 30-06-2013...................................................... 21.601,76 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que, en aquest punt, el Grup Municipal Popular
s’abstindrà.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de maig i juny de 2013 de
l’Ajuntament de Morella i els dels mesos d’abril, maig i juny de 2013 de l’Escola
Municipal de Música, Fundació Sexennis i Patronat Municipal de Turisme tal i com
vénen redactats.
5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL TERMINI DE PAGAMENTS DEL 2n
TRIMESTRE DE 2013. Es dóna compte per part de la Sra. Secretaria de l’informe
sobre el compliment del termini de pagaments del 2n. trimestre de l’any 2013 fent un
resum del referit informe relatiu a l’Ajuntament de Morella i els seus organismes
autònoms Fundació Patronat Municipal de Turisme, Fundació Sexennis i Patronato
Escuela Municipal de Música.
Aquest expedient ja ha estat examinat per la Comissió d’Hisenda que ha quedat
assabentat del mateix, reiterant la Sra. Secretària que queda a disposició dels regidors
per al seu examen.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball realitzat pels serveis tècnics en la
realització de tots aquests informes, tant els d’aquest punt com els del següent, ja que
suposa una càrrega molt gran de treball.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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I pel que fa a aquest informe en concret, queda reflectit l’esforç en complir els terminis
de pagament, considerant-se un aspecte molt positiu per tots els nostres proveïdors i
concretament pels proveïdors locals.
6. INFORME SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST SEGON TRIMESTRE
2013. 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 segon trimestre de 2013.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la
plataforma de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust
aprovat i una altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera”, plataforma que estarà disponible fins al 15 de juliol del 2013.
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.
Explicació
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:
4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una
aplicació per a mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació
funcionen en proves fa uns dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança
per entendre que no s’anava a recaptar el que es preveia i els ingressos no serien
significatius.
4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan
incrementant en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius
realitzen la preparació de les sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es
realitzaven de forma gratuïta, però en l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar
els gastos que l’ajuntament realitza en estos actes. Aprovada l’ordenança
corresponent s’ha començat a aplicar havent obtingut uns ingressos en l’actualitat de
730 euros.
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.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i aplica amb
normalitat, havent-se produït uns ingresses de 300 euros. No obstant l’estalvi ve donat
més pels gastos que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de
registres de finestreta única, que després eren certificats en correus amb el
consegüent cost per a l’Ajuntament, així com la sol·licitud de fotocòpies que es
donaven de forma gratuïta.
2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.
Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions
produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de
remetre’s amb periodicitat trimestral.
B) MESURES DE GASTOS
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal amb l’estalvi fins al 30 de juny de 3.176
euros. S’ha suprimit l’oficina d’estrangeria amb un estalvi de 2.400 euros en els dos
trimestres transcorreguts de l’any 2013.
Quant a l’estalvi en convenis amb entitats culturals esta sense quantificar perquè es
paguen en el quart trimestre.
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 a 30/06/2013.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.
També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió
dels informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins
al primer trimestre 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.
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Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de
l’Ajuntament de Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels
objectius continguts en el mateix.
8. Publicitat de l’informe de seguiment:
No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar
compte al Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor
Alcalde de la Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel
Ple.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per recordar que la necessitat d’acollir-se a aquest pla
d’ajuts ve donada per que l’Ajuntament es va tenir que acollir al Pla de Pagament a
Proveïdors degut al deute d’1 milió i mig d’euros que la Generalitat Valenciana no ha
pagat ni té cap previsió de pagar.
Aquest pla té una part positiva com és que els proveïdors estan cobrant, però també
té una part molt negativa com és el fet de tenir que acudir a un crèdit d’unes
dimensions desorbitades i amb els interessos que això reporta i als quals finalment,
tots els morellans, tenen que assumir.
Fer front a aquest pla d’ajust ha suposat un gran esforç ja que o s’augmentaven els
ingressos, fet que s’ha evitat al màxim, o es disminuïen despeses que si que s’ha fet
però mantenint, a excepció del cas de la policia local, els llocs de treball.
Repetir per tant, el reconeixement del treball realitzat tant pels serveis tècnics com per
l’àrea d’hisenda per l’esforç en realitzar el pagament als proveïdors locals i reduir al
màxim les despeses corrents.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS ARRENDAMENT BAR DE
VALLIVANA. Es dóna compte per part de la Secretària de l’Ajuntament del plec de
condicions per a l’arrendament del Bar del Santuari de Vallivana.
Es tractarà d’un contracte d’arrendament per a l’explotació del Bar Restaurant de
Vallivana, propietat de l’Ajuntament i adscrit a l’Administració del Patronat de
Vallivana, amb les següents característiques:
Objecte: Explotació Bar Restaurant de Vallivana.
Duració del contracte: 10 anys des de l’1-01-2014 fins el 31-12-2023
Procediment: Obert, tramitació ordinària.
Cànon: 9.000 euros anuals a l’alça més IVA.
Data límit: el dia que es complixca 45 a partir del següent al de la inserció d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Garantia provisional: no s’exigeix.
Obtenció de documentació e informació: pàgina web ajuntament www.morella.net ,
perfil del contractant o en la secretaria de l’Ajuntament.
Criteris d’adjudicació es valorarà de la següent manera: experiència fins 25 punts,
projecte de prestació de servei fins 25 punts i oferta econòmica fins 45 punts.
La documentació a presentar i altra documentació es podrà consultar en el plec de
condicions que estarà en els llocs assenyalats anteriorment per a l’obtenció de
documentació e informació.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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També dir que en l’actualitat s’està pagant 14.767,80 euros (1.230,65 euros/mes),
l’any 2003 va eixir a licitació per la mateixa quantitat que ara de 9.000 euros i que en
la licitació l’adjudicatari va oferir 11.120 euros que en l’augment de l’IPC dels 10 anys
ascendeix als 14.767,80 euros que estan pagant en l’actualitat.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per en primer lloc donar la benvinguda a esta la seva
casa a Miguel Ángel i Noelia.
Pel que fa a aquest punt dir que s’ha tret en suficient temps per a que tot el món puga
presentar les ofertes que consideren oportunes i sent conscients de la situació
econòmica en la que ens trobem s’han mantingut les mateixes condicions
econòmiques de fa 10 anys amb les modificacions, per qüestions de legislació,
explicades per la Secretària.
Pren la paraula la Sra. García per agrair la benvinguda i dir que s’està d’acord amb el
plec de condicions presentat, sempre i quan es valore que siguen de Morella i que
compleixquen els requisits indispensables de fiabilitat.
També dir que en la taula de contractació l’Alcalde tindria que nombrar com a vocal a
un representant del Grup Municipal Popular amb el fi de aconseguir una major equitat i
transparència.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest es tracta d’un punt en el que s’ha de
buscar el màxim consens possible, considerant-se important que en la taula de
contractació hi hage representació dels dos grups municipals.
En quan als criteris de valoració, la legislació no permet condicionar que siguen de
Morella, però per tal de que no sols es tinga en compte l’oferta econòmica s’han afegit
altres aspectes de valoració com són l’experiència i serveis.
En quan al termini d’exposició s’ha fet ampli per a que tot el món tinga suficient temps,
facilitant i donant recolzament a totes aquelles persones interessades en presentar
proposicions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant el procediment obert i tramitació
ordinària, oferta econòmica més avantatjosa amb varis d’adjudicació per l’explotació
del Bar Restaurant de Vallivana.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives que regirà el contracte per a
l’explotació del Bar Restaurant del Santuari de Vallivana tal i com se presenta.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província BOP i en el perfil del contractant,
anunci de licitació, perquè durant el termini de 45 dies puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
Quart. Publicar la composició de la taula de contractació en el perfil del contractant,
amb una antelació mínima de 7 dies amb respecte a la reunió que es degui celebrar
per la qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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8. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA D’OCUPACIÓ CONVENI GENERALITAT
VALENCIANA, DIPUTACIÓ I AJUNTAMENT. Pren la paraula el Sr. Regidor Rafael
Pallarés Traver per en primer lloc donar la benvinguda als nous regidors desitjant que
el treball conjunt de tots siga positiu per al nostre poble.
En segon lloc es dóna compte de les bases reguladores de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments de la província de Castelló, per al foment de ocupació
emmarcat en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions públiques valencianes,
regulat en l’Orde 3/2013, de 22 de març, de la Conselleria d’Economia, Indústria i
Ocupació, publicades en el DOCV número 6993, de 28 de març de 2013 i segons les
quals s’estableix el desenvolupament del programa de subvencions destinat al foment
en el àmbit local de la contractació de persones desocupades.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que aquest pla es considera un exemple positiu
com a conjunció de totes les administracions davant la recerca de llocs de treball,
esperant que algun veí de Morella, dels 138 que apareixen com aturats, puga ser
beneficiari d’estes ajudes.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que l’Ajuntament de Morella recolza qualsevol
pla d’ocupació però dir que aquest pla pareix un element publicitari i amb poc efecte
degut als condicionants del mateix.
Es tracta d’una ajuda directa a les empreses, estant excloses les del sector primari,
empreses exportadores, empreses que tinguen ERES o empreses en crisi,
condicionants que fan que al voltant del 90% de les empreses de Castelló no es
podran acollir. Això també suposa que sols el 2% de parats de la província de Castelló
i per tant sols 2 persones de Morella podrien acollir-se, sempre en cas de que
compleixquen les condicions.
Aquest pla és igual a altres que s’han fet en altres llocs com en l’Ajuntament d’Onda,
on es va crear un pla d’ocupació igual a aquest, dotat de 200.000 euros dels quals
sols es va gastar un 10% degut als condicionants imposats a les empreses.
Per tant es proposa afegir a l’aprovació de participació en aquest pla la proposta de
que el romanent que quede, una vegada posat en marxa, es destine a un pla
d’ocupació al que puguen acollir-se, ajuntaments, entitats públiques, empreses del
sector primari o empreses sense tenir que complir en tants condicionants com els
imposats en aquest pla d’ocupació.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està d’acord i s’accepta la proposta de
destinar el romanent que hage tal i com ha dit el Sr. Alcalde.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el recolzament per tal d’afegir la proposta
presentada.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Morella en el Pla d’Ocupació
Conjunt de les Administracions públiques valencianes, regulat en l’Orde 3/2013, de 22
de març, de la Conselleria d’Economia, Indústria i Ocupació, publicades en el DOCV
número 6993, de 28 de març de 2013 i segons les quals s’estableix el
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desenvolupament del programa de subvencions destinat al foment en el àmbit local de
la contractació de persones desocupades.
Segon. Proposar que els fons sobrants del referit pla d’ocupació se destinen a un pla
d’ocupació per a empreses no incloses en aquest com són les del sector primari,
administracions públiques, empreses exportadores, empreses en crisi o empreses que
hagen presentat ERES.
Tercer. Comprometre’s a assignar quantitat suficient per fer front a l’aportació
corresponent a l’Ajuntament.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde, En Rhamsés Ripollés Puig, per a la signatura de la
convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província de Castelló, per al
foment de ocupació emmarcat en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions
públiques valencianes.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ
GENERAL DE TRÀNSIT. Pren la paraula el regidor Ernesto Blanch per donar també
la benvinguda als nous regidors, i donar l’enhorabona al nou portaveu del Grup
Municipal Popular José Agustín en qui espero treballar tant agust o millor que en
l’anterior portaveu popular en les qüestions que com a tal ens corresponen.
Seguidament es dóna compte del conveni bàsic bilateral entre l’organisme autònom
Prefectura Central de Tràfic i l’entitat local Ajuntament de Morella pel que es formalitza
l’adhesió al conveni específic de col·laboració subscrit entre l’organisme Prefectura
Central de Tràfic i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de
seguretat.
L’objecte del referit conveni és la col·laboració entre la JCT i l’Ajuntament signant en el
desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat vial,
concretament les relatives a transmissió de dades i accés a registres. Les accions
consistents en cessió de materials, recolzament tècnic i/o econòmic per a l’elaboració
de plans de seguretat vial o posada en marxa de mesures específiques podran
reflectir-se en les oportunes addendes especificant les obligacions de cada part.
La vigència serà d’un any, prorrogant-se tàcitament per successius períodes anuals
excepte quan es resolga per distintes causes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el conveni bàsic bilateral entre l’organisme autònom Prefectura
Central de Tràfic i l’entitat local Ajuntament de Morella pel que es formalitza l’adhesió
al conveni específic de col·laboració subscrit entre l’organisme Prefectura Central de
Tràfic i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de seguretat.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, En Rhamsés Ripollés Puig, per a la signatura del referit
conveni.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, PROGRAMA DE FESTES AGOST 2013. Pren la
paraula el regidor Amadeu Bordàs per donar compte del programa de festes de l’estiu
de l’any 2013.
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Es tracta d’un programa molt extens que comença l’última setmana de juliol amb les
activitats de l’aplec i acaba l’última setmana de setembre en les festes d’Herbeset i
amb moltes activitats i molt variades (esport, bous, música, jocs ....) per que tot el
món, des de xiquets a majors, troben activitats que els puguen ser interessants.
També dir que com que ens trobem en un moment econòmicament complicat s’ha
intentat fer festes però sense que açò supose una despesa excessiva per a les arques
municipals.
Recordar també que aquest és el programa de festes de l’Ajuntament, sinó que és el
programa de festes de Morella ja que hi ha un gran nombre d’associacions i gent de
Morella involucrats i que participen en l’elaboració del mateix.
I per finalitzar desitjar que totes aquestes activitats que s’han programat els agraden i
que tots els veïns puguen gaudir d’unes bones festes.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que com que dins del programa de festes
s’inclouen els actes de l’Aplec, convindria que aquest programa estiguera repartit
abans de l’Aplec, encara que l’Aplec tinga un programa d’actes propi.
També proposar, de cara a l’any vinent, que es presente en les comissions una
previsió de les despeses directes de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que es considera important que un any com
aquest en el qual l’Aplec es celebra a Morella els actes estiguen inclosos en el
programa de festes, encara que quan es reparteixque les activitats de l’Aplec ja hagen
passat, com també és molt important que s’incloguen les activitats de La Pobleta,
Xiva, Herbeset.
En quan a les despeses concretes de festes, aquestes ja estan incloses en una
partida específica del pressupost que es va presentar en el seu dia per a la seva
aprovació. També dir que qualsevol dada que necessiten saber poden consultar-la
sempre que vulguen.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que s’ha fet un esforç importat, degut a la situació
econòmica, en la realització d’aquest programa considerant que les festes també
tenen un component positiu d’impacte econòmic ja que generen activitat, dinamisme i
optimisme.
Aquest programa de festes que es presente és molt extens, més de 100 activitats i
molt variat i amb algunes novetats a destacar com són: les activitats programades per
als caps de setmana i dirigides a la gent jove, el dissabte 16 d’agost que començarà
amb la festa de la gent gran continuarà amb el pregó a càrrec del veí de Morella Xavi
Querol, proposta ja plantejada abans de rebre el Premi Jaume I, i acabarà amb un
concert de l’Associació Mestre Candel en record al Mestre Candel en el 20 aniversari
de la seva mort o el xiquiencierro per als més menuts el dijous de bous.
També dir que el programa de festes d’aquest any vindrà carregat també de novetats
gràcies a les noves tecnologies, i inclourà totes les activitats des de les de l’Aplec fins
a les festes d’Herbeset.
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I per finalitzar agrair la col·laboració i la suma d’esforços de totes aquelles
associacions, empreses i gent que ha col·laborat per a que es puguen fer moltes
activitats, algunes en cost 0.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar el programa de festes per a l’any
2013 tal i com s’ha presentat.
11. INFORME CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS. Pren la paraula la
regidora Malú Blasco Querol per en primer lloc donar la benvinguda als nous regidors i
seguidament donar compte de l’informe de la campanya de recollida d’aliments que és
com segueix:
La campanya de recollida d’aliments es tracta d’una iniciativa pressa després de les
retallades del banc d’aliments de la Unió Europea i al comptar en més gent
necessitada per la crisi.
Es tracta d’una campanya realitzada amb col·laboració de la Creu Roja amb la
implicació del 95% del comerços i de molta gent que ha demostrat, com sempre, la
seva solidaritat.
Amb aquesta campanya s’han recollit 261 kg d’ajuda (229 kg d’aliments i 32 kg de
productes d’aseo i neteja) realitzant-se ja un primer repartiment i preparant-se un
segon.
En aquesta campanya estant treballant 3 voluntaris de Creu Roja que realitzen els
treballs de recollida, classificació i repartiment dels productes i l’AEDL de l’Ajuntament
que s’encarrega de la comunicació amb els comerços.
Gràcies a aquesta campanya també s’han pogut detectar nous casos i realitzar un
primer taller per als beneficiaris de la campanya per tal de poder-los oferir una ajuda
integral.
Pren la paraula el Sr. Querol per en primer lloc agrair la benvinguda donada per tots el
regidors i en segon lloc i respecte a aquest punt, se sumen a l’agraïment fet per la
regidora a tots el comerços, gent de Morella i voluntaris de la Creu Roja per la seva
participació en aquesta campanya de recollida d’aliments.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que des del primer moment, quan es va aprovar
en el ple, es va considerar que aquesta seria una iniciativa amb molt d’èxit, com així
ha estat, destacant la gran importància que té el voluntariat, no sols en la solidaritat
sinó en altres activitats que es fan com pot ser la teleassistència.
És molt important continuar amb la solidaritat que com a poble es ve demostrant per a
que totes les persones puguen tenir l’ajuda que necessiten.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
12. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
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AMPLIACIÓ CAPITAL CISE, TERRENY POLIESPORTIU. Coneix el Ple l’agrupació
aprovada en el Ple de data 25 de febrer de 2013 segons la qual s’unificaven tres
finques propietat d’aquest Ajuntament adquirides en diverses dates (1ª finca, antic
cementeri municipal de 2.750 m2, 2ª finca de 7.526 m2 i 3ª finca de 3.649 m2)
quedant una sola finca de 13.925 m2 de la qual 11.864,04 m2 corresponen a zona
urbana i 2.060,96 m2 a zona no urbanitzable.
Conegut que d’eixa finca total se segrega una finca de 10.514,96 m2 de la part
d’urbana quedant una finca matriu de 3.410,04 m2.
Conegut l’expedient incoat per a l’ampliació de capital de l’empresa municipal
CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS SPE S.A, amb l’adscripció al
patrimoni de l’empresa de la finca segregada:
“Urbana: trozo de terreno o solar sito en el término municipal de Morella, en la Partida

Viñet, en las inmediaciones del paseo de la Alameda; ocupa una superficie de una
hectàrea, cinco áreas, catorce centiáreas y noventa y seis decímetros cuadrados; y
linda: Norte, con camino del antiguo cementerio; Este, con camino de la Fontanella;
Sur, con fincas de Miguel Medina Montesinos, Ismael Gasulla y Rufo Membrado; y
Oeste, con resto del predio matriz.”
Coneguda la valoració realitzada per Vicente Dualde Viñeta tècnic independent per un
import de VUIT-CENTS NORANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (891.163,66.-)
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aportar la finca urbana segregada descrita anteriorment per a realitzar
l’ampliació de capital de l’empresa municipal CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS
ECONÒMICS SPE S.A. (CISE) per 891.162,80 euros, corresponent a 148.280 accions
per valor de 6,01 euros cada una.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Rhamsés Ripollés Puig per a la signatura de
l’escriptura de cessió i ampliació de capital.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. García per plantejar les següents qüestions:
Saber el protocol que es seguirà per a la cessió i utilització, de la zona de
barbacoa que s’ha adequat al costat de l’espai firal. També saber qui decidirà si
climatològicament es donen les garanties per fer foc així com saber de quina
regiduria dependrà.
Denamar que s’expliquen els motius pels quals no es compleix amb l’article
113.1.b del Reglament del Règim Jurídic de les Entitats Locals segons el qual hi
ha 10 dies per enviar a tots els membres de la Corporació còpia d’acta de tots els
acords presos en les Juntes de Govern.
També demanar que s’actualitze la pàgina web en quant a actes de juntes i
de plens.
Pren la paraula el Sr. Querol per plantejar les següents qüestions:
Demanar que s’arreglen els clots de la Cuesta Zurita ja que degut a aquest
estat algunes cases presenten filtracions d’aigua.
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Preguntar si el centre lúdic esportiu Jaume I a banda de cobrar per la
utilització dels diferents espais es cobra per temes extres com la utilització de
pista o llum.
Demanar que es millore la indicació per als turistes del Castell en la zona de
la costa Trinquet.

Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents preguntes:
Perquè no s’ha trasplantat l’arbre que s’ha talat en el carrer Verge de
Vallivana degut a les obres que s’estan realitzant, proposant que una vegada
acabades les citades obres se torne a plantar un arbre de característiques
similars al talat.
Quina és la postura de l’Ajuntament respecte al conveni que s’ha de signar
properament entre la Conselleria de Cultura, la Diputació de Castelló i 12
municipis respecte al Parc de la Valltorta.
Per quin motiu s’ha prohibit l’estacionament en Avinguda de Vilafranca al
costat d’un edifici comercial. Aprofitar per demanar que es face lo mateix en la
mateixa avinguda Vilafranca en la part esquerra al costat de la subestació
elèctrica.
Saber si aquest equip de govern té intenció a curt termini escometre les
intervencions de manteniment, demanades fa ja dos mesos, tant en el Castell
com en les muralles (portes del Castell, despreniment en la Plaça on està
l’estàtua de Cabrera...).
Saber si s’ha enviat a la Direcció General de Belles Arts i Bens Culturals i
segons diu el conveni, la memòria anual relativa a la situació i activitats 2012
respecte a l’immoble Castell i Muralles.
Pren la paraula el Sr. Ortí per demanar la dimissió tant del Sr. Alcalde com del regidor
d’obres després de que s’hage tardat un any en donar solució a una petició feta per
part d’una família morellana de l’habilitació d’una zona d’estacionament per a
minusvàlids. Sempre que se’ls recordava aquesta qüestió es deia que era problema
de l’empresa subministradora de les senyals verticals, encara que la senyal de “Los
pueblos más bonitos de España” no ha tardat tant en estar posada.
El problema, per tant, no era de l’empresa que no la servia sinó de l’Alcalde o el
regidor que no la van demanar i els 28.000 euros que cobra el Sr. Alcalde són 28.000
raons per no donar llargues sinó solucionar els problemes dels morellans.
Per tot l’exposat, i sabent que no dimitiran, es prega que es demane disculpes
públicament per no haver fet el seu treball quan corresponia tant per part del Sr.
Alcalde com del Síndic d’obres.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades dient lo
següent:
Pel que fa a la intervenció feta pel Sr. Ortí, dir que aquesta el qualifica perfectament,
ja que cap morellà, i menys les persones afectades es mereixen les paraules que ha
dit, ni que s’aprofite d’una qüestió tant sensible com aquesta per fer una batalla
partidista.
Aquesta és una qüestió que es coneix i de la qual es pot parlar sense necessitat de
llegir cap paper, coneixent-se des de l’àrea de serveis socials, per la qual és una
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prioritat, o des de l’àrea de la policia local des d’on s’ha estat fent un gran treball de
coordinació diària en les persones afectades.
Donada la naturalesa d’aquesta qüestió s’ha tractat sempre amb la màxima discreció i
sensibilitat, mantenint-se diverses reunions amb els interessat per parlar del tema i
prenent-se la decisió d’habilitar la referida zona d’estacionament.
Pel que fa a la senyal a la que es fa al·lusió i sent rigorosos, aquesta es va demanar fa
un parell de mesos i no un any com ha dit el Sr. Ortí.
I per finalitzar el que si que es fa, encara que no és responsabilitat d’aquest
Ajuntament, es demanar disculpes pel temps que s’ha tardat en poder solucionar
aquest tema.
Responent a les qüestions plantejades per la Sra. García dir que:
Pel que fa a la zona de barbacoes, aquesta s’ha instal·lat després de diverses
peticions fetes per gent de Morella i d’acord amb la legislació corresponent, segons els
informes dels tècnics i d’acord amb allò que marca la Conselleria de Medi Ambient. La
seva utilització serà lliure i vindrà marcada d’acord amb les alertes que puga emetre la
Conselleria de Medi Ambient o de Governació i que prohibeixen la realització de foc
segons les condicions meteorològiques.
Respecte a la qüestió de les actes de les Juntes de Govern i Plens dir, com ja s’ha dit
en anteriors plens, pel que fa a la pàgina web s’està intentant solucionar un problema
que hi ha en este moment i pel que fa al repartiment als regidors, els serveis tècnics
les realitzen i reparteixen tant prompte com poden no havent cap motiu en concret per
retardar el seu repartiment.
Pren la paraula la Sra. Secretària per dir que en aquesta qüestió s’ha anat retardant
degut a la falta de personal ja que les baixes que han hagut no s’han reposat en nou
personal sinó que s’han cobert en el personal disponible. En este moment i una
vegada solucionat el problema del personal totes les actes es poden consultar en la
pàgina web, encara que no es puguen visualitzar per problemes tècnics, i a partir
d’ara, una vegada s’ha pogut actualitzar el treball pendent, es repartiran amb
normalitat.
Respecte a la qüestió plantejada pel Sr. Querol, dir que sempre que un veí presenta
alguna queixa s’intenta actuar lo antes possible, com que en este moment no s’estava
al cas d’aquest problema en la Costa Zurita, s’enviarà als serveis tècnics per a que
recabe tota la informació necessària per poder solucionar el problema.
Pel que fa a les indicacions del Castell, dir que és un tema que ja s’ha tractat en altres
plenaris estant preparats tant les localitzacions com el disseny de les indicacions a
col·locar en Trinquet i Padre Ramon Querol. També dir que respecte a este tema
s’han fet millores en la senyalització situada en el Pla del Convent de Sant Francesc i
en el Jardí dels Poetes.
Pel que fa a la pregunta sobre el Centre Lúdic i Esportiu dir que hi ha unes quotes
establertes per la utilització dels diferents espais, i com que no s’entén a que es
refereix exactament, se li demana que després li expose concretament la qüestió per
poder donar-li resposta.
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I per finalitzar i responen a les qüestions plantejades pel Sr. Amela dir que pel que fa a
l’arbre era necessari llevar-lo, tenint l’empresa constructora l’obligació una vegada
acabades les obres de reposar-lo per un altre de característiques semblants.
Pel que fa al tema de l’estacionament en l’Avinguda Vilafranca, dir que segons el codi
de circulació des de la Torre la Font fins Sant Miquel sols es pot estacionar en les
places habilitades a tal efecte, però com que en determinats moments s’utilitzava tota
la paret, fet que produïa problemes de circulació, es va optar per col·locar la
senyalització necessària. També dir que s’estudiarà la proposta de senyalització en
l’altra part d’aquesta zona.
En quan al Castell i les Muralles com ja es va informar es realitzaran els treballs de
manteniment de les portes tant prompte com es puga, i una vegada passat l’estiu es
realitzaran actuacions, entre elles la zona dels despreniments, i altres que tenen com
objectiu posar en valor el Castell.
I pel que fa a la memòria anual dir que es fan informes al respecte encara que en este
moment no puc dir-li si ja està remesa o no.
Respecte al conveni de la Valltorta dir, que es va rebre la setmana passada i s’està
estudiant per part del tècnic encarregat, considerant que, encara les distintes millores
fetes per part de la Diputació, segueix presentant molts punts en els que no s’està
d’acord, ja que com idea és molt bona per tal de potenciar tot l’art rupestre del que
disposem en la zona però no està recolzat amb el compromís de la Conselleria.
I per finalitzar i com que fins setembre no hi ha ple ordinari, desitjar a tot el món un
bon estiu i unes bones festes, fent una crida a la participació en 35 Aplec dels Ports i
especialment a la Diputació per tal que recolze aquest esdeveniment igual que està
fent en altres festivals que es celebren en la nostra província.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i vint-i-dos
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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