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

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-tres de juny 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, ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS. Havent-se repartit junt
amb la convocatòria, còpia de les actes de les sessions anteriors, per part del Sr. Alcalde es
pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les mateixes, no havent cap
objecció, per unanimitat s’aprova les actes de data 12-05-2016 i 30-05-2016.
2. INFORME D’ALCALDIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. S’han
mantingut una sèrie d’accions entre les que cal destacar les següents:
- Informar de l’anunci de l’inici de la licitació del tram de la N-232 comprés entre el Pont de la
Bota al Port de Querol, considerant que es tracta d’una infraestructura transcendental per al
futur socioeconòmic, tant de Morella i de la Comarca dels Ports, com de tot el territori que es
comparteix amb les comarques veïnes de Terol i del nord de Castelló.
També s’ha aprofitat aquesta qüestió per reiterar la necessitat de l’actuació d’urgència en el
Pont de la Bota ja que ha començat l’estiu i es segueix en la mateixa situació que abans.
Des de l’Ajuntament de Morella, governe qui governe, s’estarà darrera per que se realitze
l’adjudicació i per a que hage la consignació pressupostària necessària per al
desenvolupament d’aquesta actuació.
- Informar de la recuperació de la gestió de la Fàbrica Giner per part de l’Ajuntament de
Morella.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 02/09/2016
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 23 DE JUNY DE 2016
=====================================================================

- S’ha produït l’adjudicació dels treballs per al sosteniment previ a les obres de rehabilitació de
la Torre del Racó, greument afectada per les pluges del mes de novembre de 2015, agraint el
suport de Conselleria.
- Participació en el Congrés d’Europa Nostra que va tenir lloc a Madrid, amb l’exposició de tots
els premis Europa Nostra, tal i com és l’edifici de l’Ajuntament. Destacar també la importància
d’haver aconseguit que la reunió anual d’associacions Hispania Nostra es celebre a Morella
en el mes d’octubre.
- Participació, com a President de la Mancomunitat Taula del Sénia, en l’entrega dels premis
del Consell d’Europa del Paisatge, sent aquesta mancomunitat una de les guardonades.
- S’estan realitzant totes les tramitacions i adjudicacions per realitzar les obres de millores en el
període estival, de la casa del conserge i de l’Institut de Primària.
- L’associació de “Los pueblos más bonitos de España” ja integre l’associació dels pobles més
bonics del món, per lo que es pot dir que Morella té eixa marca de qualitat.
- Destacar les ofertes d’ocupació destinades a persones en discapacitat, el treball realitzat des
del taller d’ocupació, així com també haver aconseguir l’homologació d’aules per part del
Servef, fet que facilitarà optar a tallers d’ocupació més ambiciosos en quan a nombre
d’alumnat, duració i sobre tot amb la possibilitat d’obtenir el certificat de professionalitat.

- Una vegada acabades les obres de restauració de la Torre de la Font Vella s’ha realitzat
l’adequació de l’entorn de la font i del camí, anunciant que s’ha arribat a un acord amb la
Fundació Aigües de Valencia que finançarà un projecte per realitzar una exposició sobre
l’aigua.
- Reparació de l’empedrat a Segura Barreda, Sant Miquel, Pla d’Estudis, Tarrascons, Trinquet
i Joan Giner, reparació d’un mur al carrer Aljub, així com les rampes de la placeta de
l’Ajuntament.
- Reparació de clots, junt amb altres ajuntaments, en el Camí de la Canà, exigint que
s’agilitze al màxim, per part de Diputació de la Conselleria d’Infraestructures, tota la
tramitació i realització del projecte conjunt acordat ara fa uns mesos.
- Millores en la piscina municipal com la construcció d’un magatzem, recordant que este
proper dissabte s’obrirà al públic.
- Treballs en el Monte de Pereroles, reparació del depòsit principal d’aigua, vallat tant del
depòsit com del perímetre del pou i instal·lació d’una canonada nova d’un kilòmetre per
portar l’aigua directa del pou al depòsit.
- Menudes obres de reparació i manteniment de carrers i edificis municipals.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
Preparació d’espais, taules, etc, per la rogativa de la gent gran a Vallivana.
Muntatge d’exposicions, de meteorologia, Sant Francesc i Sala de Justícia.
Treballs al teatre municipal per actuacions musicals i obra de teatre.
Muntatge de l’Espai Firal per la fira de la caça i festival de patinatge.
Treballs per a l’Open d’Espanya d’Enduro, amb la neteja de camins, muntatge Pàdoc al Pla
d’Estudis....
- Treballs de manteniment dels edificis municipals, col·legi, ...
- Nova adjudicació del bar de Xiva, esperant que siga positiva per al municipi.
-
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ÀREA D’OBRES I URBANISME

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Col·laboració de la policia local amb altres cossos de seguretat en distintes intervencions.
- Col·laboració amb la Guàrdia Civil per facilitar l’eixida d’un autobús que va quedar atrapat
en l’eixida del pàrquing de l’Alameda.
- Col·laboració en distints clubs de motociclisme i altres, treballant en la coordinació i
adequació d’espais d’estacionament.

- Celebració de la III edició de la Fira Caça, agraint el treball realitzat per l’associació de
caçadors.
- Reunions per planificar la pròxima edició de la Fira de setembre.
- Col·laboració de l’associació Morella a Cavall en la realització d’una trobada.
- Coordinació de treballs amb el servei de millora de camins de la Diputació, traslladant de
nou la necessitat de fer aquest servei més operatiu.
- Reunió amb l’Associació de Propietaris Forestals, creant una mesa de treball.
- Treballs per al cicle de Formació Professional.
- Treballs del Taller Ocupació, tant en el Monte de Vallivana, com en l’adequació de l’entorn
de Morella.
- Reunió amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tal que s’agilitzen
més els tràmits en quan a la neteja de barrancs, tant de particulars com del propi
ajuntament, a l’igual que l’emissió d’informes per explotacions ramaderes.
- Reunió en la Conselleria d’Agricultura, per tractar les obres de millora dels entorns afectats
per les pluges del mes de novembre de 2015, comunicant que aquests seran executades
directament per l’empresa Tragsa.
- Continue sense avançar el nou contracte de basures per part de la Diputació, havent
traslladat el requeriment per a que es mantinga un servei diari igual que fins ara, lluny de la
proposta feta.
- Reforç en la brigada de medi ambient.
ÀREA DE TURISME
- Presència de Morella en la III Fira Natural de Castelló.
- Activitats diverses relacionades en l’Associació de Los Pueblos más bonitos de España:
viatge a Ainsa on es va realitzar una reunió amb representants també d’assetmico per
conèixer la seva política turística i el projecte capdavanter, zona 0, de bicicleta de muntanya
i recuperació de senders, recepció a veïns de Lastres i Lucainena de las Torres que
realitzaven un viatge pels pobles de Castelló i Terol pertanyen a aquesta associació i visita
de membres de la Universitat de Majors a Puerto Mingalvo.
- Realització de 2 trobades, en l’Agència Valenciana de Turisme i en Sant Mateu per crear la
ruta dels últims càtars.
- Reunions amb el sector del comerç, decidint realitzar una acció comercial conjunta els dies
9 i 10 de juliol amb el nom “Comerç Obert”.
- El Castell de Morella ha rebut el certificat d’excel·lència de Tripadvisor gràcies a les opinions
positives dels visitants.
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ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL

- Assistència a la reunió del Consell Assessor del CdT Castelló per proposar les accions
formatives del curs vinent.
- Assistència a reunions de plataformes de comunicació turística a través de xarxes socials.
- Assistència en el CdT de València a la reunió anual de destinacions SICTED de la
Comunitat Valenciana, aprovant-se la constitució del “Comité Interdestinos SICTED
Comunidad Valenciana”.
- Inici de les 8 Jornades Gastronòmiques “Anem de tapes” en el qual participen 6 bars i 14
restaurants.
- Reunió a Alcanyís de la Ruta dels 3 Reis per tractar el projecte Diàlegs 3 que comptarà amb
la presència de 2 destacats representants de la cultura i el periodisme acompanyats de
música antiga.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Finalització dels treballs d’implantació del nou sistema de Telecomunicacions per radioenllaç
(Vodafone), començant el període de prova.
- Instal·lació de punts wifi temporals per a les proves de la Big Ride d’aquest cap de setmana.
- Dotació de connexió a internet a l’Escola Infantil a través d’un punt guifinet.
- Renovació dels dominis xivademorella.es, xivademorella.com i Ortells.es.
- Començament dels treballs per a la renovació de la web morella.net amb l’empresa Tac Tic.
- Reunions amb diferents operadors de telecomunicacions per a conèixer l’estat d’instal·lació
de fibra òptica en el nostre municipi.
- La instal·lació del 4G per freqüències de 800MHz estan creant interferències a la TDT.

-

Actes per a commemorar el centenari de l’estació meteorològica.
Celebració del dia internacional dels museus amb entrades gratuïtes.
Celebració de distints congressos com el de la Xarxa Vives d’Universitats, Partal.
Inauguració al Museu de Belles Arts de Castelló, de l’exposició dedicada a l’Arxiu Pascual.
Distintes col·laboracions, rondalla, clubs....
Col·laboració en el museu de les Ciències de València en l’exposició “Els nostres
dinosaures”.
Reunió amb l’IVAC+R per explicar els estudis que s’han realitzat en la façana de
l’Arxiprestal.
Agrair la col·laboració dels veïns del carrer La Font, ja que els Volantins formen part de
l’exposició “El nostre patrimoni immaterial” a València.
Presentació a València de la V Edició de l’Early Music Morella.
Realització de distintes representacions teatrals, donant l’enhorabona al grup de teatre pel
treball de recuperació del patrimoni cultural de Morella.
Ja estan a la venda les entrades pel concert de Raimon que es celebrarà el proper 14
d’agost.
Programació cultural i turística que s’està preparant per al mes de juliol.

ÀREA DE FESTES
- Preparació de les festes d’agost.
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ÀREA DE CULTURA

- Col·laboració en distintes associacions en la realització de diverses activitats.
ÀREA DE TRADICIONS
- Col·laboració en la celebració de la festa del Corpus.
- S’està treballant en una campanya de conscienciació per evitar que se pillen les macetes
dels balcons en la nit de San Joan, així com recollida d’idees per tenir una alternativa a
aquesta activitat.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- Treballs de cara a les properes actuacions de millora tant en el col·legi com en l’Institut.
- Reunions amb els tècnics de la Conselleria d’Educació per a l’adequació de les
instal·lacions per a la implantació del mòdul de Formació Professional en Producció Agrària.
- Acte de graduació dels alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Els Ports.
- Recepció a Joves americans estudiants d’un màster d’economia a la Universitat Jaume I.
- Recepció a membres de la Universitat d’Estambul.
- Visita d’estudiants provinents de l’IES de Pilar de la Foradada.
- Visita dels alumnes de l’IES els Ports a l’exposició de dinosaures ubicada en les sales
gòtiques de l’Ajuntament.
- Inici dels períodes de matrícula per a l’Escola Infantil, el col·legi de primària i l’IES.
ÀREA DE JOVENTUT
Creació del Consell de la Joventut.
Primeres propostes per a la Setmana de la Joventut (de l’1 al 7 d’agost).
Finalització de la redacció del Pla d’Infància.
S’ha donat informació per a que la gent jove s’apunte al sistema de garantia juvenil
necessària per poder accedir a les línies d’ocupació del Servef destinades a la gent jove.

ÀREA D’ESPORTS
-

Preparatius de l’Open d’Espanya d’Enduro.
Ruta senderista i corrent a Xiva amb la participació de 30 persones.
Visita del Club de Bàsquet Femení al col·legi de primària per tal de captar noves jugadores.
S’ha realitzat el futbol 3 amb gran afluència de jugadors i pares.
S’està preparant el campionat de futbito que començarà el dia 30.
Festa final de bàsquet.
Realització de l’exhibició de patinatge a l’espai firal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- S’han mantingut reunions amb La Caixa i Creu Roja per sol·licitar un programa de beques
per persones amb algun grau de discapacitat en Morella.
- Col·laboració amb la Residència de la 3ª edat per a la realització de les festes amb motiu de
la festivitat de Sant Joan.
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-

ÀREA DE SANITAT
- Col·laboració en els desplaçaments a l’hospital de Vinaròs per la revisió per a la prevenció
del càncer de mama i en distintes campanyes relacionades amb la salut.
ÀREA DE SOLIDARITAT
Recollida de 1.200 kg de roba dintre de les Jornades de Solidaritat.
Recollida de 400 kg de taps per a Celia de l’Iglesuela del Cid.
Finalització del cicle de cine fòrum dedicat al tema dels refugiats.
Projecció d’una pel·lícula per recaptar fons per als refugiats de Síria.
Commemoració del dia mundial del refugiat, el Consell de Solidaritat i l’Ajuntament van
penjar una pancarta en el balcó de l’Ajuntament recolzant als refugiats i que Morella és
ciutat d’acollida.
- S’estan pagant els projectes del 0,7% de l’exercici 2015 a diferents ONGS.
-

ÀREA DE LA GENT GRAN
- Realització de les jornades de la gent gran, amb tallers d’autoestima, xerrades, senderisme,
visita a la residència i participació de la coral de l’ONCE, valorant totes les activitats molt
positivament.
- Finalització del curs de la universitat de majors, clausura en Morella, amb participació de les
seus del Maestrat i Els Ports amb la presentació dels treballs d’investigació realitzats pels
alumnes.
ÀREA D’IGUALTAT

Per finalitzar felicitar a Els Ports Futbol Club, especialment per que una de les seves
categories va ser campions, al Club de Bàsquet Femení Morella, i totes les entitats esportives
pel treball que desenvolupen.
També agrair el treball realitzat per Mª Carmen Conesa i Miquel Pasies com a directors dels
centres educatius, pel treball realitzat per l’educació, ja que passen el testimoni a altres
persones que assumiran eixe càrrec.
Es dóna compte dels decrets que van del 2016-0131 al 2016-0158
DECRETS DEL 2016-0131 AL 2016-0158
Nom

Data

Resum

Expedient
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- Posada en marxa del Pla Municipal d’Igualtat, amb la Comissió d’Igualtat, mesa de
treballadors de l’Ajuntament i la celebració de la primera reunió de participació amb
l’assistència de gran nombre d’associacions.

DECRET 2016-0157 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 15-06-2016]

20/06/16 10:29 MULTES DE TRÀNSIT 2016
16/06/16 8:27

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 15-06-2016

DECRET 2016-0156 [Decret incoació
multes de trànsit1_R4055]
13/06/16 11:48 MULTES DE TRÀNSIT 2016
DECRET 2016-0155 [DECRETO
APROBACION FACTURA CISE CENTRO DE
APROVACIÓ FACTURA DE CISE SPE SA
DIA]
8/06/16 14:24 SOBRE CENTRE DE DIA MAIG 2016
DECRET 2016-0154 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 07-06-2016]
DECRET 2016-0153 [Decret incoació
multes de trànsit1_R4033]
DECRET 2016-0152 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 296/2016]
DECRET 2016-0151 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 314/2016]
DECRET 2016-0150 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 321/2016]
DECRET 2016-0149 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 320/2016]
DECRET 2016-0148 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 322/2016]
DECRET 2016-0147 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 317/2016]

20/2016
332/2016
20/2016
11/2016

7/06/16 13:18

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 07-06-2016

318/2016

7/06/16 9:36

MULTES DE TRÀNSIT 2016

20/2016

6/06/16 8:19

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 296/2016

296/2016

6/06/16 8:18

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 314/2016

314/2016

6/06/16 8:18

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 321/2016

321/2016

6/06/16 8:16

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 320/2016

320/2016

6/06/16 8:16

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 322/2016

322/2016

6/06/16 8:16

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 317/2016

317/2016

DECRET 2016-0146 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 31-05-2016]

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
31/05/16 14:20 LOCAL 31-05-2016

315/2016

DECRET 2016-0145 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 26-05-2016]

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
26/05/16 12:21 LOCAL 26-05-2016

303/2016

DECRET 2016-0144 [Resolució d'Alcaldia
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
PLE EXTRAORDINARI 30-05-2016]
26/05/16 12:21 30-05-2016

306/2016

DECRET 2016-0143 [Decret incoació
multes de trànsit1_R3959]

24/05/16 13:08 MULTES DE TRÀNSIT 2016

20/2016

DECRET 2016-0142 [Decret incoació
multes de trànsit1_R3996]

24/05/16 13:08 MULTES DE TRÀNSIT 2016

20/2016

DECRET 2016-0141 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 18-05-2016]

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
19/05/16 10:12 LOCAL 18-05-2016

289/2016

DECRET 2016-0140 [Decret incoació
multes de trànsit1_R3959]

12/05/16 11:59 MULTES DE TRÀNSIT 2016

20/2016

DECRET 2016-0139 [Decret incoació
multes de trànsit1_R3975]

12/05/16 11:59 MULTES DE TRÀNSIT 2016

20/2016

DECRET 2016-0138 [Resolució d'Alcaldia
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
PLE ORDINARI 12-05-2016]
11/05/16 13:14 12-05-2016

272/2016
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DECRET 2016-0158 [Decret incoació
multes de trànsit1_R4079]

DECRET 2016-0137 [Providència
d'Alcaldia C. Governació 11-05-16]

11/05/16 13:14 DECRET C. GOVERNACIÓ 11-05-2016

278/2016

DECRET 2016-0136 [Providència
d'Alcaldia comissió hisenda 11-05-2016]
DECRET 2016-0135 [Providència
d'Alcaldia Comissió Obres i Urbanisme
11-5-2016]
DECRET 2016-0134 [Providència
d'Alcaldia C. Promoció Econòmica
11-05-16]
DECRET 2016-0133 [Providència
d'Alcaldia C. Cultura, Educació I Esport
11-05-16]
DECRET 2016-0132 [Providència
d'Alcaldia C. Benestar Social
11-05-2016]

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I
11/05/16 13:14 ESPECIAL DE COMPTES DIA 11-05-2016

277/2016

-COMISSIÓ OBRES I URBANISME
11/05/16 13:13 11-5-2016

280/2016

DECRET C. PROMOCIÓ ECONÒMICA
11/05/16 13:13 11-05-2016

279/2016

11/05/16 13:13 DECRET C. CULTURA 11-05-16

281/2016

11/05/16 13:13 DECRET C. BENESTAR SOCIAL 11-05-16

282/2016

DECRET 2016-0131 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 12-05-2016]

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
10/05/16 12:27 LOCAL 12-05-2016

275/2016

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS D’ABRIL I MAIG
2016. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament dels mesos d’abril i maig de
2016, que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:

MES DE MAIG
Saldo a 30-04-2016...........................................................465.838,53 €
Ingressos ..........................................................................266.525,27 €
Total....................................................................................732.363,80 €
Pagaments.........................................................................509.200,25 €
Existència a 31-05-2016....................................................223.163,55 €
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. Niza per mostrar la preocupació del Partit Popular al veure que fa dos
mesos havien 600.000 euros, 460.000 el mes passat i 220.000 euros aquest mes, portant
entre el pressupost corrent, cobros i pagos un dèficit mig, tots els mesos, al voltant de 160.000
euros.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que els ingressos i els pagaments de cada mes són
diferents, però cal recordar que en els dos últims exercicis s’ha tingut superàvit, estant totes les
factures en les seves partides i sense cap problema.
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MES D’ABRIL
Saldo a 31-03-2016...........................................................608.915,40 €
Ingressos ..........................................................................216.901,30 €
Total....................................................................................825.816,70 €
Pagaments.........................................................................359.978,17 €
Existència a 30-04-2016....................................................465.838,53 €

Pren la paraula el Sr. Niza preguntant que si tot està sense cap problema perquè segueixen
sense pagar-se les nòmines.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que s’està parlant dels comptes de l’Ajuntament de
Morella i que aquest té al dia el pagament de les seves nòmines.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que des del Partit Popular s’està intentant crear alarmisme
però aquesta qüestió està molt clara i els comptes de tresoreria són els que són, i vénen
marcats per uns ingressos substancials que es produeixen a principi d’any, i que també estan
condicionats pel cicle de cobrament del servei de recaptació de la Diputació. També hi ha
ingressos provinents del Fons Estatal i altres que vénen de qüestions com les llicències
d’obres i altres i que depenen del nombre que hi hagen.
Recordar, tal i com ha dit el regidor, que és molt important la constància i la liquiditat dels últims
anys, tenint que diferenciar els comptes de tresoreria dels pressupostos.
Assabentat el Ple, per vuit vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos d’abril i maig 2016, de l’Ajuntament de Morella, tal i
com vénen redactats.

“Informem al ple de l'inici del Pla de Competitivitat Turística de la Comarca dels Ports que naix
fruit de la col·laboració de tres institucions públiques: la Generalitat Valenciana a través de
l'Agència Valenciana de Turisme, la Diputació Provincial de Castelló a través del Patronat de
Turisme de Castelló i la Mancomunitat Comarcal Els Ports. El compromís d'aquestes tres
institucions és que aquest pla es realitze durant 3 anys actuacions amb un import anual de
300.000 € a finançar en terceres parts per cadascuna de les administracions en períodes
anuals independents.
Aquest Pla de Competitivitat Turística compta amb la implicació del sector empresarial i serà
dut a terme i gestionat per la Mancomunitat Comarcal Els Ports i l'associació d'empresaris
Asetmico.
Les actuacions que es duran a terme en aquesta primera anualitat són les següents:
- Creació d'una marca i imatge corporativa turística de la Comarca amb un import de 16.000 €.
- Creació d'una plataforma online de comercialització de productes i serveis turístics dels Ports
i el seu posicionament en internet amb un import de 84.000 €.
- Creació i adequació de rutes senderistes, BTT, Cicloturístiques, Temàtiques, Històriques,
Monumentals… amb prioritat les que servisquen d'unió o enllaç entre els diferents municipis de
la Mancomunitat Comarcal els Ports amb un import de 76.666 €.
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4. INFORME PLA TURÍSTIC COMARCAL. Es dóna compte per part del regidor de turisme Sr.
Garcia de l’informe sobre el Pla Turístic Comarcal, que és com segueix:

- Adequació d'entorns naturals o turístics d'alt interès, amb un import de 74.000 €.
- Publicació i realització de productes per a la promoció i comercialització turística de la
comarca. Aquest material poden ser fullets, implementació de millores en els punts
d'informació, vídeos o altres materials de promoció. Aquest apartat comptarà amb un import de
30.000 €.
- Contractació d'una empresa per a la direcció-gerència d'aquesta anualitat del Pla de
Competitivitat Turística per un import de 17.833 €.
- Despeses de formalització d'una operació de tresoreria amb un import de 1.500 €.
Des de l'Ajuntament de Morella valorem molt positivament aquest pla ja que converteix a
Morella en una destinació turística molt més potent, unint en una sola oferta i marca turística
tots els atractius turístics de Morella amb tota la riquesa patrimonial, cultural i natural de la
Comarca dels Ports.

L'Ajuntament de Morella està totalment implicat des del primer moment en aquest projecte
aportant i participant en la presa de decisions. Tal com es va aprovar en el ple del 3 de març de
2016 de la Mancomunitat Comarcal Els Ports Rhamsés Ripollés Puig formarà part de la
Comissió de Seguiment del Pla de Competitivitat Turística, a més de Rhamsés formaran part
d'aquesta comissió la Secretària de la Mancomunitat Rosa Minguet Tomás, la coordinadora
d'aquesta anualitat del pla de competitivitat Mónica Segura, el President de la Mancomunitat
Antonio Ripollés Ortí i com a suplent estarà la AEDL Per Reula Julve .”
Pren la paraula el Sr. Querol per manifestar la satisfacció davant la realització d’aquest pla de
turisme que engloba tota la Comarca dels Ports, ja que es considera que s’ha de tendir cap
una unificació de la comarca per a que els turistes se queden en ganes de descobrir més i de
tornar.
Tot el que siga el recolzament dels empresaris de Morella i comarca i la creació de llocs de
treball sempre serà motiu de satisfacció per al Grup Popular.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el turisme es tracta d’un sector importantíssim i ara hi
ha la oportunitat per fer un destí turístic més fort i complert i que Morella i Comarca es conega
més, fet que afavoreix a tots els municipis de la comarca.
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Les motivacions per a visitar la nostra destinació augmenten d'una forma molt important i la
sensació de “No Haver-ho Vist Tot” per a tornar o augmentar els dies d'estada es multiplica.
Fruit d'aquesta unió les sinergies amb la comarca són importantíssimes, Morella és un
important focus d'atracció turística al ser una destinació turística consolidada, posant en comú
tots els atractius turístics de la comarca baix un mateix projecte es dóna molta més visibilitat a
aquests recursos i el flux turístic que arriba a Morella es distribueix pels diferents municipis de
la comarca en ser percebuda com una destinació global. Morella es reforça com a destinació
turística i Morella pot ser utilitzada com un recurs més que afegir als que ja compten les
diferents empreses i municipis de la Comarca dels Ports.

Aquest projecte és un exemple de suma de col·laboracions, desitjant que en altres aspectes
també fora així, ja que els fons econòmics vénen de la Generalitat, Diputació, i dels
Ajuntaments, a través de la Mancomunitat, comptant també amb un quart pilar, que són els
empresaris.
L’objectiu d’un pla com aquest és que hi hage un destí turístic millor, més conegut i amb més
recursos i que redunde en la creació de més activitat, de llocs de treball i de més serveis
turístics.
Per tant és valora molt positivament, destacant que es té el compromís de continuïtat en uns
altres programes per als anys 2017 i 2018.
Per finalitzar, agrair el treball que s’està fent des de l’àrea de turisme i en col·laboració en tots
els pobles que formen part de la Mancomunitat dels Ports.
De tot el que el Ple queda assabentat.

- Alberg juvenil, Francesc de Vinatea.
- Escola d’Esports de Muntanya, la Unió, on es troba el parc multiaventura Saltapins.
- Capella.
- Oficina de la Fundación Blasco de Alagón.
- Habitatge del conserge.
- Sala de calderes, taller restauració Fundación Blasco de Alagón.
- Piscina.
Aquesta autorització d’ocupació temporal queda subjecta a les següents condicions:
Primera. Els béns objecte de l’autorització d’ocupació temporal deuran mantenir el seu destí a
servei públic de promoció turística. Concretament, cada edifici, instal·lació o terreny es dedicarà a
la finalitat turística que procedeixca, conforme a la seva naturalesa i característiques, tenint que
ser compatible amb el planejament urbanístic vigent.
Segona. L’autorització no serà transmissible donat que en el seu atorgament es té en compte que
l’autoritzat és un Ajuntament, versant sobre béns que formen part d’un complex immobiliari que
estant radicat en el seu terme municipal constitueix un lloc emblemàtic i estimat de la ciutat. En
conseqüència, l’autoritzat no podrà arrendar aquestos béns, ni cedir el seu ús a cap altra persona
física o jurídica.
Tercer. L’autorització d’ocupació temporal s’atorga per un període d’un any, prorrogable tàcitament
per períodes anuals, fins un màxim de deu anys.
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5. ACCEPTACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL BÉNS – FÀBRICA GINER I ENCOMANDA DE
GESTIÓ A INICIATIVES TURÍSTIQUES MORELLA S.L. Coneguda la resolució de l’Agència
Valenciana de Turisme, per la qual s’atorga autorització d’ocupació temporal sobre alguns béns
del complex immobiliari, propietat de la Generalitat, denominat Fàbrica Giner i Masia del Collet,
situat en el terme municipal de Morella, a favor de l’Ajuntament de Morella, concretament dels
següents béns:

Quart. L’autorització s’atorga a títol de precari, podent ser revocada unilateralment de forma total o
parcial en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, quan
resulte incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixquen
danys en el domini públic, impedeixque la seva utilització per activitats de major interès públic o
menyscabe l’ús general, així com per incompliment de qualsevol de les condicions establertes en
la present resolució.
Quinta. Transcorregut el termini d’autorització, revocada la mateixa per raons d’interès públic, o
deixades de complir les condicions a que es sotmet l’autorització, els béns revertiran de ple dret a
l’Agència Valenciana de Turisme, tenint l’autoritzat que reposar, al seu cost, eixos béns al seu
estat inicial, si així se li requereix per l’Agència Valenciana de Turisme. En el cas de que
l’autorització es deixare sense efecte per incompliment de les condicions a les que se subjecta,
l’Ajuntament de Morella deurà indemnitzar a l’Agència Valenciana de Turisme pels danys i
detriments que, en el seu cas, hagueren sofert els béns.
Sexta. L’Ajuntament de Morella deurà conservar i mantenir els béns durant tot el plaç de cessió,
abonant les despeses de conservació, manteniment i qualsevol derivats de la seva utilització
(aigua, llum, gas, etc...) així com els impostos i taxes que es deriven d’eixos béns i, especialment,
de l’impost de Béns Immobles.
Sèptima. Les responsabilitats derivades de la cessió d’ús dels béns seran assumides per
l’Ajuntament de Morella. A tal efecte, l’Ajuntament de Morella deurà formalitzar l’oportuna pòlissa
d’assegurança, designant a l’Agència Valenciana de Turisme com beneficiària, en cas de dany o
pèrdua dels referits béns, per robo, incendi o qualsevol altra causa.

Novena. L’autorització d’ocupació temporal serà gratuïta, donades les condicions a que es
subjecta la mateixa.
Desena. L’Ajuntament de Morella es compromet a la prèvia obtenció a la seva costa de quantes
llicències o permisos requereixca l’ús dels béns o l’activitat a realitzar sobre els mateixos.
Onzena: La utilització d’altres instal·lacions i serveis que formen part del complex immobiliari i que
siguen objecte d’autorització d’ús a altres entitats, se regularà mitjançant acord entre les parts.
Dotzena: L’Ajuntament de Morella no podrà realitzar obres de caràcter permanent o instal·lacions
fixes, no tenint la consideració d’obres de caràcter permanent les d’adequació i manteniment dels
béns per a l’ús al que es destinen. En cas de que resultase necessari realitzar obres de caràcter
permanent o instal·lacions fixes, serien efectuades per l’Agència Valenciana de Turisme.
Tretzena: L’Agència Valenciana de Turisme es reserva la facultat d’inspeccionar els béns objecte
d’autorització, per garantir que els mateixos són utilitzats d’acord amb els termes de l’autorització.
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Octava. Així mateix, les responsabilitats derivades del disfrute dels béns seran assumides per
l’Ajuntament de Morella. A tal efecte, l’Ajuntament de Morella deurà mantenir permanentment en
vigor una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixque els danys i lesions que
sofreixquen els usuaris, amb una quantia mínima de cobertura de 150.000 euros.

Catorzena: L’autorització d’ocupació temporal s’extingirà per les causes establertes en l’article
100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar l’autorització d’ocupació temporal d’alguns béns del complex immobiliari,
propietat de la Generalitat, denominat Fàbrica Giner i Masia del Collet, tal i com es presenta en la
resolució referida.
SEGON. D’acord amb l’article 85.2.A.d) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local la
prestació dels serveis públics que comporten l’acceptació de l’ocupació temporal dels referits
béns se gestionarà directament, mitjançant la societat mercantil local de capital íntegrament de
titularitat pública, Iniciatives Turístiques Morella S.L.
TERCER. Realitzar l’encomanda de gestió dels béns referits anteriorment, a l’empresa 100%
de capital municipal, Iniciatives Turístiques Morella S.L., d’acord amb el que estableix l’article
15 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Pren la paraula el Sr. García per dir, que des d’aquest Ajuntament sempre s’ha exigit que a les
administracions que el patrimoni de Morella siga gestionat per l’Ajuntament de Morella, oferint
una gestió més propera i eficaç dels recursos patrimonials propis, acostant, rentabilitzant i
posant al servei dels ciutadans aquets importants recursos.

En la meitat dels anys 90 aquesta gestió es va llevar a aquest consistori, quedant paralitzat
importants projectes com el càmping situat en aquest complex, o l’escola de muntanya de la
masia del Collet, que haguera sigut un centre pioner en el que avui dia està plenament
implantat i desenvolupat en les destinacions d’interior, com és el turisme actiu.
Des de llavors, excepte la creació del parc multiaventura Saltapins, en aquets 15 anys s’ha
produït un estancament i especialment, en els últims anys, un evident deteriorament de les
instal·lacions, sobre tot pel cessament de l’activitat de l’hotel, dedicant aquestes instal·lacions a
altres usos, i l’abandono del manteniment de les instal·lacions esportives.
L’Agència Valenciana de Turisme després d’adequar diverses instal·lacions a la normativa
actual, entre elles les mesures de seguretat de Saltapins, l’homologació de la piscina i
l’adequació de diversos serveis de l’alberg, autoritza a l’Ajuntament de Morella a ocupar i
explotar els següents immobles destinats a la promoció turística: alberg juvenil Francesc de
Vinatea, Saltapins, la Capella, oficina de la Fundació Blasc d’Alagó, l’habitatge del conserge,
les sales de calderes i la piscina.
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L’antiga colònia industrial de la Fàbrica Giner va ser adquirida i rehabilitada per la Generalitat
Valenciana en els anys 80 i principis dels 90 i gestionada per l’Ajuntament de Morella es van
crear important infraestructures turístiques i de serveis per als ciutadans com van ser: l’hotel,
l’alberg Francesc de Vinatea i el camp de futbol, juntament amb les pistes esportives limítrofes.

A més de l’adequació d’aquests immobles, que s’ha autoritzat a l’Ajuntament a ocupar,
l’Agència Valenciana de Turisme convertirà l’edifici de l’hotel en el primer CdT d’interior i
Centre d’Innovació Turística Invatur.
Amb totes aquestes millores la Fàbrica Giner es convertirà en un centre de noves iniciatives
turístiques i un important focus d’atracció turística, i una substancial millora com espai d’oci per
als nostres ciutadans.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que s’està d’acord en que la gestió siga per part de
l’Ajuntament, però es tindria que tenir en compte i saber, fins a quin punt l’Ajuntament de
Morella pot optar, tant a aquesta gestió, com al manteniment dels edificis, ja que els edificis
dels quals s’ha obtingut la gestió són els que estan en bones condicions.
Per tant es voldria saber si serà l’ajuntament el que es farà càrrec de mantenir els edificis en
bones condicions, ja que aquest ajuntament està molt acostumat a guanyar diners en la gestió
de monuments i no reinvertir-los en el seu manteniment.
També dir que no s’està d’acord en l’afirmació feta sobre que la Fàbrica Giner està
abandonada i sols cal anar allí per comprovar-ho, encara que si que hi ha edificis que no estan
en les millors condicions, com és el cas de l’hotel, que en el cas de que se reobriguera seria fer
una competència deslleial als hotelers de Morella, sent una millor opció la de fer un centre CdT,
tal i com ha plantejat l’Agència Valenciana de Turisme.

També hi ha que recordar que el Grup Socialista ja fa un any que està governant en Valencia i
encara no ha fet res per millorar allò que tant han criticat com és la gestió del camp de futbol.
I per finalitzar preguntar que pense fer l’Ajuntament en els treballadors de la Fàbrica Giner,
demanant que es tinga consciència i face tot el que puga per defendre’ls, i no fer el que s’està
fent en els treballadors de les empreses públiques, que no cobren encara que l’Ajuntament ha
tancat els dos últims anys en superàvit.
Pren la paraula el Sr. García per aclarir que no s’està parlant del manteniment sinó de la gestió
de diversos espais, manteniment per altra part, que no es realitzava de la millor forma possible,
ja que abans d’assumir aquesta gestió s’han tingut que fer distintes millores per a que
estigueren en perfecte estat pel seu funcionament.
Pel que fa a la qüestió dels treballadors, en principi la gestió es portarà des de l’empresa
Iniciatives Turístiques, i tots els altres llocs de treball que facen falta per gestionar els serveis,
es mantindran els treballadors que hi ha fins ara.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que s’està d’acord en el fet que el manteniment no era el
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Tampoc s’està d’acord quan es diu que en la Fàbrica Giner no s’hage fet res, ja que es va
crear la Fundació Blasc d’Alagó que ha desenvolupat una gran feina de restauració d’un gran
número de monuments, tant en la Comarca dels Ports, com en les comarques veïnes, també
es va crear Saltapins, hi ha un alberg, hi ha una casa rural i també està la capella que es
podria utilitzar com museu.

més adequat però tampoc estava tan malament com es diu, i la Fàbrica Giner tenia unes
necessitats urgents de reparacions que continua tenint un any després de l’entrada del Partit
Socialista a la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que ha costat molt aconseguir que Morella recupere la
Fàbrica Giner, un espai que va ser recuperat fa més de 20 anys per la Generalitat, governada
pel Partit Socialista, i que era gestionat per l’Ajuntament de Morella, i al qual se li va llevar
aquesta gestió per qüestions partidistes, passant des d’eixe moment a gestionar-se per part de
la Fundació Blasc d’Alagón; gestió d’altra part de la qual no es pot estar satisfet.
Ara es recupera aquest benvolgut espai per al poble de Morella i es gestionarà des de
l’empresa Iniciatives i comptant, tal i com ha dit el regidor, amb els treballadors que hi ha en
este moment, però per tal de posar-se en funcionament correctament s’han tingut que realitzar
distintes intervencions per a que alguns dels serveis, com és el cas de Saltapins, on l’Agència
Valenciana de Turisme tindrà que fer una important inversió per tal que puga continuar
funcionant al complet, o el cas de la piscina on també s’han realitzat intervencions d’urgència
per a que es puga reobrir una vegada compleixca amb la normativa.
Ara en este moment es cedeix l’ús d’una sèrie d’espais, sent responsable l’Ajuntament del
manteniment d’ús i sent el propietari el que s’haurà de fer càrrec d’altres desperfectes que
puguen haver, però sense que torne a ocórrer de donar un ús partidiste com es va fer per part
del Partit Popular.

Després de 20 anys de gestió de la Fàbrica Giner per part de la Fundació Blasc d’Alagò no es
pot considerar que s’hage fet correctament i proves evidents són, el camp de futbol, l’hotel, ....,
hotel que en cap moment s’ha plantejat reobrir, o el Mas del Collet que estant totalment
rehabilitat i a falta d’algunes instal·lacions, en este moment presenta un estat lamentable.
Aquesta Fundació a partir d’ara té de dedicar-se a la que era la seva tasca i que no era d’altra
que la restauració de patrimoni.
Per finalitzar dir que aquest es considera un punt molt important ja que es recupera un
patrimoni que es podrà gestionar des d’ací, treballant colze a colze amb l’Agència Valenciana
de Turisme, amb els clubs de futbol, per a que entre tots es face que tot funcione correctament.
6. NOMENAMENT NOUS ALETS DE LA MARE DE DÉU DE VALLIVANA. Pren la paraula el
Sr. Alcalde per informar que, reunits el dissabte 28 de maig de 2016 a l’Ajuntament de Morella
els Alets de la Comissió de Treball i l’Administrador de Vallivana i després de llegides les
quinze sol·licituds presentades per a reemplaçar les tres vacants actuals i de valorar el
contingut de les sol·licituds, prenen el següent acord:
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Dir que en un futur també es pretén poder gestionar el manteniment d’altres espais, com el
camp de futbol, recordant que, gràcies a la gestió del Partit Popular, els xiquets no van poder
utilitzar-lo per jugar durant un any i que va ser l’Ajuntament de Morella a través d’un conveni en
els clubs, el que va salvar aquesta situació, com també este estiu va tenir que fer una actuació
d’urgència en el sistema de bombeig.

“Elegir a: Rubén Boix Carceller, Cristóbal Milián Traver i Jaime Manero Viñeta, com Alets de la
Marededéu de Vallivana i per tal que el Ple de l’Ajuntament de Morella ho tinga en consideració
i segons els estatuts del Patronat Municipal “Administració de Vallivana” art. 30.2 els anomene
com Alets de la Marededéu de Vallivana de les següents denes:
Dena de Coll i Moll
Dena de La Vespa
Dena de Font d’Entorres.”
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda nomenar, a proposta de la Comissió de Treball i
l’Administrador de Vallivana i segons els estatuts del Patronat Municipal “Administració de
Vallivana”, com Alets de la Marededéu de Vallivana a:
Rubén Boix Carceller per la Dena de Coll i Moll
Cristobal Milián Traver per la Dena de La Vespa
Jaime Manero Viñeta per la Dena de Tont d’Entorres
Agrair molt especialment la tasca que està desenvolupant l’administrador de Vallivana i el
conjunt d’Alets de la Mare de Déu.
Pren la paraula la Sra. Noelia García per donar l’enhorabona als tres nous Alets, recordant que
es tracta de tot un privilegi, desitjant que disfruten de l’experiència i també per sumar-se a
l’agraïment fet tant als Alets com a l’administrador de Vallivana.
7. SOL·LICITUD DEL CORPUS COM BIC I FESTA D’INTERÉS AUTONÒMIC. Es dóna
compte per part de la regidora de cultura, Rocio Querol del següent:

Al poc temps d’establir per a tota la cristiandat la festa del Corpus pel Papa Urbà IV, en 1264,
Morella la va incloure al seu calendari litúrgic. Va ser el 4 de juny de 1358, tres anys després
de València, quan es celebra la primera processó del Corpus, “la festa més sumptuosa que
anualment tenie lloc a Morella” com diuen les cròniques. I van ser el Consell i Jurats de la Vila
qui van pagar i encarregar al seu millor artista, el morellà Bernardo Santalinea, en 1389, la
confecció de l’artística i monumental custòdia processional, estrenada el Corpus de l’any 1394.
Des de començament del segle XIV la festivitat del Corpus ha sigut un dels signes que
distingeixen i singularitzen a la ciutat de Morella. Quan a finals del segle XVII -1672- El Consell
de la Vila estableix la celebració d’una festa extraordinària en honor a la Marededéu de
Vallivana- les Festes Sexennals- es copiarà l’estructura de la festa del Corpus i com en
aquesta festa, la processó general serà l’element més important.
La festivitat del Corpus l’organitza un majoral o grup de majorals proposats per el Capítol del
Santíssim Sagrament.
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“La festa del Corpus és la més important del cicle festiu morellà. És la festa en la que Morella
ha expressat i expressa la seua condició de ciutat.

La festa comença la vesprada del Corpus amb la “Degolla”. Té com a missió anunciar la festa
del dia següent i invitar a la participació a la processó general. La desfilada és una antiga
escenificació de l’adoració del Reis Mags guiats per l’àngel amb l’estel; de la degollació dels
sants Innocents pel Rei Herodes; de la fugida a Egipte de la Sagrada Família “la Mare de Déu
de la burreta” i d’un estrany personatge amb una caldereta plena de pintura roja que pintava
creus a les parets per impedir el pas de l’àngel exterminador d’Egipte, “El tio de la caldereta”.
Una vegada finalitzada la Degolla, els gegants acompanyats de la gaita i tabal desfilen i ballen
pels carrers de la ciutat.
El mateix dia de la festivitat, de bon de matí hi ha volteig de campanes i passacarrer de gaites i
tabals pels carrers de Morella. A continuació solemne missa i retaule amb les autoritats.
Per la vesprada es realitza la processó general, que és l’acte al voltant del qual gira tota la
festa del Corpus. Quan es va instituir, cinquanta anys després de la pròpia festivitat, es
pretenia que fóra la més important de totes les processons públiques realitzades fins el
moment. Que fóra l’element distintiu dels nous temps que pretenien ser els temps del gòtic. La
processó general del Corpus va aconseguir convertir tota la ciutat en una festa, fent que la
majoria dels ciutadans eixiren al carrer. Avui la processó conserva en la ciutat gòtica de Morella
eixe protagonisme primigeni.

Darrere l’àliga, que simbolitza la ciutat i Sant Joanet, representat per un xiquet amb un
corderet. A continuació van els membres del Capítol del Santíssim Sagrament amb el guió,
l’umbrela i el tintiàmbul, signes de la categoria de basílica que ostenta l’Arxiprestal Santa Maria
la Major. Després les Tres Creus Parroquials. I darrere vint-i-quatre homes amb un gran cirialot
i vestits de blanc, els cirials, que representen als vint-i-quatre ancians que l’Apocalipsi presenta
com : “vint-i-quatre ancians, al voltant de la Llum Divina, sentats i coberts de blanca vestimenta
i amb corones d’or al seu cap.” . A continuació, i des de fa pocs anys, els xiquets de la Primera
Comunió i els angelets del Corpus. Després desfilen els Majorals, el Clero, La Custòdia amb el
Santíssim baix del Pali, i darrere les autoritats de la ciutat i la banda de música.
L’Ajuntament avui, com en temps pretèrits del Consell de la Vila, obre amb els Gegants i tanca
amb els càrrecs públics la Processó general del Corpus.
Quan la processó arriba a la plaça de l’Arxiprestal, tots els gremis i confraries, acompanyats
per la música dels gaiters, esperen formant un semicercle l’arribada del Santíssim. Quan la
Custòdia arriba a la seua altura, com si passés revista, els que porten les atxes (ciris) fan una
genuflexió, i les banderes, estendards i peanyes s’inclinen fent reverència.
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La Processó del Corpus l’encapçalen els gegants i la bandera de Sant Antoni, junt a ells van
els primers gaiters que interpreten les tres tocates diferents que hi ha per la processó. A
continuació desfilen els gremis i confraries portant les respectives peanyes. Darrere els
personatges bíblics, que constitueixen un dels elements més característics de la Processó
General. Aquesta part de la desfilada és una dramatització de l’Antic i Nou Testament.

Ja dins del temple, quan la Custòdia està instal·lada a l’altar major i tots ocupen el seu lloc, es
toca l´orgue i el campanil volta sense parar, aleshores arriba el moment culminant de la
Processó i de la Festa del Corpus. Tota l’església morellana, amb les seues confraries, els
seus sants i els seus fidels es preparen per rendir homenatge al Santíssim Sagrament. És un
dels moments més solemnes de la festa. És el moment de Les cortesies.
La festa del Corpus continua sent la més important de les que ordinàriament celebra Morella, i
que la pervivència i la solemnitat d’esta festa cívica religiosa, que Morella va començar a
celebrar al segle XIV, no pot ni déu desaparèixer perquè és un dels elements més singulars del
seu patrimoni cultural.
Per tot això l’Alcalde de Morella, En Rhamsés Ripolles Puig, proposa al Ple:
- Traslladar la petició a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a que
declare la festa del Corpus Christi de Morella com a Bé d’Interés Cultural (BIC)
- Traslladar la petició a l’Agència Valenciana de Turisme per a que declare la festa del Corpus
Christi de Morella Festa d’Interés Turístic Autonòmic.
L’ajuntament de Morella resta a la disposició de les dues administracions per facilitar tota la
informació i documentació necessària per iniciar els tràmits d’aquesta declaració.”
La regidora de cultura, Rocio Querol vol afegir que des de l’Ajuntament es vol donar un nou
impuls a aquesta festa tant important, estant oberts a mantenir reunions en tota la gent que
està involucrada en la mateixa.

Pren la paraula el Sr. Alcalde agraint les paraules de recolzament, considerant molt important
aquesta iniciativa ja que es tracta d’un punt d’inflecció per a que la festa del Corpus puga
millorar-se, recordant que aquesta proposta també es traslladarà a tota la gent implicada en el
desenvolupament de la mateixa per tal de consensuar alguns canvis que poden millorar-la i
enfortir-la.
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer. Traslladar la petició a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a que
declare la festa del Corpus Christi de Morella com a Bé d’Interés Cultural (BIC)
Segon. Traslladar la petició a l’Agència Valenciana de Turisme per a que declare la festa del
Corpus Christi de Morella Festa d’Interés Turístic Autonòmic.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA D’INFÀNCIA. Es posa en coneixement del Ple, per part de la
regidora d’Educació i Joventut, Judit García Camañes, que en el Ple municipal de 17 de
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Pren la paraula el Sr. Niza per dir que s’està totalment d’acord amb aquesta iniciativa,
recolzant la idea de donar un nou impuls a aquesta festa, i manifestant la seva satisfacció per
haver participat, per primera vegada, com autoritat, en aquesta processó.

setembre de 2015, es va aprovar la moció sobre la sol·licitud de reconeixement de Morella com
Ciutat amiga de la Infància, encapçalada per UNICEF Comité Español, mitjançant la qual es
sol·licita a UNICEF iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell de reconeixement de Morella
com Ciutat amiga de la Infància; així com comptar amb el seu recolzament i col·laboració per al
desenvolupament, la millora continua i la innovació de les polítiques de la infància i de
l’adolescència en la nostra localitat.
L’Ajuntament de Morella ha elaborat un Pla Local d’Infància i Adolescència que consta dels
següents documents:
- Informe de situació de la infància i l’adolescència en Morella.
- Memòria d’activitats en favor de la infància i l’adolescència.
- Pla Local de la infància i l’adolescència.
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Pla Local de la infància i de l’adolescència de Morella, tal i com ve redactat.
Segon. Enviar una còpia del present acord a UNICEF Comité Español.
Pren la paraula el Sr. Niza per desitjar el millor i per manifestar el recolzament a aquesta
iniciativa.

Aquest projecte és molt important per tot allò que suposa per al foment de la implicació i
participació dels menuts i joves en la vida del nostre poble, ja que en ells està el futur de
Morella, animant a la participació activa de les associacions de pares i mares, del Consell dels
Xiquets i dels centres educatius.
9. INFORME PROJECTE SOCIAL COL·LABORACIÓ OBRA SOCIAL LA CAIXA I CREU
ROJA. Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Malú Blasco, de l’informe
sobre el projecte social de col·laboració en l’obra Social La Caixa i la Creu Roja, que és com
segueix:
“L'ajuntament de Morella i la Creu Roja, seguint amb la tasca integradora i d’inclusió social,
han treballat conjuntament en un projecte que pretén que les persones amb diversitat funcional
tinguen més opcions d’integració laboral, ja que és una qüestió de gran importància. Este
projecte eixirà endavant gràcies a la financiació de l’Obra Social La Caixa.
D’aquesta manera, dins del Pla d’Ocupació Local, s’han publicat tres beques formatives per a
persones amb diversitat funcional, que treballaran a l’àrea de museus de la localitat.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el recolzament manifestat, i molt especialment el treball
que s’ha realitzat tant per la regidora, com per l’equip tècnic que ha participat en l’elaboració
d’aquestos documents, i també al Consell dels Xiquets i associacions que s’han implicat en
aquest projecte.

Estes beques formatives tindran una duració de tres mesos a mitja jornada i una dotació
econòmica de 350 euros.
Els beneficiaris rebran una formació específica i adaptada a les seues necessitats, per part del
personal especialitzat de l'ajuntament de Morella.
Les tasques a realitzar son de suport a la xarxa de museus i castell de Morella, així com
atenció als visitants.
Les persones amb el corresponent certificat de reconeixement de minusvàlua igual o superior
al 33 % poden ser beneficiaries d'aquestes beques.”
Pren la paraula la Sra. Noelia García per dir que des del Partit Popular es valora molt
positivament la creació d’aquestes tres beques, ja que les persones amb diversitat funcional
tenen moltes dificultats per accedir al món laboral, encara que es tindria de veure si es podria
millorar l’assignació econòmica de les mateixes, ja que es considera que 350 euros és un poc
reduït.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que els 350 euros corresponent a la distribució entre les
tres beques de l’assignació de la qual es disposa, sent aquest un projecte nou per aquest any,
esperant que l’any proper es puga obtenir un projecte més ambiciós.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball fet des de l’àrea de benestar social així com
el suport donat a aquest projecte, molt especialment per part de Creu Roja i l’Obra Social La
Caixa, destacant que es tracta d’un primer projecte de col·laboració que servirà de cara al futur
per fer altres projectes més ambiciosos.

De tot el que el Ple queda assabentat.
10. 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 seva
urgència.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS PASTOS MONTE CARRASCALS UP-30.
Vist que el Plec de Condicions Particular Tècnic-Facultatives que han de regir l’alienació de
l’aprofitament de montes de Propis, inclosos en el catàleg d’Utilitat Pública, i resultant: Que la
Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, ha remés a aquest Ajuntament el Plec de Condicions Tècniques
Particulars, que ha segut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per
l’Intervenció per a la seua fiscalització prèvia.
Considerant: L’Orde 10/2015, de 8 d’abril, pel qual es regulen els aprofitaments forestals de la
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També es vol informar que fora d’aquest projecte i dintre del Pla d’Ocupació s’ha tret una altra
oferta destinada a persones amb diversitat funcional.

Comunitat Valenciana i el Decret 58/2013 de 3 de maig del Consell, pel qual s’aprova el Pla
d’Acció Forestal de la Comunitat Valenciana.
Considerant: La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat i el seu Reglament,
així com la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la Comissió de
Promoció Econòmica; la Corporació per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació, mitjançant
subhasta de l’aprofitament de les pastures del monte de Carrascals – UP30 amb una quantia
de 30 UGM amb una taxació de 4.000 euros (sense IVA), incrementant-se aquest import en un
2% cada any sobre l’anterior. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
Segon. Que estiga exposat al públic el plec de condicions durant el termini de trenta dies, en el
BOP i en Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, anunciant-se simultàniament la subhasta per un
termini de vint dies.
APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS PASTOS MONTE PEREROLES UP-31
Vist que el Plec de Condicions Particular Tècnic-Facultatives que han de regir l’alienació de
l’aprofitament de montes de Propis, inclosos en el catàleg d’Utilitat Pública, i resultant: Que la
Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, ha remés a aquest Ajuntament el Plec de Condicions Tècniques
Particulars, que ha segut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per
l’Intervenció per a la seua fiscalització prèvia.

Considerant: La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat i el seu Reglament,
així com la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la Comissió de
Promoció Econòmica; la Corporació per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació, mitjançant
subhasta de l’aprofitament de les pastures del monte de Pereroles – UP31 amb una quantia de
30 UGM amb una taxació de 1.800 euros (sense IVA), incrementant-se aquest import en un
2% cada any sobre l’anterior. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
Segon. Que estiga exposat al públic el plec de condicions durant el termini de trenta dies, en el
BOP i en Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, anunciant-se simultàniament la subhasta per un
termini de vint dies.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquestos plecs de condicions vénen marcats per la
Conselleria de Medi Ambient, animant a tots els interessats a presentar les seves ofertes.
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Considerant: L’Orde 10/2015, de 8 d’abril, pel qual es regulen els aprofitaments forestals de la
Comunitat Valenciana i el Decret 58/2013 de 3 de maig del Consell, pel qual s’aprova el Pla
d’Acció Forestal de la Comunitat Valenciana.

11. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Niza per traslladar de nou dos preguntes que es van quedar sense
resposta, més bé es va rebre algun que altre improperi, en anteriors plenaris:
- Saber quan ha costat la modernització dels llavadors.
- Saber quines són les accions que s’estan prenent per solucionar la problemàtica situació en
la que es trobe el matadero.
Pren la paraula el Sr. Querol per preguntar si es té constància de la situació en la que es
troben els treballadors de la Residència de la 3ª edat, els quals no cobraran l’extra.
Pren la paraula la Sra. Noelia García per manifestar el descontent que té el Grup Popular
davant el procediment que s’ha seguit en l’adjudicació del bar de Xiva, ja que en cap moment
es va informar de la intenció de no renovar amb l’anterior adjudicatari, acceptant una nova
proposta i procedint a realitzar una adjudicació, directa i a dit, quan la forma correcta haguera
estat fer l’adjudicació per subhasta pública, per a que qualsevol persona interessada puga
presentar-se.

- Pel que fa a la qüestió de l’adjudicació del bar de Xiva, dir que tant en les reunions veïnals,
com també per part de la pròpia regidora, s’havia tractat aquesta qüestió estant al cas de la
finalització de la concessió i havent-se manifestat el malestar per distintes qüestions.
També hi ha que tenir en compte que es fa un esforç important per a que es puga seguir oferint
eixe servei, per a la gent de Xiva, per a les cases rurals del propi ajuntament, i també com
servei complementari de les nombroses cases rurals que hi ha en Xiva.
Es va fer un anàlisi de propostes i de les intencions que tenia l’actual adjudicatari, considerant
aquesta la més adequada.
- Respecte a Carns de Morella es va ser prou clar i contundent en l’anterior plenari i encara
que es considera que no es va dir cap improperi, es demana disculpes si ho van entendre així.
Es tracta d’una empresa que passa per un moment d’extrema dificultat, estant treballant en
línies de suport en quan al producte de proximitat i fent falta unes infraestructures, fet que
tindrien que traslladar a certs responsables del seu partit demanant que no es continue amb
les mateixes mentides.
S’han mantingut moltes reunions per veure les línies d’ajuda a les que poder-se acollir per
enfortir aquest projecte, que cal recordar s’ha fet sense cap tipus de recolzament, quan des de
la Generalitat o la pròpia Diputació s’estan recolzant consorcis d’escorxadors.
Per tant es demanaria que a banda de fer la denúncia, que per altra part és la seva feina,
també caldria que actuaren directament i que feren que certs responsables del Partit Popular
deixen de dir mentides i d’utilitzar aquesta qüestió com un atac partidiste al President de la
Generalitat o a la pròpia Morella, ja que al final als que s’està perjudicant és a tots els
treballadors i a la pròpia empresa.
- En quan a la qüestió dels llavadors ja es va contestar que aquesta actuació es va fer a través
del taller d’ocupació, no havent cap problema en facilitar les despeses de l’actuació.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:

- Respecte a la situació, no soles de la residència, sinó de tots els serveis socials, sols cal llegir
la premsa i veure que es tracta d’una situació provocada pel bloqueig de centenars de milions
del govern central a la Generalitat Valenciana amb els FLA, fet que repercuteix directament en
el funcionament d’aquestos serveis socials.
Però a banda d’això i com és evident, des d’ací sempre es recolzarà tant als treballadors de la
Residència com a qualsevol altra persona que ho necessite.
Per finalitzar recordar, donats els intents d’intervenció en este punt dels membres del Partit
Popular, que el punt de precs i preguntes no es tracta d’un punt de debat.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i quinze 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.

