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

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia set de juliol 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:
Santiago Niza Ferrer
1. INFORME D’ALCALDIA S’han mantingut una sèrie d’accions entre les que cal destacar les
següents:
- Informar d’una reunió amb el Subdelegat del Govern, dins de l’acte d’aniversari dels 25 anys
del diari Levante, on es va parlar respecte a la licitació de la N-232, que es troba en període
de rebuda de propostes econòmiques fins al 12 de setembre, sent la pròxima fita, el mes de
novembre, on es tindrà que resoldre la proposta d’adjudicació.
També es va demanar que es compleixquen al màxim les dates previstes, incidint en la
necessitat d’informació sobre la solució de la situació en la que es troba el Pont de la Bota,
tenint clar que després del temps perdut, els mesos de juliol i agost no són els millors per fer
les actuacions previstes ja que caldrà tallar en algun moment la carretera.
- També es va mantenir una conversa amb el President de la Diputació, després de la
celebració del Patronat de Turisme, per tractar el tema del convenis que tenen a veure en el
personal propi de la Diputació de Castelló que col·labora en la Fundació Blasc d’Alagó.
També es va parlar del Colomer Zurita, i de la proposta de creació d’un ens integrat per la
Generalitat, Diputació i Ajuntament, manifestant la preocupació davant la situació en la que
s’ha quedat l’obra i l’estat en el que es troben algunes parts de l’edifici, que malauradament,
han sofert actes vandàlics al no està totalment tancat.
- Reunió amb el Diputat de Carreteres, Juan Bautista Juan, traslladant la preocupació i
necessitat d’un calendari clar per al que queda d’any, respecte a la millora de la carretera
Xiva.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 7 DE JULIOL DE 2016
=====================================================================

-

També es va traslladar informació sobre les obres de la carretera que va de Torre Miró a la
Tinença de Benifassar, quedant alguns tràmits pendents amb el Ministeri de Foment en el
tram que creua el mas.
S’han realitzat gestions en la Conselleria d’Infraestructures, relacionades amb l’obra del
Camí de la Canà, estant previst que en el mes de juliol es puga començar la part de la
Conselleria d’Infraestructures, i també referent a altres carreteres d’accés a Morella.
Reunió i visita a diverses obres d’Ortells, motivades, principalment, pels desperfectes de les
pluges de novembre de 2015, estan acollits a les ajudes de la Conselleria d’Agricultura i
sent l’empresa Tragsa l’empresa encarregada de realitzar-les.
Visita i reunió amb el Secretari Autonòmic d’Administració Local, Director Territorial de
Presidència i Directora de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració, per parlar del
projecte de rehabilitació de la façana de l’arxiprestal.
Visita amb els tècnics de la Conselleria de Cultura, capellà de Morella i distints
representants de la diòcesis, a l’església Sant Joan, ja que hi ha un projecte per a que es
puga reobrir, ser visitable i utilitzar-se per al culte en alguns moments.
Destacar, dins del Pla d’ocupació, la posada en marxa de distintes places de reforç de la
brigada de medi ambient, i l’inici del programa d’inclusió social, en col·laboració en Creu
Roja i finançat per l’Obra Social La Caixa.
Signatura d’un conveni de col·laboració en la Fundació Aigües de València per tal fer una
exposició dedicada a l’aigua i ubicada en la Torre de la Font Vella, esperant que es puga
obrir per al mes d’agost.

ÀREA D’OBRES I URBANISME

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- Suport a l’àrea de cultura amb el muntatge i desmuntatge de distintes exposicions, així com
el trasllat de peces paleontològiques per a l’exposició de dinosaures a València.
- Distintes actuacions en Xiva, i neteja del Roser.
- Muntatge dels espais per a les meses electorals.
- Muntatge de sales, teatre.... per a la realització de diverses activitats.
- Treballs de manteniment dels edificis municipals, col·legi, etc...
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Treballs relacionats en la celebració de les eleccions generals del mes de maig.
- Treballs especials de regulació del tràfic i seguretat per a la celebració de l’Open d’Enduro
d’Espanya MTB – Big Ride Morella, agraint el treball realitzat tant pels voluntaris com per
protecció civil.
- Col·laboració amb el Vespa Club Vila Real amb el condicionament d’una zona
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- S’estan realitzant les últimes actuacions en la Torre Font Vella.
- Treballs de reparació i millora en el Castell, sobre tot en la zona del Palau del Governador.
- Treballs de condicionament a la piscina de la Fàbrica Giner, per la seva legalització i posada
en funcionament.
- Finalització de les obres de conducció d’aigua i millora del dipòsit del Monte Pereroles.
- Menudes obres de reparació i manteniment de carrers i edificis municipals.

d’estacionament per a la concentració del Vespa Club Vila Real.
- Preparació i comunicació de la pròxima peatonalització dels carrers centrals de Morella, des
del 16 de juliol fins al 12 de setembre.
ÀREA DE TURISME
- Col·laboració i coordinació amb l’Organització de la prova de l’Open d’Enduro de MTB Big
Ride Morella, sent molt important la promoció turística que ha donat a Morella.
- Es continuen celebrant les jornades gastronòmiques Anem de Tapes, amb novetats com la
realització de diversos sortejos i la renovació de les tapes que ofereixen als seus clients.
- L’empresa municipal Iniciatives Turístiques Morella assumeix la gestió dels espais de la
Fàbrica Giner, Saltapins, Alberg Francesc de Vinatea, Casa del Conserge i Piscina.
- Preparació de les jornades del comerç “Comerç Obert” que es celebra el proper cap de
setmana, aprofitant per fer una crida a la participació.
- Comunicació per part de l’Agència Valenciana de Turisme, del pas de la primera fase dels
premis de turisme, amb la campanya de Ferrero Rocher.
- Participació en el Patronat Provincial de Turisme de la Diputació on es va traslladar i va ser
acceptada la proposta del canvi en els criteris per a les ajudes per informadors turístics en
els municipis d’interior.

- Treballs del servei reciclatge.
- Treballs de neteja de zones verdes comptant amb el reforç de la brigada de medi ambient,
traslladant la necessitat de disposar de programes del Servef com PAMER o ENCORP.
- Reunions de treball referents a la programació de la 760 edició de la Fira.
- Reunió en el Consorci Residus i també amb l’empresa adjudicatària del servei de recollida
de residus, per traslladar les necessitats en quan a serveis i freqüència que té Morella i que
no es contemplaven en la proposta inicial.
- Ajudes de la Conselleria d’Agricultura que permetran actuar en la zona d’Ortells afectada
per les pluges de novembre de 2015.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Reunions amb l’empresa Vodafone respecte al nou sistema de contractació e internet, per
acabar de concretar tots els serveis i esmenar algunes deficiències detectades.
- S’ha traslladat a Diputació la queixa pel servei de wifi135, ja que s’ha detectat que genere
problemes en el servei de guifinet donat que estan utilitzant els mateixos amples de banda.
- S’està treballant per posar en marxa un servei paregut a Morella Informa, centrat en temes
d’ocupació, per donar informació directa d’ofertes de treball, subvencions o temes formatius.
ÀREA DE CULTURA
-

Signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Aigües de València.
Firma del conveni anual amb la Rondalla.
Celebració de l’audició de l’Escola Municipal de Música.
Col·laboració amb l’Associació musical Mestre Candel amb la visita realitzada a Pozo
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ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL

-

Cañada, poble natal del Mestre Candel per retre-li homenatge i participar en un certamen de
bandes que complia 28 anys. Agrair l’hospitalitat en la que van acollir a tots els morellans
que es van desplaçar fins allí.
Col·laboració en l’Institut Valencià de la Restauració, en els treballs de rehabilitació de la
façana de l’església, agraint la col·laboració de la parròquia i del Bisbat.
Inauguració exposició “Els nostres dinosaures” a València prevista per el proper dilluns.
Treball de preparació de les activitats d’agost.
Exposició de l’Arxiu Pascual en el Museu de Belles Arts de Castelló.
Millora dels uniformes del personal de museus.

ÀREA DE TRADICIONS
- Preparació d’una reunió per tractar el tema del Corpus, després de la sol·licitud de BIC i
Festa d’Interés Autonòmic, de cara a millorar aquesta festivitat.
- Treballs de preparació de les festes d’agost.
- Inici del pagament de les ajudes del cicle de rotllos i primes.
ÀREA DE FESTES
- Col·laboració en la realització de les festes del barri de Sant Joan.
- Col·laboració en Ortells, Xiva, La Pobleta i Herbeset en la celebració de les seves festes.
- Reunions en la Penya el Bou i preparació de la propera signatura del conveni de
col·laboració.
- Preparació festes d’agost.

Inici Escola Estiu i de l’Esplai d’Anglès.
Inici de la 2ª fase de Xarxa Llibres.
Treballs per preparar les ofertes educatives per al proper curs escolar 2016-2017.
S’ha comunicat per part de la Conselleria d’Educació de la propera adjudicació de les obres
de millora de l’Escola Llar, Casa del Conserge i algunes millores de l’Institut.
- Preparació per part de la brigada municipal per a la realització de millores en el col·legi,
guarderia i altres edificis educatius, aprofitant el període de vacances.
-

ÀREA DE JOVENTUT
- Reunions del Consell de la Joventut per tal de preparar els actes de la Setmana de la
Joventut.
- Informació a tots els joves del projecte d’ocupació Avalem Joves.
ÀREA D’ESPORTS
- Inici del campionat de futbol sala.
- Reunió en els equips de futbol per informar de les millores a realitzar en el camp de futbol
de la Fàbrica Giner.
- L’Ajuntament va rebre als campions de lliga Aleví B de Renomar Els Ports F.C. agraint el
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ÀREA D’EDUCACIÓ

seu treball.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Treballs de pre matrícula del curs UJI per a majors.
- Col·laboració en la programació d’actes i tramitació d’ajudes de les distintes associacions de
jubilats, de Xiva, Ortells i de Morella.
- Posada en marxa del projecte de col·laboració d’inclusió social amb Creu Roja.
ÀREA DE SANITAT
- Campanya de prevenció pel calor, amb col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i altres
organismes.
ÀREA D’IGUALTAT
- Destacar el treball de la Comissió d’Igualtat.
I per finalitzar mostrar les nostres condolences als familiars i amics per la mort d’Ana Puig,
agraint el treball realitzat per les forces de seguretat, bombers i metges.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS nº3/2016 AJUNTAMENT. Es dóna
compte per part de la Secretària de la modificació de crèdits nº3/2016, del Pressupost vigent,
en la modalitat de generació de crèdit, d’acord amb el següent detall:
Suplements en aplicacions de Despeses:
Descripció
Personal museos y mto. Instalaciones
Promoción para el deporte y la cultura
Plan de pequeñas infraestructuras
Montaje exposición evolución del agua
Total Gastos

Euros
5.400
3.000
1.395
10.412,05
20.207,05

Aquesta modificació es finançarà amb càrrec a ingressos de naturalesa no tributària, en els
següents termes:
Econòmica
Concepte
45033
45056
45057
76104
72002

Descripció
Subvención festival de música Diputación
Subvención becas Diputación
La Caixa – Cruz Roja becas
Subvención Diputación jubilados Chiva
Convenio Fundación Aguas de Valencia
Total Ingressos

Euros
3.000
2.400
3.000
1.395
10.412,05
20.207,05
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Aplicació Pressupostària
Progr.
Econòmica
333
13007
341
22609
1532
61904
333
61910

De tot el que el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair a Creu Roja i a la Fundació la Caixa per aquest
projecte d’inclusió social, a l’igual que a la Fundació Aguas de Valencia, per la rebuda que ha
tingut de la proposta cultural que es farà, tant en la Torre Font Vella com en els seus voltants,
llavadors, plaça de la font, aljub, ... esperant que es puga obrir en el mes d’agost, per a que
tots coneguen en més detall la història de l’aigua a la nostra ciutat, des de la construcció de
l’aqüeducte fins a les innovacions tecnològiques de l’actualitat.
3. INFORME REURBANITZACIÓ CARRER VERGE DEL ROSER I ALTRES OBRES POYS.
Es dóna compte per part del regidor d’obres, Amadeu Bordàs de l’informe de reurbanització del
carrer Verge del Roser i altres obres Poys, que és com segueix:
“En primer lloc dir que les obres incloses dintre del Pla d’Obres i Serveis d’aquest any s’han
retardat, per lo que serà complicat que estiguen totes fetes i acabades per a final d’any.
Pel que fa a l’obra a realitzar en Morella aquesta consistirà en la reparació del carrer Verge del
Roser i corresponen a l’adequació del mateix per a satisfer les noves exigències
d’accessibilitat, estètiques i urbanístiques de la zona.
L’estat actual presenta deficiències en l’asfalt, així com diferents tipus de paviments (formigó,
adoquins, asfalt). Les instal·lacions elèctriques, d’enllumenat públic, i telefonia discorren vistes
per les façanes creuant-se sobre el vial, a més de l’existència de la inadequada infraestructura
de les xarxes de subministrament d’aigua i sanejament.

Cal destacar l’alta concentració de instal·lacions existents com que ens trobem en un carrer
d’un màxim de cinc metres d’amplada i amb distribucions de cases a les dues bandes amb una
façana mitja de quatre metres, el que provoca una alta concentració de connexions de servei i
dificulta els treballs per enterrar les instal·lacions en el carrer.
L’execució de la totalitat del carrer està prevista en dos fases, la primera a executar durant
l’any 2016 i consistís en el tram comprés entre la Costa San Joan i la Costa Verge del Rosari,
aquesta primera fase consta de dos intervencions, la primera durant el mes de juliol, on es
realitzarien les accions necessàries en la Costa Sant Joan, per adequar les instal·lacions fins a
l’inici del carrer, i l’altra després de setembre.
El pressupost d’execució material (PEM) de la primera fase del carrer és de 60.067,30 euros, i
el pressupost d’execució per contrata (PEC) és de 86.491,16 euros.
També dir que com que l’obra és molt important i costosa i donat que l’aportació dels POYS no
es suficient, s’han afegit els fons de compensació eòlica per poder realitzar-la.
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El projecte consistirà en l’alçament dels paviments existents, i de les instal·lacions enterrades
per a la substitució i adequació, i procedir a enterrar-les i repavimentar el carrer.

Pel que fa a Ortells, es realitzarà una obra en la qual també es comptarà, a banda dels POYS,
de l’ajuda de Conselleria d’Agricultura per reparar els desperfectes de les pluges.
Respecte a Xiva es realitzarà l’obra de la 2ª fase de rehabilitació del forn i també es realitzarà
una obra de reasfaltat d’un carrer en l’Hostal Nou.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que s’està totalment d’acord en la realització d’unes obres
tant necessàries com l’arreglo del carrer Verge del Roser i la reparació del mur d’Ortells,
recordant que aquestes obres es poden fer gràcies a la Diputació.
També dir que la Diputació no sols inverteix en la millora de Morella i les seves pedanies, sinó
que també fa inversions tant importants com l’arreglo de la carretera de Torre Miró fins a
Castell de Cabres que ja està acabada, l’arreglo de la carretera de Xiva que es realitzarà
properament o el Colomer Zurita, havent demanat al President de la Diputació que es
solucionen els problemes que tenia l’empresa per realitzar els pagaments.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que és important que tots el carrers estiguen en les millors
condicions, entenent que tant les obres del carrer Verge del Roser, com les del mur d’Ortells,
són necessàries.

Pren la paraula el Sr. Querol per dir que esta vegada s’està d’acord en el fet que gràcies a
l’aportació econòmica de la Diputació es fan moltes obres en Morella, no sent cert que la resta
del diners tinguen que a ser assumits per l’Ajuntament, ja que també es reben altres
subvencions com les de l’AVEN o l’empresa Tragsa.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per, en primer lloc agrair la tasca de l’àrea d’obres, i també per
assenyalar que des de l’Ajuntament de Morella es fa un gran esforç per realitzar unes obres
com aquestes, més a més considerant que les inversions de plans provincials tindrien que
tornar a ser com abans i tenir una dotació econòmica més alta, i concretament en aquest any
hagueren tingut que començar abans, no havent segut així, per la incorrecta gestió de la
Diputació.
Pel que fa a les obres del carrer Verge del Roser, demà mateix es farà una reunió en els veïns
per informar de la seva realització, ja que es tracta d’una obra complexa donada la renovació
d’un calvegueram que suporta moltes connexions de conduccions de la part alta del poble.
Dir que, pel que fa a la resta d’obres, es considera que seran un conjunt d’obres que
suposaran una inversió important pel conjunt de Morella, tot i que malauradament es tindran
que realitzar després del mes d’agost.
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I pel que fa a la participació de la Diputació en la realització d’obres en Morella, dir que aquesta
Diputació té com objectiu el subvencionar obres en tota la província, i Morella, com a poble
d’aquesta província, rep el que li pertoca, ni més, ni menys, encara que es considera que
l’aportació podria ser més important, ja que en l’obra del carrer el Roser, que tindrà una
inversió total d’uns 95.000 euros, la Diputació sols aportarà 30.000, i de les altres obres, entre
ella la d’Ortells, que suposaran unes inversions per actuació d’uns 35.000 euros, la Diputació
sols aportarà 12.000 euros, sent, per tant, l’Ajuntament qui tindrà que assumir la part restant.

Per finalitzar, dir que es seguirà reclamant que els POYS siguen unes ajudes més importants,
ja que es tracta de la única línia d’ajudes de la Diputació que és objectiva, reglada i que és
igual per a tots els municipis.
De tot el que el Ple queda assabentat.
4. MOCIÓ MILLORA SERVEIS MANTENIMENT CAMINS RURALS. Es dóna compte per part
del regidor de desenvolupament rural, Rafael Pallarés, de la moció manteniment camins rurals,
que és com segueix:
“El Terme de Morella degut a la seva gran extensió té també un gran quantitat de pistes i
camins rurals, tan públics com privats, uns camins que es fa costos mantindre en bones
condicions tant per a l’Administració local com per als particulars i al mateix temps es de tot
necessari que estiguen en bon estat sobre tot per al desenvolupament de l’Agricultura i
Ramaderia; el que fa necessari que des de les administracions s’ajude al seu manteniment.
La Diputació Provincial porta a terme anualment un pla de reparació de pistes i camins rurals,
que és del tot positiu i necessari mantindre, però que també es deu de millorar i corregir totes
aquelles deficiències que creem té, fent que la inversió que suposa aquest pla tingue la major
eficàcia possible en quant a la millora a de les pistes i en conseqüència de les explotacions i
les persones que treballen en elles.
Per a fer possible aquesta millora i optimitzar els recursos seria necessari mantenir reunions,
Diputació, Ajuntaments i agricultors i ramaders afectats, veure quines són les actuacions
prioritàries i de quin tipus, així com la millor època per a realitzar-les. Fer una distribució justa
de la inversió tenint en conte l’extensió cada municipi, la quantitat de kilòmetres de pistes i
d’explotacions agrícoles i ramaderes.

PRIMER.- Instar a la Diputació de Castelló a realitzar, el més prompte possible, les reunions
necessàries amb els ajuntaments i representants del sector primari, per a la millora del servei
de reparació de camins rurals i l’elaboració d’un pla anual consensuat i efectiu amb els
recursos que es disposa.
SEGON.- Transmetre el contingut d’aquesta moció als Grups Polítics de la Diputació.
TERCER.- Fer arribar la present moció als sindicats d’agricultors i ramaders, així com als
membres del consell agrari municipal.
QUART.- Instar a la Diputació de Castelló per a que s’òbriguen línies d’ajudes per a
particulars.”
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que s’està totalment d’acord en la moció presentada
donada la importància que té que les pistes estiguen en bones condicions, demanant que, a
banda de la Diputació, l’Ajuntament tindria també que col·laborar, tal i com fan altres
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Per l’exposa’t proposem al Ple el següents acords:

ajuntaments, en allò que puguera, per a que els camins que arriben als masos i a les
explotacions estiguen en les millors condicions possibles.
També es voldria dir que, per a l’elecció dels camins a reparar, es tindria que tenir en compte
l’opinió dels regidors del Partit Popular i del Consell Agrari.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que el que vol reflexar aquesta moció és que per poder
col·laborar, el primer que es tindria de fer és consensuar les necessitats que hi ha, els llocs on
s’actuarà i el calendari d’actuacions.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que seria interessant que els particulars pugueren
demanar també ajudes.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que es podria mirar d’afegir este punt a la moció.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquesta és una moció constructiva i positiva, que
pretén sumar esforços i coordinar millor les actuacions, ja que sent un servei necessari i positiu
per un sector fonamental, podria tenir una millor coordinació i una millor gestió dels recursos.
Per tant si hi ha una previsió, una coordinació i una visió global de tots els municipis, es podrà
actuar d’una forma més directa i eficient a l’hora de fer les intervencions.
També dir que s’està d’acord en quan a afegir el punt per a que s’obriguen línies d’ajudes per
cofinançar amb el privat.
Assabentat el Ple, per unanimitat, acorda aprovar la moció sobre la millora dels serveis de
manteniment dels camins rurals, tal i com es presenta.

“El pròxim dilluns 5 de setembre de 2016 la 16ª Etapa de “La Vuelta Ciclista a España” que es
tindrà lloc entre Alcanyís i Peníscola discorrerà pel casc urbà de Morella, sent l'Alt del Castell
de Morella, al costat de la “Creu de les tres Testes coronades” en Sant Miquel l'únic port de
Muntanya de tota l'etapa, sent port puntuable de 3ª categoria.
Aquesta etapa després d'eixir d'Alcanyís es dirigirà a Calanda, passarà pel Mas dels Mates,
Aiguaviva i entrarà en la província de Castelló pel Santuari de la Balma, discorrerà al costat de
Zorita i Ortells. Després de passar per la Fabrica Giner en el Beltrán es desviarà de la CV-14 a
la CV-1170, pujarà cap a Morella per al costat de l'antiga teuleria, després de passar per baix
de la Puritat en arribar a l'Era de Pere Basilio es dirigiran cap a Morella, entraran a Morella per
la Porta de Sant Mateo, pujaran al costat de la Muralla cap a Sant Miquel per l'Avda.
Vilafranca.
Al costat de La Creu dels 3 Testes Coronades estarà l'Alt de Muntanya de 3 categoria que s'ha
denominat “Alto Castillo de Morella”. Una vegada superat el port els ciclistes es dirigiran per
Santa Llucia cap a la N-232 direcció Vinaròs passant per l'Hostal Nou. Un vegada superat
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5. INFORME RECORREGUT PER MORELLA VOLTA CICLISTA A ESPAÑA. Es dóna compte
per part del regidor de governació, Jorge García, de l’informe sobre el recorregut per Morella
de la Volta Ciclista a España, que és com segueix:

l'Hostal Nou tindrà lloc l’avituallament de l'etapa. Després “La Vuelta” passarà pel port de
Querol, que en aquest cas no és puntuable, Vallivana i discorrerà per Vinaròs, Benicarló
arribant a Peníscola on estarà la meta situada en l'Avda. del Papa Lluna.
L'hora prevista d'arribada de la caravana publicitària a Morella serà al voltant de la 14:30. En
l'horari amb la millor de les mitjanes els ciclistes arribaran al Beltrán a les 15:35 i quatre minuts
després superarien l'Alt del Castell de Morella. Si la carrera és més lenta, amb la mitjana més
baixa els ciclistes passarien per Morella 10 minuts després.
Morella va ser final d'etapa de “La vuelta Ciclista a España” en els anys 2000 i 2004, que “La
Vuelta” torne a transcórrer per la nostra localitat significa una promoció importantíssima degut
a l'ampli seguiment televisiu i l'impacte visual de les seues imatges.
Que aquest important esdeveniment discórrega per la nostra ciutat comportarà alguns
inconvenients per al desenvolupament normal de les activitats en el casc urbà, els més
destacats seran que no podran haver-hi cotxes estacionats en tot el tram que va des del Portal
de Sant Mateu a Sant Miquel i que des d'abans que arribe la caravana publicitària fins que els
ciclistes hagen abandonat Morella no es podrà ni eixir ni accedir amb cotxe ja que estaran
bloquejats els 2 accessos a la nostra localitat. Esperem comptar amb la màxima col·laboració
de tots els veïns perquè aquestes limitacions representen els menors inconvenients possibles i
tots puguem gaudir del gran espectacle que representa “La Vuelta Ciclista a Espanya” i
aprofitar la important projecció que representa.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que s’estava pendent de conèixer el recorregut en detall,
valorant molt positivament que passe per l’entrada de Morella, sumant-se a la petició de
col·laboració ciutadana.
També informar del compromís ferm de la Conselleria d’Infraestructures, de començar els
treballs de la millora integral dels 2 km que van quedar pendent d’arreglar i que va des de la
connexió de la N-232 Era Pere Basilio fins a la zona del Beltran en la CV-14, ja que encara que
no té a veure directament en la volta a Espanya, si que és un tram pel qual discorrerà aquesta
prova.
Per tant valorar molt positivament la realització d’aquest esdeveniment esportiu que ha de
servir per la promoció de tot el territori.
De tot el que el Ple queda assabentat.
6. INFORME CONSTITUCIÓ CONSELL JOVENTUT. Es dóna compte per part de la regidora
de joventut Judit García, de l’informe sobre la constitució del Consell de la Joventut, que és
com segueix:
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Pren la paraula la Sra. Noelia García per dir, que el fet que la volta passe per Morella és una
molt bona notícia donada la gran repercussió que té a nivell publicitari i de promoció, demanant
la màxima col·laboració de tots els veïns per tal de salvar els petits inconvenients que aquest
esdeveniment suposarà, ja que seran més els avantatges que els inconvenients.

“Un dels objectius de la Regidoria de Joventut des de l’inici de la present legislatura ha sigut
impulsar de nou el Consell de la Joventut per tal d’implicar als més joves en el dia a dia de la
localitat.
Tots recordem l’anterior Consell: un grup molt nombrós de joves de la localitat, de totes les
edats, que lluny de quedar-se a casa amb els braços creuats, ens presentaven cada any un
calendari ple d’activitats per a tots els gustos. Des de viatges a reconeguts programes de
televisió o a practicar esquí, fins a sonats concerts que van fer resorgir la nit morellana. A més
també pensaven en els més menuts: xocolatades, contacontes, unflables, pallassos, i un llarg
etcètera que omplia de dinamisme els cap de setmana i les èpoques de vacances. Però
d’entre totes les activitats que duien a terme al llarg de l’any cal destacar la Setmana de la
Joventut, 7 dies plens d’activitats molt diverses que concloïen amb una gran festa nocturna,
que en moltes ocasions donava inici a les festes d’agost.
Ara fa uns anys que aquest Consell es troba inactiu i des de la Regidoria de Joventut veiem la
necessitat que tenen els nostres joves d’una oferta d’oci atractiva per al temps lliure. A més,
tenim la sort de comptar amb una joventut inquieta amb ganes de participar de la vida
municipal i donar la seva opinió sobre com volen que siga la Morella del present i del futur.

A banda de la seua constitució com a Consell de la Joventut, es troben ja actius en xarxes
socials, i en aquestos dies treballen preparant la Setmana de la Joventut 2016, que tindrà lloc
entre els dies 1 i 7 d’agost. Enguany ens proposen una Setmana molt completa i plena
d’activitats per a totes les edats. Tindrem diversos tallers per als més menuts, excursions, jocs i
gimcanes, concursos, campionats de ping-pong, futbolin i videojocs, xerrades, cinema, i el ja
tradicional campionat de futbito que jugarà durant aquesta setmana quarts de final, semifinal i
final. A més tancarem la setmana amb una gran festa nocturna a la plaça de bous.
Des d’ací aprofitar per animar a tothom a participar de les activitats preparades, ja que és tant
o més important la participació com la organització. Esperem que la Setmana de la Joventut
siga un èxit en ambdós sentits, i que puguem comptar durant molts anys més amb el Consell
de la Joventut. De moment felicitar-los pel treball que estan fent i animar-los a seguir
endavant.”
Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per felicitar als nous membres del Consell de la Joventut
agraint la seva implicació, i animant-los per a que en la col·laboració de tots, el Consell de la
Joventut torne a renàixer.
Pren la paraula la Sra. Judit Garcia per dir que és tant important l’organització com la
participació, per lo que s’anime a tots a que participar de totes les activitats programades.

11

Codi Validació: 4QT4XS5PMN279E4C5HAFRMFMQ | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 15

És per tot açò que fa unes setmanes ens trobem en continues reunions amb un grup de joves
que ha decidit tirar endavant el nou Consell de la Joventut. Són aproximadament 20 xics i
xiques d’entre 15 i 20 anys, que compten a més amb un grup molt nombrós d’amics i
companys amb ganes d’implicar-se i participar. D’entre aquests 20 joves han escollit a un
president, una secretària i una tresorera per tal de fer “oficial” la seva constitució com a Consell
Municipal.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que la implicació de la gent jove és fonamental i el Consell
de la Joventut ha tingut les seves pujades i baixades, sent uns dels objectius de la regidoria de
joventut el rellançar-lo.
Per tant, agrair als nous integrants la seva implicació, demanant la participació dels joves i dels
no tant joves, no sols en temes festius sinó també per a que donen la seva visió del que passe
a Morella.
De tot el que el Ple queda assabentat.
7. PROGRAMA DE FESTES. Pren la paraula la Regidora de Festes Rocío Querol Carceller,
per donar compte del programa de festes de l’any 2016.
A principi d’agost es realitzarà la setmana de la joventut en activitats per als menuts i joves
proposades pel Consell de la Joventut, que està treballant molt per poder oferir activitats de tot
tipus, i que acabarà el dia 6 en la final de futbito i festa a la plaça de bous.
El diumenge 7 d’agost es realitzarà una jornada de portes obertes a la Fàbrica Giner per tal de
la gent puga gaudir d’aquest indret, amb la realització de tallers, activitats per als xiquets i un
dinar, donant inici a l’agost cultural, cel·lebrant-se el primer concert del Festival Internacional
de Música, que continuarà durant tota la setmana, dintre de la qual també es realitzarà una
visita a l’orgue.
El divendres dia 12 és el dia de la gent gran, es celebrarà el concert de cloenda del Festival
Internacional de Música i també el concert de l’Associació Musical Mestre Candel.

El diumenge 14 s’inaugurarà l’exposició de fotografia “Flaó connection” de la qual Julio Carbó
és el comissari, per la vesprada es celebrarà un concert de Morella Sonora en l’entrada de
l’Ajuntament, pelegrins, el concert de Raimon a l’Espai Firal i per la nit es tornarà a representar
l’obra de teatre a càrrec del grup de teatre de Morella.
El dilluns és el dia de la Mare de Déu d’Agost, amb la muntada de cadafals per la vesprada.
La següent setmana, setmana de bous, les activitats segueixen una estructura semblant a la
dels altres anys, muntada de cadafals, encierros, tardes i nits de bous, activitats per als
menuts, desmuntada de cadafals, acabant el divendres amb el sopar de final de bous a l’espai
firal en distintes actuacions.
El dia 20 es celebrarà el dia de la Mare de Déu de Vallivana i el dia dels xiquets, amb la
celebració de l’ofrena de flors, activitats per als xiquets, marató d’spinning, concert de Morella
Sonora i festa a la Plaça.
El diumenge, dia de fi de festes, pel matí es realitzarà una trobada de gegants amb la
participació d’una colla de Girona, la truita gegant i festa a l’Espai Firal.
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El dissabte és el dia d’inici de festes, realitzant-se, pel matí, la presentació del llibre de Concha
Rodríguez, per la vesprada el pregó i per la nit orquestra en l’Espai Firal.

L’última setmana d’agost es realitzaran distintes activitats culturals i esportives i teatre l’últim
cap de setmana, així com la desfilada de moros i cristians el diumenge.
Pel que fa a les pedanies, el primer cap de setmana d’agost es celebraran les festes de La
Pobleta i el segon les festes de Xiva i Ortells.
Animar a tota al gent per a que participe en totes les activitats.
Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que es valora molt positivament l’esforç que s’ha
fet per presentar una programació molt complerta i per totes les edats, valorant molt
positivament que es face orquestra el dia del pregó, tal i com es va demanar l’any passat des
del Partit Popular, orquestra el divendres, i que se dinamitze els actes en la plaça de bous.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir, tal i com diu Raimon, “qui perd els orígens perd la
identitat” i la identitat de Morella és la festa i la participació i s’ha fet una bona feina per part de
l’àrea encapçalada per la regidora i també amb la col·laboració i implicació de moltes
associacions, i la col·laboració públic privada, gràcies als quals es pot presentar un programa
d’activitats tant nombrós i per a tots els públics.
I per finalitzar, anunciar que la pregonera d’este any serà Elena Moya, dona en arrels
morellanes, escriptora i periodista econòmica, que es troba, en este moment treballant en
Londres, i que ha publicat el llibre ambientat en Morella “La maestra republicana” i que sempre
té a Morella present en les promocions que ha fet arreu del món.

8. INFORME UNIVERSITAT PER A MAJORS. Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social, Mª Luz Blasco Querol, de l’informe sobre la Universitat per a majors, que és
com segueix:
“La Universitat de Jaume I de Castelló va iniciar la Universitat de Majors al 1998, ampliant
l'oferta educativa i donant cobertura a un altre sector de la població.
L'Ajuntament de Morella, l'any 2004, va prendre la iniciativa de potenciar aquesta activitat amb
el company i regidor de majors Ramón Vives. Va ser una aposta molt interessant per als
majors de la nostra ciutat.
Al principi va ser difícil i només es van matricular 10 alumnes. Però aquest servei ha crescut i
s'ha convertit en molt important en la nostra localitat i en l'actualitat la matricula supera els 40
alumnes. La Seu dels Ports compta actualment amb Vilafranca, Forcall i Morella i les classes
s'imparteixen a Vilafranca i Morella. El personal acadèmic es desplaça fins a la nostra seu a
impartir les classes.
Aquests dies, ha acabat la prescripció del "Programa de Formació Permanent Universitat per a
Majors". La matrícula oficial es realitzarà en el mes de setembre a la Biblioteca Municipal.
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Assabentat el ple, per unanimitat, acorda aprovar el programa de festes per a l’any 2016 tal i
com s’ha presentat.

L'inici del curs serà al mes d'octubre i les classes s'imparteixen una vegada a la setmana,
normalment els dilluns.
Les matèries es programen d'any en any, s'estudien les iniciatives dels alumnes. Algunes
d'aquestes són Tallers de música, Història d'Art, Civilització Islàmica o Aigües Medicinals i
Residuals, entre d'altres.
El curs finalitza al mes de juny, amb la cloenda i la presentació dels treballs realitzats pels
alumnes, que són treballs d'investigació molt interessants, fruit de l'extens treball dels alumnes.
El requisit per apuntar-se és tenir més de 55 anys. És molt important que es tinguen ganes
d'aprendre.
El nombre de matrícules és molt elevat per a la població que té la nostra ciutat. Considerem
que és important aprendre nous coneixements i viure experiències amb els seus companys. És
una activitat de gran interès per a la gent gran i, gràcies a la Universitat per a Majors, molts
dels nostres veïns han pogut fer allò que de joves no van poder fer.
Des de l'Ajuntament de Morella volem fer una crida a la gent 55 anys perquè aprofitin aquesta
oportunitat.
El saber no ocupa lloc.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest informe posa en valor la relació, cada dia més
estreta, entre l’Ajuntament i la Universitat Jaume I, animant, especialment a la gent d’entre 55
a 65 anys, per a que participen, sent també una eina per a la relació entre els alumnes dels
distints pobles.
Es tracta d’una oferta formativa de benestar social la qual l’Ajuntament de Morella sempre ha
recolzat i seguirà recolzant.
De tot el que el Ple queda assabentat.
9. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
11. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per informar, ja que no s’ha fet en l’informe d’alcaldia, de
l’elaboració de la memòria del Taller d’Ocupació, que es traslladarà, una vegada acabada, als
grups municipals per al seu coneixement, recordant que s’està a l’espera de l’eixida de les
noves línies d’ajudes del tallers d’ocupació.
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Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que aquesta es considera una iniciativa molt
positiva ja que els majors tenen una oportunitat que igual no van tenir en el seu dia, per
adquirir nous coneixements i per viure noves experiències, sumant-se a la crida feta per la
regidora per a que s’apunten i per a que disfuten d’aquesta experiència.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores de la que s’estén la
present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a
Secretària certifique.

