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En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia catorze de setembre
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:
María Dolores Viñals Adell
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES SESSIONS ANTERIORS. No es presenten actes per
aprovar.
2. INFORME D’ALCALDIA S’han mantingut una sèrie d’accions entre les que cal destacar les
següents:
- Realització de diferents gestions en relació a la N-232, referents a l’obra de reparació del
pont de la Bota mantenent distintes converses amb Subdelegació del Govern i Ministeri de
Foment. També s’ha tractat el tema de la licitació del tram del Pont de la Bota a la Torreta,
acabant-se esta setmana el termini per presentar ofertes per part de les empreses,
demanant que es compleixquen al màxim les dates previstes.
- Destacar una sèrie de qüestions relacionades amb la Conselleria Infraestructures:
- Execució de l’obra de condicionament de la carretera del Beltran, antiga variant de
Morella.
- Condicionament del tram del camí Canà gràcies a l’acord entre els ajuntaments,
Diputació (50%) i Conselleria Infraestructures (50%), sent la Conselleria la que ja ha
realitzat la seva part, esperant que la Diputació no tarde molt a fer la seva.
- Reunions amb la Directora General de Vivenda en relació a la possibilitat de disposar de
nous projectes ARU, àrea de rehabilitació urbana, similars a projectes d’anys com 2009 i
2010 o els dels anys 90, donat que Morella té una càrrega patrimonial que fa necessari
àrees de rehabilitació urbana.

1

Codi Validació: 5KS47QLFMJMHGN3TC7W2QMW9E | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 22

Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 19/10/2016
HASH: a2fe86e3c9c8b8d0f3a78848e3435a05

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2016
=====================================================================

ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Inauguració de la rehabilitació de la Torre de la Font Vella, agraint el gran treball realitzat per
la brigada d’obres, havent-se ajornat l’exposició de la Torre de l’aigua que s’obrirà a la
tardor.
- Execució de la primera fase de les obres de reurbanització del carrer Verge del Roser.
- Realització d’obres importantíssimes en l’accés del poble d’Ortells.
- Realització d’obres en el Col·legi de Primària, Escola Llar, Casa Conserge, i en l’IES.
- Obres de millora del Teatre Municipal.
- Obres de manteniment a la zona del Pau del Governador en el Castell.
- Menudes obres de manteniment en la fonda de Xiva.
- Menudes obres de manteniment en el club en l’edifici Bankia.
- Adequació de la zona de gossos de l’Alameda.
- Treballs de reparació dels accessos i condicionament plaça de bous.
- Millores en l’Escola Infantil.
- Diverses millores en carrers i mobiliari urbà.
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- Inauguració de la fira per part de la Consellera d’Agricultura, a la que se li va traslladar
temes que preocupen com l’abastiment d’aigua, control sanejament..., esperant que també
la Diputació es sume per parlar dels mateixos.
- Execució de les obres de millora del col·legi de primària, i l’IES per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura, amb qui també s’han mantingut reunions per tractar temes tant de
patrimoni paleontològic, com de patrimoni monumental, confirmant-se que la propera
setmana s’iniciarà l’obra de la Torre del Racó.
- Reunió en el Conseller de transparència, per tractar l’acord per la instal·lació d’una oficina
PROP en Morella que donarà servei al nord i interior de la província de Castelló,
considerant aquest servei molt positiu en quan a la creació de llocs de treball així com
també en la informació i assessorament que oferirà.
- Gestions amb l’Agència Valenciana de Turisme, per tractar qüestions com, Centre CdT,
Fàbrica Giner o la reunió de tots els municipis valencians per realitzar promocions conjuntes
de “Los Pueblos más Bonitos de España”.
- Reunió amb el vicepresident de la Diputació, Vicent Sales, referent a distintes qüestions,
gestió cultural i proposta de creació d’una entitat conjunta, entre la Generalitat, Diputació i
l’Ajuntament per tal de donar una solució viable i definitiva, una fulla ruta clara, per a d’edifici
Colomer Zurita.
- Destacar també tots els treballs que s’han fet en els plans d’ocupació, amb el reforç de
l’àrea de cultura, àrea d’obres i serveis i l’àrea de turisme.
- Realització de distintes actuacions dintre del Pla de millora urbana.
- Treball de totes les àrees de l’equip de govern en la programació cultural del mes d’agost.
- Treballs en l’àrea d’educació donat que s’està en període de finalització d’un curs i inici del
curs següent.
- Destacar el pas de la volta ciclista a Espanya que va ser tot un èxit de promoció.
- Realització d’actes en el centenari de l’Associació el Maestrat de Terrassa, el que va ser el
Montepio dels fills del Maestrat, disposant d’un llibre commemoratiu d’aquest esdeveniment.
- Creació de l’Associació d’Amics de la Pobleta, valorant de forma molt positiva la implicació
de la gent en tot allò que té a veure en el seu poble.
- Rebuda a una delegació Romanesa dels pobles més bonics de Romania.

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- En primer lloc fer una crida pel consum responsable d’aigua, ja que encara que s’està fent
un bon treball per part de l’empresa d’aigua i que en este moment no perilla el
subministrament, si que hi ha que tenir en compte la falta de pluja que s’està patint. Des de
l’àrea de desenvolupament rural s’està coordinat el subministrament de les explotacions
ramaderes així com també s’ha pres la mesura de llevat el subministrament d’aigua dels
llavadors.
- Treballs per a la preparació de moltes de les activitats d’aquestos mesos, festival música
medieval, festes de la Pobleta, Xiva Ortells, Morella, exposicions...
- Muntatge i desmuntatge per a la celebració de les probes ciclistes Volta a España i Vila
Real Morella.
- Preparar Espai Firal i Albereda per a la fira.
- Treballs de manteniment dels edificis municipals, i en els centres educatius aprofitant les
vacances.
ÀREA DE TURISME

ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- Destacar tot el treball per donar difusió al gran nombre d’activitats que s’han realitzat en
estos mesos, aprofitant per agrair el treball realitzat per David Gil en tot el temps que ha
estat en aquest Ajuntament, desitjant-li sort en el nou treball.
ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
- Destacar l’èxit de la celebració de la 760 edició de la fira, agraint totes les visites i reunions
de treball que es van poder mantenir en la Consellera d’Agricultura, Secretari Autonòmic i
Director General, tant en l’Ajuntament com en gent del sector.
- Servei especial de reciclatge en les festes.
- Treballs de neteja i millora de les zones verdes.
- Presència en el Tas del Territori celebrat a Vinaròs, d’empreses de productes de Morella i
Associació d’Empresaris.
- Coordinació dels treballs de captació d’aigua per l’abastiment de les explotacions
ramaderes que ho necessiten. També s’està treballant en el tema de la bassa de la Torre
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- Destacar les bones dades a nivell turístic durant tot el període estival, gràcies a la promoció
feta.
- Treballs en quan a la programació de diverses activitats: comerç obert, Morella màgica i la
nova edició d’Anem de Tapes.
- Suport a diferents empreses per renovar, optar al certificat de qualitat Sicted.
- Realització d’una connexió en directe en el programa “Las Mañanas” de televisió espanyola,
centrat en la Fàbrica Giner.
- Promoció de la Volta Ciclista a Espanya.
- Agrair la visita del blogger Miguel Nonay, qui en el seu blog “Viajeros sin límite” relate les
seves experiències sobre destins turístics en cadira de rodes.

Segura, informant que no es podrà realitzar captacions en la zona de Vinachos.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Realització de contactes respecte a la futura instal·lació de fibra òptica.
- Treballs de renovació de la web.
- Gestions de millora del servei guifinet, afectat per la senyal wifi135 de la Diputació de
Castelló.
- Creació d’un nou servei “Morella ocupa’t” per a informar sobre cursos, beques, ofertes de
treball, subvencions, ajudes, etc.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Important treball realitzat per part de la policia local, en quan als dispositius especials de
festes, volta ciclista Espanya, volta ciclista Vila Real Morella, agost, fira...
- Suport donat a altres cossos com bombers o guàrdia civil.

- Treballs relacionats en les festes d’agost, agraint el treball de tota la gent que fa possible el
bon desenvolupament del gran nombre d’activitats que es realitzen, associacions, Peña el
Bou, voluntaris...
- Cita a Morella amb Martí Gómez i Victor Amela.
- Inauguració de l’exposició “Els nostres dinosaures” a València.
- Reunió en els centres educatius per tal que puguen col·laborar en projectes en la Ciutat de
les Arts i les Ciències.
- Retransmissió en directe en el Teatre Municipal, des del Teatre Reial de Madrid de l’òpera “II
Puritani”, estant programada una nova retransmissió per als propers mesos,
- Activitats variades com, Morella màgica, “Diàlegs” amb Joan Francesc Mira i Martí
Domínguez, V Early Music Morella, presentació dels llibres “La Sega” de Martí Domínguez,
“Piano a cuatro manos” de Conxa Rodríguez, “Ana te presta su espejo” de Marta Senent.
- XXXIII Festival Internacional de Música.
- Concerts: Raimon, Morella Sonora.
- Inauguració de les exposicions “Camí de somnis”, “Centre d’Estudis dels Ports”, “Flaó
connection” i “Gen dels masos, herois de muntanya” a les sales gòtiques.
- Junta anual Amic en homenatge a Teudo Sangüesa.
- Cap de setmana de teatre amb les obres “Nico i Tina” i “Adulteris”, desfilada de moros de
Muro d’Alcoi, celebració del centenari de l’Associació Cultural del Maestrat a Terrassa,
Patronat Escola Municipal de Música.
- Preparació del 35 encontre de les Associacions que formen part d’Hispania Nostra.
ÀREA DE FESTES
-

Signatura conveni amb la Penya el Bou.
Concurs de retalladors i emboladors.
Celebració dintre de les festes d’agost de la Setmana de la Joventut.
Festes de la Pobleta, Xiva, Ortells, i preparació de les d’Herbeset.
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ÀREA DE CULTURA

ÀREA DE TRADICIONS
-

Col·laboració en tots els esdeveniments tradicionals.
Trobada de gegants de Girona.
Celebració del Dia de la Mare de Déu.
Celebració del Rosari de la Mare de Déu.

ÀREA D’ESPORTS
-

Treballs per al pas de la Volta Ciclista a Espanya, en l’etapa Alcañís Peñíscola.
70 edició de la volta ciclista Vila Real Morella.
Trofeu Ciutat de Morella.
Campionat Fútbol Sala.
Realització de distintes activitats dintre de la Setmana de l’Esport i la Salut.
Realització d’eixides senderistes dintre de les Jornades Europees de Patrimoni,
coordinades per la Mancomunitat Taula del Sénia.

ÀREA D’EDUCACIÓ
- Aprovació en el Consell Escolar Municipal dels dies festius municipals per al curs
2016-2017.
- Obres de millora en les instal·lacions Escola Llar, adequació casa conserge, reparacions
IES. També s’han dut a terme millores en algunes aules del col·legi de primària.
- Patronat Escola Municipal de Música, donant l’enhorabona a l’Associació Musical Mestre
Candel per la seva iniciativa per a que els xiquets puguen conèixer la Banda Municipal.
- Inici nou curs escolar Escola Infantil, primària i secundària.
- Inici període inscripcions a l’Escola d’Idiomes.

- Celebració Setmana de la Joventut, enguany organitzada pel recent recuperat Consell de la
Joventut, havent tingut molt d’èxit en totes les activitats.
- Dins la setmana dels Bous de Sant Roc: diferents activitats per als més menuts, amb alta
participació, concurs de dibuix, “xiquiencierro” i actuació musical a l’Espai Firal durant el
sopar fi de bous.
- Summer University, visita d’universitaris europeus, coordinada per l’UJI,
- Retirada dels gronxadors trencats a la Plaça Colon per haver-se fet un mal ús d’aquestos,
havent-se revistat també el parc infantil de la placeta del Tint.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- Celebració d’una taula rodona per l’ONG Assemblea Cooperació per la Pau sobre la dona
en el món rural.
- Presentació del llibre de Marta Senent Ramon “Ana te presta su espejo”.
- Teatre de refugiats.
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ÀREA DE JOVENTUT

ÀREA DE LA GENT GRAN
- Celebració del dia de la Gent Gran en les festes anuals, es va rendir homenatge a les
parelles que celebraven les Bodes l’Or.
- Realització de reunions amb les associacions de jubilats d’Ortells i Xiva.
- Inici del període de matrícula del curs 2016-2017 per a la Universitat de Majors.
ÀREA DE SANITAT
- Col·laboració amb Salut Pública de Vinaròs en la campanya contra el calor i el mosquit tigre.
- Reunions en la nova gerència de l’Hospital de Vinaròs per tractar diverses millores en el
propi Centre de Salut de Morella.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
- Preparació d’una excursió a la Balma per als usuaris del Centre de Dia.
- Destacar l’intens treball de prestació de serveis adaptats a tota la gent que ho necessita.
ÀREA D’IGUALTAT
- Realització d’una activitat sobre igualtat, dintre de la Setmana de la Joventut, destinada als
joves.
- Treballs per poder portar al plenari, en els propers mesos, el Pla Municipal d’Igualtat per a la
seva aprovació, preparant-se una nova reunió de participació.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES TRESORERIA MESOS JUNY I JULIOL. Coneix el
Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament dels mesos de juny i juliol de 2016, que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
MES DE JUNY
Saldo a 31-05-2016...........................................................223.163,55 €
Ingressos ..........................................................................765.343,70 €
Total....................................................................................988.507,25 €
Pagaments.........................................................................706.750,45 €
Existència a 30-06-2016....................................................281.756,80 €
MES DE JULIOL
Saldo a 30-06-2016...........................................................281.756,80 €
Ingressos ..........................................................................353.320,54 €
Total....................................................................................635.077,34 €
Pagaments.........................................................................281.224,33 €
Existència a 31-07-2016....................................................353.853,01 €
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Per finalitzar, reiterar l’agraïment a tota la gent que fa possible la realització de moltes de les
activitats que s’han mencionat en aquest informe d’alcaldia, així com també, recordar el
missatge de sensibilització del consum d’aigua.

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos de juny i juliol 2016, de l’Ajuntament de Morella, tal i
com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES TRESORERIA 2n. TRIMESTRE ORGANISMES
AUTÒNOMS. Es dóna compte per part de la Secretària dels comptes de tresoreria
corresponents al 2n. trimestre dels Organismes Autònoms que és com segueix:
Patronat Municipal de Turisme
Coneix els comptes de tresoreria del mesos d’abril, maig i juny de 2016 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
ABRIL-JUNY
Saldo a 31-03-2016...............................................................7.607,69 €
Ingressos..............................................................................37.785,71 €
Total......................................................................................45.393,40 €
Pagaments...........................................................................14.254,93 €
Existència a 30-06-2016......................................................31.138,47 €

Patronat Escola Música
Coneix els comptes de tresoreria del mesos d’abril, maig i juny de 2016 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
ABRIL-JUNY
Saldo a 31-03-2016.............................................................13.334,86 €
Ingressos .............................................................................13.383,15 €
Total......................................................................................26.718.01 €
Pagaments...........................................................................23.273,87 €
Existència a 30-06-2016........................................................3.444,14 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos d’abril, maig i juny de 2016, del Patronat Municipal de
Turisme i del Patronat Escola Municipal de Música tal i com vénen redactats.
5. INFORME SEGUIMENT PLA AJUST 2n. TRIMESTRE. Es dóna compte per part de la Sra.
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.

Secretaria de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust de l’article 10 de l’Orde
Ministerial d’1 d’octubre de 2012 corresponent al 2on. trimestre de 2016.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma
de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust aprovat i una altra
informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”, plataforma que
estarà disponible fins al 31 de juliol de 2016.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet l’informe següent:
CONSIDERACIONS:
Primera. La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de conformitat
amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, és la següent:
1. Informació sobre ingressos.
Mesura 4. Correcte finançament de taxes i preus públics.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març del 2012 amb l’aprovació del Pla
d’Ajust va establir l’aprovació de noves taxes i la pujada d’altres a fi de disminuir l’excessiu
dèficit de finançament dels corresponents servicis públics que presta l’Ajuntament, prenent les
mesures següents:

4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan incrementant
en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius realitzen la preparació de les
sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es realitzaven de forma gratuïta, però en
l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar els gastos que l’ajuntament realitza en estos
actes. Aprovada l’ordenança corresponent s’ha començat a aplicar.
4.3. No s’ha realitzat rescat del servici a la Diputació i per tant s’està estudiant la forma de fer
rendible el servici en col·laboració amb la Diputació.
Mesura 5. Altres mesures pel costat dels ingressos.
S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i ve aplicant-se amb
normalitat, havent-se produït uns ingressos de 100 euros. No obstant l’estalvi ve donat més
pels gastos que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de registres de
finestreta única, que després eren certificats en correus amb el consegüent cost per a
l’Ajuntament, així com la sol·licitud de fotocòpies que es donaven de forma gratuïta.
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4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una aplicació per a
mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació funcionen en proves fa uns
dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança per entendre que no s’anava a
recaptar el que es preveia i els ingressos no serien significatius.

2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.
Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions produïdes en el
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de remetre’s amb periodicitat
trimestral.
B) Mesures de Gastos
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal i l’oficina d’estrangeria amb un estalvi en aquest
trimestre de 2.400 euros.
En quan a l’estalvi en convenis amb entitats culturals es fan cada any i es procura disminuir-los
o en alguns casos mantenir-los, mai pujar la seva aportació.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.
No s’han rebut

S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu, havent amortitzat el Préstec del
2º termini del Pla de Pagament a Proveïdors, per un import de 196.177,02 euros.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.
També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió dels
informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins al segon
trimestre de 2016 i s’informa positivament.
6. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
No s’han realitzat operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
7. Termini previst de finalització del pla d’ajust.
Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l’Ajuntament de
Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el
mateix.
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4. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb
entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.

8. Publicitat de l’informe de seguiment:
No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar compte al
Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor Alcalde de la
Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel Ple.
De tot això el Ple queda assabentat.
6. PATRONAT ADMINISTRACIÓ DE VALLIVANA. Conegut que en la sessió plenària de 19
d’abril de 2012, es va iniciar l’expedient de constitució de l’organisme autònom “Patronat
Municipal Administració de Vallivana”.
Conegut que s’han seguit els tràmits per portar a terme l’efectiva constitució del referit
organisme, sense acabar-se la seva tramitació.
Conegut que, en estos moments, no es considera convenient constituir més organismes
autònoms que compliquen les tasques administratives, i que no impliquen una millora en la
participació dels ciutadans i en la pròpia administració de Vallivana.
Conegut que el Patronat Municipal Administració de Vallivana pot complir les seves funcions,
sent un organisme consultiu sense personalitat jurídica pròpia, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 19 d’abril de 2012, i per tant, la constitució
del Patronat Municipal Administració de Vallivana, com organisme autònom amb personalitat
jurídica pròpia.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, tal i com ha dit la Secretària, es tracta de simplificar
al màxim la gestió administrativa i de comptabilitat portant-se des dels propis serveis de
l’ajuntament, sense perdre l’essència del Patronat de l’Administració de Vallivana i sobre tot en
eixe pas, tant important, com va ser la creació d’eixe estatut i donar una fortalesa i una
consideració democràtica a l’elecció dels alets.
7. CONVENI NOVES OFICINES AIGÜES I SERVEIS. Conegut que l’empresa pública
municipal INPROTINT S.L., es propietària de l’immoble situat al carrer Julian Prats, 4A, esc.
1-3 L1 de Morella amb la descripció següent: Local comercial de planta baixa de 72 m2, amb
façana al carrer de 7 m. i 10 m. de fons.
Conegut l’interès mostrat per part de la mercantil Empresa d’Aigües i Serveis Públics de llogar
el referit local per tal d’ubicar les seves dependències administratives i magatzem.
Conegut el projecte “Memòria valorada nova seu EASP” redactat per l’arquitecte municipal
Lucas Castellet Artero, per a la reforma del referit immoble i que ascendeix a un pressupost de
45.140.99 euros.
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Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i donar trasllat del mateix, al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, així com a la Comunitat Autònoma.

Coneguda la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Morella, la seva
empresa pública INPROTINT S.L. i l’Empresa d’Aigües i Serveis Públics S.L. per habilitar un
local de propietat de l’empresa INPROTINT S.L. a l’objecte del seu lloguer per albergar la seu
de l’EASP i ubicar-hi les seves dependències administratives i magatzem.
Conegut que la durada de l’arrendament es pacta fins al juny de 2047 amb un preu
d’arrendament de 480 euros mensuals amb l’actualització anual aplicada del 2,5%, pactant el
pagament de la renda corresponent al període de duració del contracte per anticipat, en dos
pagaments, per import cadascun d’ells de 42.756 euros que es faran efectius, el primer
després de la firma de l’acta de replanteig de les obres d’adequació i el segon desprès de
l’acta de recepció de les obres.

Pren la paraula el Sr. Querol per dir que es votarà a favor d’aquest conveni, que es troba
adequat, però sempre que s’aclareixen les següents qüestions:
- Quina empresa serà l’encarregada de realitzar les obres de rehabilitació; serà CISE o les
empreses locals que estan patint la crisi del sector.
- Els 85.000 euros del lloguer es pagaran a l’Ajuntament o a l’empresa municipal CISE, que
pareix que amb aquest conveni tindrà un bon salvavides.
- Les obres qui les pagarà, l’Ajuntament o CISE, ja que si finalment l’arrendament va a
l’empresa CISE i les obres les paga CISE, sols s’aconsegueix fer una pilota cada vegada més
gran, intentant millorar la comptabilitat creativa que es porta en aquesta empresa.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir, que les obres a les que es refereix es tracta d’obres de
construcció de l’oficina, no de rehabilitació, i seran realitzades per CISE, propietària del local,
ja que aquesta empresa es dedica a fer obres, per lo que és prou normal que siga la pròpia
empresa la que es faça les seves obres, i seran pagades en els 85.000 euros que es cobraran
pel lloguer, que cobrarà el propietari Inprotint-CISE; per tant no cal fer demagògia al respecte,
no entenent-se que vol dir en lo de comptabilitat creativa.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que està molt clar ja que este any tindran 85.000 euros
més per a CISE que podran posar on voldran.
Pel que fa al lloguer que s’ha pactat i restant-se les obres que s’han de realitzar quedarà sent
de 108 euros al mes, preu que molts altres morellans, no tenen la sort de poder tenir, encara
que no ho pagarien al principi com ho farà aquesta empresa,
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Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que l’oficina actual de l’empresa d’aigües presenta
diversos problemes, com és l’accessibilitat, estar situada en una zona de pas o tenir problemes
en la cobertura de la telefonia mòbil, i sent que l’empresa Inprotint disposa d’un local que
podria servir-los, i que suposaria un bon lloc, donada l’accessibilitat i l’accés al magatzem que
l’empresa d’aigües té en l’actualitat, s’ha arribat a un acord pel qual, l’empresa d’aigües podrà
disposar d’un local totalment adequat a les seves necessitats que podrà pagar com si fora un
lloguer, el local seguirà sent d’Inprotint, i l’Ajuntament podrà disposar d’un espai lliure en
l’edifici municipal per tal de donar-li alguna altra funció.

Quan es diu que es fa demagògia, ni és la primera ni serà la última vegada que ho face, més
bé es tindria que dir realitat, ja que aquesta empresa es dedica a fer competència deslleial als
altres empresaris del poble, els treballadors de les quals estan molt més qualificats per
desenvolupar qualsevol obra, que qualsevol empresa pública d’aquest ajuntament, tenint
també en compte, que aquesta situació fa que aquestes empreses no puguen tenir la
puntuació suficient per presentar-se a concursos públics, donat que l’Ajuntament de Morella no
les contracta per a fer les seves obres.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que pareix que al Partit Popular li sap mal, per una part,
que el servei públic d’aigües tingue unes instal·lacions en condicions i de qualitat, per altra part
es pugue donar ús a un local municipal que en este moment sols servia de magatzem, i que
així l’empresa Inprotint recupere uns diners.
Quan es parla del lloguer, no es pot dir que aquest constarà 108 euros, ja que el que s’està
fent es capitalitzar un lloguer tenint en compte els interessos de tots els anys de vigència del
contracte.
Quan es fa referència a la brigada d’obres pareix que en aquesta no hagen treballadors de
Morella, i sols es podria dir que fa competència deslleial en el cas que es dedicara a fer obres
per a particulars. I pel que fa el tema dels concursos, dir que el que podria passar és que les
obres acabaren executant-se, com ha passat altres vegades, per empreses de fora, ja que per
llei, no es pot adjudicar una obra a una empresa pel sols fet de ser de Morella.

Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda autoritzar a Rhamsés Ripollés Puig, com Alcalde-President de l’Ajuntament de Morella i
President del Consell d’Administració de l’empresa INPROTINT S.L., per a la firma del Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Morella, la seva empresa pública INPROTINT S.L. i
l’Empresa d’Aigües i Serveis Públics S.L. per habilitar un local de propietat de l’empresa
INPROTINT S.L. a l’objecte del seu lloguer per albergar la seu de l’EASP i ubicar-hi les seves
dependències administratives i magatzem, tal i com ve redactat, així com per a qualsevol altra
acció que siga necessària per portar a terme el referit conveni.
8. RATIFICACIÓ FÀBRICA GINER I ENCOMANDA DE GESTIÓ A CISE. Conegut el conveni
entre l’Agència Valenciana del Turisme i l’Ajuntament de Morella per a l’encomanda de gestió per
al manteniment del complex Fàbrica Giner en aquest municipi per a l’any 2016.
Conegut l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de setembre de 2016, es proposa al Ple la
ratificació del referit acord i l’encomanda de gestió del servei a l’empresa municipal Centre
Integrat de Serveis Econòmics Societat de Promoció Econòmica S.A. (CISE).
Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda:

12

Codi Validació: 5KS47QLFMJMHGN3TC7W2QMW9E | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 22

Per finalitzar recordar que s’està fent una molt bona gestió d’una empresa d’aigües que als
anys 90 tenia problemes de gestió pròpia, que està generant recursos i que ara és capaç
d’invertir 85.000 euros, que revertiran en els arques públiques, per tenir unes instal·lacions en
condicions i poder oferir un bon servei als ciutadans.

Primer. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de setembre de 2016, acceptant
l’encomanda de gestió per al manteniment del complex Fàbrica Giner reflexada en el referit
conveni, en el qual es fixa una prestació econòmica màxima de 28.373,00 euros.
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 la firma del referit conveni, se gestionarà
directament, mitjançant l’empresa municipal, de capital íntegrament de titularitat pública,
Centre Integrat de Serveis Econòmics Societat de Promoció Econòmica S.A. (CISE).
Tercer. Realitzar l’encomanda de gestió dels serveis que comporten la firma d’aquest conveni a
l’empresa municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics Societat de Promoció Econòmica
S.A. (CISE).”
Pren la paraula el Sr. García per dir, que al mes de juny ja es va tractar en el ple la cessió de
diferents espais de la Fàbrica Giner i ara, en este punt, es tracta de l’encomanda de
manteniment d’espais comuns, valorant que aquest és un pas endavant per a que la Fàbrica
Giner estigue en les millors condicions possible.
Dir també que, en principi, aquesta encomanda de gestió és fins finals de 2016, amb la
voluntat de renovar aquest conveni en els propers anys.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que, el Grup Popular està totalment d’acord en que la
gestió d’aquest espai estigue a càrrec de l’Ajuntament de Morella, però en el que no s’està
d’acord és en que siga CISE, ja que es considera que aquesta empresa el que tindria que fer
es desaparèixer i que fora l’Ajuntament, amb la fiscalització de la Secretària i de l’oposició, qui
portara a terme totes les accions que fins ara està realitzant CISE.

Pren la paraula el Sr. García per dir que, des de l’Ajuntament es disposa d’una empresa
municipal com és CISE, especialitzada en la realització d’obres, per lo que és considera el més
adequat que també face el manteniment de les instal·lacions de la Fàbrica Giner.
Pel que fa als treballadors, dir que des del moment de l’encomanda de gestió, els treballadors
de Saltapins, han passat a Iniciatives Turístiques Morella S.L., estant a l’espera l’encomanda
de gestió, per veure com és pot fer el traspàs dels treballadors de la Fundación Blasco de
Alagón, sent sempre voluntat que aquestos continuen.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, finalment s’ha aconseguit que la Fàbrica Giner torne
a ser dels morellans, i que puga ser gestionada pel poble de Morella, donant-se un important
pas en la recuperació dels espais turístics, i també en quan al manteniment per a que la
Fàbrica Giner estigue d’una manera digna i no presente la situació d’abandonament que tenia,
ja que molts projectes i, malauradament, instal·lacions, estan en un estat lamentable després
de la pèssima gestió portada a terme per la Fundació Blasco de Alagón; situació que per altra
banda no és pitjor, gràcies a la feina que han fet els treballadors d’aquesta fundació.
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Per altra part, preguntar que es vol fer en els treballadors, si aquestos continuaran i si cobraran
per la seva feina, esperant que no pase com en altres empreses públiques.

Pel que fa a l’empresa CISE, dir que, s’haura de deixar de demonitzar-la i recordar que, encara
que es pot millorar en la seva gestió, aquesta està integrada per persones de Morella que fan
molt bé la seua feina, i es considera totalment vàlida per portar a terme la coordinació de
serveis i manteniment de la Fàbrica Giner.
Finalment, recordar que després de molt anys d’abandonament per part de l’anterior govern de
la Generalitat Valenciana, s’ha aconseguit de nou la gestió per a Morella, i s’ha aconseguit un
suport econòmic per a la realització d’actuacions de manteniment, sols de manteniment, en
cap cas actuacions de millora, o de rehabilitació, que no són responsabilitat de l’Ajuntament de
Morella, i comptant, en tot moment, en els treballadors de la Fundació Blasco de Alagón que
fins ara han estat realitzant un molt bon treball de manteniment.
També dir que a partir d’ara hi ha que seguir mantenint reunions de treball per tal de coordinar
tots els treballs, projecte CdT, espais turístics o amb els equips de futbol als que se’ls agraeix
el treball realitzat en el camp de futbol.
9. ADJUDICACIÓ PASTURES CARRASCALS I PEREROLES.
- Coneix el Ple l’acta d’obertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de
l’aprofitament de pastures del Monte de Carrascals, presentant-se tres proposicions:
PLICA Nº 1.- ENRIQUE FERRANDO TENA amb DNI 73.384.955-M que ofereix la quantitat de
CINC MIL DOS-CENTS EUROS (5.200,00.-) euros.
PLICA Nº 2.- FRANCISCO FERRANDO TENA amb DNI 73.384.956-Y que ofereix la quantitat
de QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS (4.600,00.-) euros.

Conegudes les renúncies presentades pels licitadors Enrique Ferrando Tena i Francisco Ferrando
Tena.
Celebrada la licitació per a la subhasta de pastures del Monte de Carrascals s’examina la
proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de JULIO FERRANDO TENA per ser l’única oferta
que compleix amb el plec de condicions, pel preu de QUATRE MIL DEU EUROS (4.010,00.-)
euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de pastures del Monte de
Carrascals i adjudicar definitivament el remate a JULIO FERRANDO TENA pel preu de
QUATRE MIL DEU EUROS (4.010,00.-) euros.
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PLICA Nº 3.- JULIO FERRANDO TENA amb DNI 20.242.016-S que ofereix la quantitat de
QUATRE MIL DEU EUROS (4.010,00.-) euros.

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en el plaç
de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l’Unitat Forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
- Coneix el Ple l’acta d’obertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de
l’aprofitament de pastures del Monte de Pereroles, presentant-se una única proposició:
PLICA Nº 1.- MARC BOIX FERRER amb DNI 73.395.414-E que ofereix la quantitat de MIL
VUIT-CENTS EUROS (1.800,00.-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta de pastures del Monte de Pereroles s’examina la proposta
d’adjudicació que fa la Mesa a favor de MARC BOIX FERRER per ser l’única oferta presentada,
pel preu de MIL VUIT-CENTS EUROS (1.800,00.-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de pastures del Monte de
Pereroles i adjudicar definitivament el remate a MARC BOIX FERRER amb DNI 73.395.414-E
per la quantitat de MIL VUIT-CENTS EUROS (1.800,00.-) euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en el plaç
de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l’Unitat Forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.

10. FIXACIÓ DIES DE FESTA LOCAL. Coneix el Ple els dies de festa de caràcter retributiu i
no recuperable fixats per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017.
Coneix així mateix la proposta que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a l’any 2017,
que són les següents:
-

Dia 28 d’agost, dilluns després de l’Annunci.
Dia 26 de desembre, segon dia de Nadal.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local per 2017 els dies 28 d’agost i el 26 de
desembre de 2017.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
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TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, per fixar aquestos dies s’han valorat els ponts festius,
els dies fixats pel Consell Escolar i la celebració de l’Annunci el diumenge 27 d’agost,
considerant positiu que el dilluns següent a aquesta festa fora festiu.
11. MOCIÓ NACIONAL 232. És dóna compte per part del regidor de governació Jorge García
de la moció de la Nacional 232, que és com segueix:
“ MOCIÓ PER LA REPARACIÓ DEL PONT DE LA BOTA I UNA LICITACIÓ ÀGIL DEL TRAM
“PONT DE LA BOTA-LA TORRETA” DE LA N-232
11 mesos després de l'accident de camió que va produir desperfectes en el Pont de la Bota
aquest contínua sense ser reparat i amb una important falta d’informació respecte a quan es
realitzaren estos treballs i la durada dels mateixos.
A petició d'aquest Ajuntament se'ns va informar que els treballs de reparació començarien el 12
de setembre i que la durada seria d'1 mes, però amb menys d'una setmana perquè començara
la reparació se'ns va informar, sempre a petició de l'ajuntament, que no es començarien
aquests treballs en la data prevista, que es desconeixia que data es realitzaria aquesta
reparació i la durada de la mateixa.

És fonamental que es realitze la reparació del pont de la Bota com més prompte millor, no és
possible que portem quasi 1 any amb pas altern regulat per semàfors en la N-232, que
s'establisca un calendari d'inici i durada d'aquesta reparació, que s'informe puntualment a
l'ajuntament de Morella i a les administracions afecten aquest tall, i que es coordine la
subdelegació del govern, Ministeri de Foment, Conselleries a les quals afecte aquest tall com
la de sanitat i Infraestructures i l'Ajuntament de Morella per a poder minimitzar les afeccions a
ciutadans i serveis que presten aquestes administracions.
Creiem important que quan es produïsca el tall es realitze una senyalització exhaustiva del
mateix, que s'indiquen i s'informe de les alternatives existents i també que s'estudie
l'alternativa de fer un pas a través de pistes per a turismes i així haver d'evitar realitzar la gran
rodeig que significa arribar, o eixir, a Morella a través de Catí i Ares per a anar, o venir, del
Nord de Castelló i Catalunya.
També en referència a la N-232 al seu pas pel port Querol i estant a prop el termini per a licitar
l'obres del nou traçat des del Pont de la Bota a La Torreta desitjaríem que una vegada es
produïra aquesta licitació el Ministeri de Foment passara el més ràpidament possible a la seua
execució sense dilatar els terminis. Aquesta infraestructura és una reivindicació històrica d'este
Ajuntament i recolzada per totes les administracions en el “ACORD DE MORELLA PER LA
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El tall de la N-232 a l'altura del pont de la bota té unes afeccions importantíssimes:
- A nivell sanitari
- Per al transport públic
- De mobilitat i serveis per a les persones que residim o treballem a Morella
- Empresarial per a clients i proveïdors de les nostres empreses, així com una incidència
important en el turisme que ens visita.

N-232”. L'execució del tram Pont de la Bota – La Torreta és fonamental per al
desenvolupament econòmic i la vertebració de la Comarca dels Ports
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Que des de la Subdelegació se'ns convoque a una reunió urgent a l'Ajuntament de Morella i
a les administracions afectades pel tall de la carretera N-232 com son la Conselleria de Sanitat
y la Conselleria d'Infraestructures per ha ser informats de quant es procedirà al tall de la N-232
i coordinar les accions per a què afecten lo mínim possible als ciutadans.
2. Que es fixe un calendari per la reparació de la tanca de seguretat del Pont de la Bota. Que
esta reparació comence el abans possible i que el temps que la N-232 estiga tallada sigui el
més curt que possible
3. Remetre còpia de la present moció a la subdelegació del govern en Castelló.
4. Instar al Ministerio de Fomento una licitació àgil del nou traçat de la N-232 del Pont de la
Bota – La Torreta i que es realitze una ràpida execució del mateix.
5. Remetre còpia de la present moció al Ministeri de Foment i als grups polítics del Congrés
dels Diputats.”

- En quan a les afirmacions fetes de que no es tenia cap comunicació oficial, i després d’haver
parlar amb el Subdelegat del Govern, David Barelles, cal dir que aquest va assegurar, que
disposava de la mateixa informació que l’Ajuntament de Morella, havent parlat en dos ocasions
en l’Alcalde, una abans de la volta ciclista i l’altra la setmana passada.
També va dir que en cap d’eixes converses es va dir que el dia 12 es tallaria la carretera, el
que si que es va dir va ser, que l’empresa volia començar un dilluns, podria ser el 12, 19,
26 ...., i que fins que no es produira la reunió que estava pendent entre el Director d’Obra,
Vicent Ferrer i l’empresa adjudicatària, no hauria data fixada de començament, sent aquesta
reunió important per planificar el dies de senyalització prèvia, la durada, entre 50 i 60 dies, els
possibles desviaments alternatius i els propis proveïdors de l’empresa adjudicatària.
I per finalitzar va dir que en el moment que estiguen estes qüestions clares, es reunirà en
l’Ajuntament de Morella i en totes les administracions que des d’aquest ajuntament consideren
oportunes, i que en cap cas, es prendrà cap decisió sense informar a aquest ajuntament,
comunicant-se en el temps necessari, donat que s’és totalment conscient del perjudici que
causarà este tall en aquesta zona, i que per tant no hi ha que alarmar-se.
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Pren la paraula la Sra. Noelia García per dir que, s’està d’acord en el fet de sol·licitar:
informació al respecte de l’inici i durada de l’obra; realització de les obres en el menor temps
possible ja que suposarà afeccions importantíssimes a nivell sanitari, transport públic, mobilitat,
serveis i també a nivell empresarial; reunions en Subdelegació del Govern, Conselleria de
Sanitat, Conselleria d’Infraestructures; agilitat en la tramitació de la licitació de les obres del
tram del Pont de la Bota a La Torreta; però si que es voldria fer les següents matisacions:

- Per altra part, tampoc s’està d’acord en la crítica general; falta d’informació, no realització de
cap actuació en 11 mesos, pas altern regulat per semàfors... , ja que cal explicar-ho tot: es va
fer una prova de càrrega en el Pont de la Bota, es va tenir que incrementar la despesa d’un
pressupost ja fet per un govern en funcions, arribant-se a l’estiu, període en el que el mateix
ajuntament considerava que no era oportú realitzar les obres, dient que no es feria fins passar
fira, per lo que es tracta d’un consens entre les dos parts, i per tant es considera que no és tot
culpa d’una part.
Pren la paraula el Sr. García per dir que la queixa és per la falta d’informació, ja que des del
principi ha estat així, ja en el moment en que es va fer la prova de càrrega del pont no es va
informar de forma correcta, afectant a molta gent, per lo que ara és demana que açò no torne a
ocórrer. I per altra part es considera que quan abans estigue fet millor però considerant prou
raonable que les obres no es realitzen en el període d’estiu.
Pren la paraula la Sra. Noelia García per dir que si el que es vol és que el Partit Popular vote a
favor s’hauria d’anular la crítica a lo de fa un any, ja que si no es va fer a l’estiu, va ser per
culpa de les dos parts, i respecte a la sol·licitud de reunió, mencionada en el primer acord, ja
va dir el Subdelegat del Govern que aquesta es produirà tant prompte es realitze la reunió
entre l’empresa adjudicatària en el cap d’obra.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es tracta d’un punt molt important ja que la Nacional
232 afecta a la vida diària de la nostra comarca per lo que cal explicar les coses com són.

També dir que les converses mantingudes amb el Subdelegat del Govern han estat després
que se li hage cridat des d’aquest ajuntament, sent molt greu que en alguna ocasió fora
desconeixedor de l’estat en el que es trobava el Pont de la Bota.
No es possible que una qüestió tant important com aquesta tinga una descoordinació tant gran
i que no s’hage planificat d’una forma més adequada, sent totalment incomprensible que des
del Ministeri o des de Subdelegació no s’hage fet cap avís en suficient temps per que es puga
organitzar temes tant importants com el transport públic, temes sanitaris, senyalització,
turisme, així com buscar algun pas alternatiu per pista forestal per als turismes.
Per tant es considera que aquesta moció és respectuosa i reflexa el fets ocorreguts,
manifestant una situació d’abandonament, descoordinació i desinformació, i demanant una
actitud més pro-activa per part del Subdelegat del Govern, per tenir una informació més fluida i
que no tinga que ser sempre l’Ajuntament el que demane la informació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar la moció Nacional 232, tal i com es presenta.
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No es pot dir que: s’haguera pogut fer l’obra a l’estiu, si encara ara s’estan fent les reunions en
l’empresa; que s’informa correctament, quan el tall de la carretera, produït fa uns mesos, es va
comunicar per telèfon a aquest Ajuntament 50 minuts abans del mateix; ni que l’Ajuntament de
Morella s’ha inventat que el dia 12 començaven les obres, quan aquesta data va ser
comunicada pel responsable del Ministeri de Foment a Castelló.

12. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS CARTELL DE
“L’ANNUNCI DEL 54 SEXENNI”. Es dóna compte per part de la regidora de cultura Rocio
Querol Carceller de les bases per al concurs de cartells per a l’Annunci 2017:
1- Podran participar totes les persones que ho desitgen amb un o més cartells.
2- El cartell ha d'incloure els logotips següents; logotip actual de l’Ajuntament de Morella,
Morella turística, Pueblos más bonitos de España, l'adreça electrònica www.morella.net i el
següent text: L’Anunci. 27 d'agost 2017 Morella.
3- Les Dimensions obligatòries del cartell seran de 65 x 90 centímetres, en suport rígid.
La tècnica serà lliure i haurà d’anar acompanyat d’un CD amb arxiu informàtic.
4- Els Cartells hauran de ser presentats a l’Ajuntament de Morella abans del 11 de novembre.
5- El nom de l’autor no haurà d’aparèixer a cap lloc visible. En l’embalatge del cartell haurà de
figurar el lema. Juntament amb el cartell s’acompanyarà un sobre tancat, indicant el lema en la
part exterior i en la part interior: el nom, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI.
6- La composició del jurat es donarà a conèixer el dia del Fallo.
7- El Fallo tindrà lloc el dia 6 de desembre a la Sala de Justícia de l’Ajuntament de Morella.
8- Els premis seran els següents: 1º premi, mil euros.
Premis especials: millor cartell presentat per artista morellà (nascut o resident) cinc-cents
euros; per l’estudiant de l’Institut de Batxillerat, tres-cents euros; per l’estudiant del Col·legi
Públic Mare de Déu de Vallivana, cent cinquanta euros.
9- Els Cartells s'exposaran a les Sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella.
Els Cartells premiats cediran la seua propietat intel·lectual a l’Ajuntament, a més l’organitzador
es reserva el dret a poder modificar el text.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que s’ha donat el tret d’eixida a l’Annunci, sent important
començar la seva promoció amb una imatge oficial, animant als alumnes del col·legi, alumnes
de l’Institut, i a tota la gent a participar, esperant que siga tot un èxit, afegint que per a la
composició del jurat s’intentarà comptar amb gent de prestigi, tant de Morella, com de fora,
sempre que no tinguen intenció de ser participants.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar les bases del concurs de cartells per a l’Annunci 2017.
Segon. Exposar al públic les referides bases, mitjançant anunci publicat en el Tauler d’anuncis i
en el Butlletí Oficial de la Província, així com donar la difusió corresponent.
13. PROBRESA ZERO. Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social, Mª Luz
Blasco Querol, de la campanya Pobresa Zero que és com segueix:
“L’Ajuntament de Morella coneix els objectius i accions de la campanya Pobresa Zero
Comunitat Valenciana. És la major mobilització de la història per a eradicar la fam i la pobresa.
Solament a la Comunitat Valenciana son quasi 200 entitats i moltes persones voluntàries
compromeses amb els objectius de la Campanya.

19

Codi Validació: 5KS47QLFMJMHGN3TC7W2QMW9E | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 22

Pren la paraula el Sr. Niza per desitjar sort als participants.

Les accions de la campanya Pobresa Zero consisteixen en:
- Sensibilitzar a la ciutadania a través de les campanyes informatives, formacions, activitats
lúdiques i de visibilització de la problemàtica de la pobresa i les seues causes en el món.
- Pressionar a la classe política perquè el compromís signat al setembre de l’any 2015 no es
quede en paper mullat i que mobilitzen recursos necessaris per a complir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible en data i formes previstes.
- Proposar solucions a la desigualtat i pobresa, partint de la posada en comú del treball amb
altres campanyes i plataformes ciutadanes.
Per tant, l’Ajuntament de Morella s’adhereix a aquesta iniciativa i es compromet a realitzar les
accions concretes propostes per donar suport a les activitats dutes a terme per la campanya
Pobresa Zero.
Recordem que l’Ajuntament de Morella, l’any passat es va adherir a la Xarxa de Ciutats
d’Acollida de Refugiats . Les persones de Síria s’estan abocades a fugir del seu país, devastat
per la guerra, l'opressió i la pobresa.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde per afegir-se al que ha dit la regidora Malú Blasco, considerant
que és un manifest amb unes molt bones intencions al que s’estan sumant moltes entitats,
encara que malauradament s’hage prohibit que moltes entitats, organismes, municipis,
comunitats autònomes, que s’havien constituït, de forma coordinada, en centres d’acollida,
inclús empreses com Balearia, puguen portar endavant les seves accions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda adherir-se a la campanya Pobresa Zero Comunitat
Valenciana.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que abans de passar al punt de precs i preguntes i donat
que no s’ha dit en l’inici del plenari, es voldria manifestar el condol de tota la Corporació, a la
família de Ferran, el xiquet que va morir en les festes de Cinctorres.
15. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Niza per demanar que no es demonitze i que es respecte el treball dels
membres del Grup Municipal Popular, ja que se’ls acusa de ser anti morellans i dels mals
resultats d’una empresa pública, com és Carns de Morella, que després de veure els balanços
dels dos últims anys necessitaria un miracle per salvar la seva situació.
Pren la paraula el Sr. Querol per demanar el següent:
- Que la brigada de CISE, en compte de fer competència deslleial als empresaris morellans, es
dedicara a netejar els carrers, que prou bruts estan, reparació de menuts desperfectes del
poble o a condicionar les zones enjardinades.
- Que es realitze la il·luminació, reparació dels clots i habilitació d’un servei públic en la zona
d’auto-caravanes.
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14. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.

- Que es repare la bada que hi ha en la zona de la font de Santa Llúcia.
- Que per altres anys, s’inclogue en el llibre de festes la celebració del Rosari i les fotos dels
bous de la Peña el Bou, qui fa una gran labor en el desenvolupament de les festes.
Pren la paraula la Sra. Noelia García per demanar que la documentació dels punts del ple
estigue a disposició dels regidors abans de la realització de les corresponents comissions per
tal de poder fer bé el seu treball.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:
- Respecte al prec plantejat pel Sr. Niza, dir que s’està totalment d’acord, manifestant que mai
ha estat la seva intenció demonitzar a ningú, perquè sempre s’ha de dignificar el treball de tota
la gent que dóna un pas endavant per treballar pel seu poble, respectant les diferències de
cadascú.
I en el cas concret de Carns de Morella, no se’ls culpa del que diuen, però si de que s’ha
dificultat el poder trobar solucions al respecte.
- Es pren nota de la demanda plantejada per la Sra. Noelia, tot i que tal i com va demanar la
documentació se li va facilitar, i tal i com diu la Sra. Secretaria, es pot demanar el que es
necessite en qualsevol moment.

- Pel que fa al tema de la zona auto-caravanes, des de fa 2 anys s’està fent, per part de la
Policia Local, una estadística d’utilització que demostra el creixement que està tenint, sent
molt positiu haver segut la primera zona d’iniciativa municipal de tota la Comunitat
Valenciana, i en este moment s’està treballant en la realització d’un projecte de millora que
contempla moltes de les actuacions plantejades.
- Respecte a la bada de la font de Santa Llúcia s’està estudiant la situació per part dels
tècnics.
- I pel que fa a les qüestions plantejades de neteja dels carrers, manteniment del poble i de les
zones verdes, hi ha que ser conscients que abans eren molts els veïns que netejaven el seu
carrer i en l’actualitat això s’està perdent, i també que l’Ajuntament de Morella té una gran
extensió de zones verdes i zones comuns que fa que el seu manteniment sigue complicat,
fent-se un esforç important per tenir-ho el millor possible, estan oberts sempre a qualsevol
millora que es propose.
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- Respecte al llibre de festes, tant la qüestió del Rosari com la de les fotos dels bous es tindrà
en compte per al proper any i pel que fa a aquesta última qüestió ja es va parlar en el seu dia
en la Peña el Bou, demanant disculpes pel fet que les fotos dels bous no aparegueren en el
llibre de festes i en cap moment s’ha volgut menysprear el seu treball, sinó que s’espera
continuar treballant colze amb colze per seguir endavant en la realització, tant dels actes de les
festes com en altres que es desenvolupen a lo llarg de la resta de l’any.
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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.

