ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2013
==================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Maria Rallo Rallo
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Miguel Angel Querol Vives
Noelia Garcia Sales
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia sis de novembre de
dos mil tretze, es reuneixen les persones
que se relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Excusa la seva assistència:

1. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Destacar una bona notícia com han estat les dades de visitants en aquest pont de Tots
Sants.
S’ha assistit a les primeres jornades sobre municipis de muntanya amb la constitució
de l’Associació Estatal de Municipis de Muntanya, integrada per prop de 200 municipis,
formant part de l’executiva com a representants de la Comunitat Valenciana. L’objectiu
d’aquesta associació és defensar els interessos de municipis com el nostre, municipis
d’interior i de muntanya amb un greu problema com és la despoblació i amb un sector
primari que cal cuidar.
S’ha assistit a distint actes, invitats per la Consellera d’Infraestructures, entre ells, la
visita al pont de Sorita i la reunió de la Xarxa Natura 2000, tema este últim molt
importat i que preocupa per l’accepció que pot tenir a les activitats econòmiques i a la
gent dels nostres pobles.
Es va assistir a la primera reunió de treball dins del Projecte europeu de sistema de
gestió destins turístics, destacant que Morella és una de les sis poblacions de la
Comunitat Valenciana escollides per a formar part d’aquest projecte.
Destacar que s’acaba de rebre el document de referència del PGOU, sent aquest el
primer tràmit i un pas importat per a la gestió d’aquest Pla. En este moment s’està
estudiant per part dels tècnics i properament es farà una Comissió d’Urbanisme per
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tractar aquesta qüestió. Es va aprofitar la visita de la Consellera d’Infraestructures per
demanar que s’agilitzen al màxim aquestos tràmits, ja que aquest primer document ha
tardat quasi quatre anys en estar redactat
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Finalització 1ª fase obres de millora del cementiri, inclosos dintre dels Plans
Provincials, amb la pavimentació del carrer central i distintes millores amb motiu de
Tots Sants.
Treballs per preparar el canvi de la calefacció de la Casa Ciurana per reduir
despeses.
Visita obres de rehabilitació de la Muralla de la Porta Ferrissa, per veure de
solucionar el problema d’evacuació d’aigües del Castell.
Treballs de millora en el Castell, paviment, aigües Cadró i nous wc.
Treballs de reparació dels rellotges dels campanaris de Xiva i Ortells.
Diverses reparacions en els carrers entre altres Verge del Roser.
Recordar la disponibilitat del document de referència del PGOU.

ÀREA DE SERVEIS
-

Treballs de muntatge de l’Espai Firal per a la festa del Gremi de la Joventut.
Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari del casc urbà.
Manteniment i posada a punt del Col·legi, Escola Llar, Escola Infantil, Biblioteca,
Museus...
- Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos.
ÀREA D’HISENDA
-

Treballs per l’adaptació a l’administració electrònica.
Elaboració del nou plec de condicions per a la licitació del Bar de Vallivana.

ÀREA DE TURISME
-

Destacar les dades turístiques històriques del pont de Tots Sants.
Presència de Morella a la Fira de Cocentaina.
Celebració d’un Presstrip en un projecte comú entre Morella i les comarques del
Matarraña i Terra Alta.
- Jornades productes de tardor.
Celebració de la 4ª edició del Congrés de la Xarxa Vives, amb el Curs de
Didàctica del Català com idioma estranger.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
-

Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
Reunió de la Comissió del Consorci de Residus, per tractar el tema de les
bonificacions a les persones que més han utilitzat els ecoparcs.
- Treballs de manteniment de zones verdes, especialment cementiris.
Començament de les obres de la planta de transferència de residus urbans
ubicada en la zona de la teuleria.
- Reunió positiva de la Xarxa Natura 2000, considerant-se que s’haguera tingut que
fer ja fa temps.
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ÀREA DE COMERÇ
-

Treballs de preparació de l’inici de la nova campanya 2013-2014 Regala a
Morella.
- Treball de promoció del comerç local en les xarxes socials.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Inici de cursos d’informàtica, xarxes socials, en molt bona acollida.
Treball tècnic necessari per l’adaptació de l’administració electrònica. S’està
preparant una proposta, junt amb altres ajuntaments, a distintes administracions per
tal que les plataformes d’administració electrònica de totes elles estiguen més
coordinades, ja que suposa un problema al utilitzar cada un ferramentes diferents.
- Arribada de la guifinet a Herbeset.
- S’ha iniciat el muntatge de l’aplicació Travel Open apps a la nova web de Cases
de Morella que permetrà estar enllaçada amb booking i altres plataformes de
contractació.
ÀREA DE DISSENY
-

Treballs per a la promoció i difusió de distintes activitats.
Coordinació del Presstrip.
Treballs en el dossier de Converses de Morella.
Distints treballs de promoció com són: Carns de Morella, la festa del comerç,
cartelleria de nous cursos en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va preparar el dispositiu de Policia Local per a Tots Sants, que no va generar
cap incidència ressenyable.
Treballs de col·laboració permanent en la Guàrdia Civil, sobre tot ara amb l’onada
de robatoris que està havent fent-los arribar gravacions de les camares del polígon i
d’altres llocs.
Es va realitzar una identificació de persones el dia 29 d’octubre.
Es van fer reparacions ordinàries de les senyals municipals per al millor
funcionament del trànsit.
El proper dia 20 de novembre en la Casa Ciurana es celebrarà una xerrada,
dirigida a la gent gran, amb col·laboració de la Guàrdia Civil englobada dins d’un
programa estatal “Plan mayor seguridad” que vol conscienciar a la gent gran del
tema de la seguretat.

ÀREA DE CULTURA
-

Continuació de la temporada de cinema.
Col·laboració l’Aplec dels Ports en la realització del correllengua que es va sumar
als actes de la Xarxa Vives.
Ampliació període cessió restes paleontològiques per a l’exposició Grans i
Menuts.
Col·laboració en la celebració d’activitats amb motiu de l’aniversari de la radio,
amb la presentació dels llibres d’Elena Moya i la xerrada de Manolo Jardí.
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-

Presentació al Diputat de Cultura d’una proposta de projecte de col·laboració per a
la potenciació del patrimoni paleontològic dels Ajuntaments de Morella i Cinctorres.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Realització d’un Consell Escolar per tractar l’inici de curs, la programació, les
obres de millora i manteniment realitzades tant per la brigada municipal com per la
Conselleria i eleccions. També es va acordar demanar a la Conselleria que
aquestes millores siguen continues.
- Inici en normalitat, després d’una reorganització dels horaris, dels cursos d’anglès.
ÀREA D’ESPORT
-

S’ha celebrat la 5ª sortida de Morella Singletracks on els nombrosos participants
van anar de Morella a Herbeset per tres rutes diferents, i van tornar per altres dos, a
Herbeset es van trobar per fer un dinar.
- S’ha fet la presentació de la prova de BTT “Mediterranean Extrem”.
- Preparació I Pujada vertical al Castell.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat en el gremi de la joventut en la festa que han organitzat el passat
dissabte en la que també es comptava en la col·laboració d’associacions esportives.

ÀREA DE LA DONA
-

Distintes reunions en el Grup de Dones.
El dia 29 d’octubre es va fer una recepció en l’Ajuntament a les dones de Godella,
en la qual també es va tractar la possibilitat de col·laborar per fer exposicions de
pintors i artistes reconeguts.

ÀREA DE SANITAT
-

S’està avisant a les dones que tenien previst fer-se les revisions del càncer de
mama que degut a una avaria de la màquina se’ls tornarà a avisar quan es reanude
el servei.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

El dia 29 d’octubre es va signar el conveni amb la Creu Roja.
El dia 25 d’octubre es va mantenir una reunió en la Direcció Territorial de la
Conselleria de Benestar Social en Castelló per sol·licitar que en els pròxims
pressupostos s’amplien places per al Centre de Dia.

Pren la paraula el Sr. Amela per, en nom del Grup Municipal Popular, donar-li el condol
al regidor Amadeu Bordàs per la mort de la seva mare.
Es dóna compte dels decrets que van del 176/2013 al 190/2013
Núm.
176/2013

21/10/2013 Resolución expediente sancionador multa de tráfico 2013/00050265X
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Núm.
177/2013
Núm.
178/2013
Núm.
179/2013
Núm.
180/2013
Núm.
181/2013
Núm.
182/2013
Núm.
183/2013
Núm.
184/2013
Núm.
185/2013
Núm.
186/2013
Núm.
187/2013
Núm.
188/2013
Núm.
189/2013
Núm.
190/2013

21/10/2013 Resolución expediente sancionador multa de tráfico 2013/00050357X
21/10/2013 Pleno ordinario 23-10-2013
21/10/2013 Liquidación plusvalía expediente nº 27/13
21/10/2013 Junta de Gobierno Local 25-10-2013
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la Normativa de
tráfico,
28/10/2013 circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la Normativa de
tráfico,
28/10/2013 circulación de vehículos a motor y seguridad vial
28/10/2013 Modificación de créditos 0413
31/10/2013 Pleno ordinario 06-11-2013
31/10/2013 Convocatoria comisión obras y urbanismo 05-11-2013
31/10/2013 Convocatoria comisión hacienda 05-11-2013
31/10/2013 Convocatoria comisión gobernación 05-11-2013
31/10/2013 Convocatoria comisión promoción económica 05-11-2013
31/10/2013 Convocatoria comisión cultura 05-11-2013
31/10/2013 Convocatoria comisión bienestar social 05-11-2013

Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la modificació de crèdits nº 03/13
aprovada per Resolució d’Alcaldia i que és com segueix:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº
19/2013 (0313), con la modalidad de generación de créditos, en el que consta el
informe favorable del Interventor.
Visto que con fecha 16 de octubre de 2013, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 16 de octubre de 2013 por Intervención se informó favorablemente
la propuesta de Alcaldía.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
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de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y
los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 19/2013 (0313), del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente
detalle:
Suplemento en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto
500/1990
Partida

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto
46100

SUBVENCIONS
CULTURALS

ACTIVITATS

TOTAL INGRESOS

6.087,31
6.087,31

Suplemento en Partida de Gastos
Partida
Funcional

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto

33

24002

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ
TOTAL GASTOS

6.087,31
6.087,31

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la modificació de crèdits nº 04/13,
aprovada per Resolució d’Alcaldia i que és com segueix:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº
60/2013 (0413), con la modalidad de generación de créditos, en el que consta el
informe favorable del Interventor.
Visto que con fecha 29 de octubre de 2013, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 29 de octubre de 2013 por Intervención se informó favorablemente
la propuesta de Alcaldía.
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En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y
los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 60/2013 (0413) del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente
detalle:
Suplemento en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto
500/1990
Partida

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto
45052

SUBV.
AEDL

SERVEF

PRÓRROGA

7ª

TOTAL INGRESOS

14.700,00
14.700,00

Suplemento en Partida de Gastos
Partida
Funcional

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto

43

13014

SALARIO Y S. SOCIAL AEDL
7ª PRÓRROGA

14.700,00

TOTAL GASTOS

14.700,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS. Vist
l’expedient tramitat per a la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2014,
així com el Dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra.
Secretària-Interventora.
Aquest any no es produirà la corresponent adaptació de les ordenances a la variació
de l’IPC per lo que queden com l’any anterior a excepció de la taxa pel
subministrament d’aigua, la qual l’empresa l’augmenta en un 1,5%.
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Si que hi ha unes petites modificacions en ordenances com és el cas de la Taxa dels
cementiris on es suprimeix la tarifa de concessió de terra per a soterraments i la
redacció de la tarifa per nínxols passa de estar concedit a perpetuïtat al període màxim
legal.
També es modifica la taxa per serveis culturals, degut als convenis de col·laboració
amb empreses com la que està gestionant les entrades en la Església o altres que
faciliten entrades per internet, afegint un paràgraf en el qual es diu que les tarifes
aprovades en aquesta ordenança s’adaptaran a convenis signats per l’Ajuntament amb
una tarifa resultant que no podrà ser superior a la establerta en l’ordenança.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que degut a la situació econòmica del moment,
s’ha fet un gran esforç i les taxes s’han deixat com estaven sense augmentar ni tant
siquiera l’IPC i les úniques modificacions que es proposen, tal i com ha explicat la Sra.
Secretària, són de redacció de distints punts.
La única tarifa que augmentarà serà la de l’aigua, degut principalment a l’augment del
preu de la llum necessària per fer l’abastiment a les cases.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que el Grup Municipal Popular votarà en contra en
aquest punt perquè encara que no s’augmenten es considera que les taxes d’aquest
municipi en comparació en altres municipis són molt elevades. Per a un soterrament
una persona té de pagar 1.093 euros, un establiment que vulga posar terrassa té de
pagar 55 euros per m2 si és de 1ª categoria o un altre preu si és de 2ª categoria, no
entenent quina diferència hi ha, a part del preu, també donar d’alta un cotxe a Morella
és caríssim.
També dir que es creu que hi ha partides per retallar i per tant es demanaria que es
rebaixaren totes les taxes així com també es demanarà, en el proper ple, la baixada
d’IBI tant de rústica com d’urbana.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que està bé que siga el Partit Popular els que
parle de baixades d’impostos quan va ser ells els que, després de queixar-se de la
pujada per part del Partit Socialista de l’IVA del 16 al 18%, i de dir que no
l’augmentarien l’han pujat fins al 21%.
Per altra part si se compare en altres municipis, sempre hauran taxes més barates i
també més cares, cada poble té d’adaptar-se a distintes circumstàncies.
Però si que hi ha molta incongruència en les seves paraules ja que des del Govern
Central s’està dient que tots els serveis que no s’autofinancen seran llevats i per una
altra part es demana rebaixar els impostos lo que suposarà no poder autofinançar-se i
perdre competències.
Tampoc s’entén com s’ha de fer el que ens demanen, ja que per un costat demanen
que l’Ajuntament de Morella es faça càrrec del manteniment de la Fàbrica Giner, la
Fundació Blasco de Alagón no pot fer-ho i que se paguen subvencions pendents, però
tot açò no demanant cobrar el que se deu per part de la Generalitat, ja que pareix que
els molesta, i a més a més baixant els impostos. Dir que es baixen els impostos és
fàcil i a tots ens agradaria poder fer-ho però una altra qüestió és com es pot fer.
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Pel que fa al tema dels nínxols, s’està cobrant el preu que resulta de la construcció
dels mateixos, ni més ni menys; l’ocupació de via en taules i cadires, es va modificar
després d’arribar a l’acord de fer el càlcul segons els m2 utilitzats, i la diferència entre
1ª i 2ª categoria és molt clara, la 1ª categoria engloba els carrers més comercials i
paguem més que els de 2ª.
I respecte a l’anunci de que demanaran la baixada de l’IBI, dir-li que no és l’Ajuntament
qui augmente o baixa aquest impost, en 2013 van aprovar una pujada del 6% que
també s’aplicarà els anys 2014 i 2015.
Per altra part també estaria bé tenir el seu recolzament quan, en el seu dia, es va
intentar aconseguir que grans empreses com Renomar i altres pagaren per l’IBI.
Pren la paraula el Sr. Querol dient que en el ple passat ja es va dir d’on es podia
retallar, dels 28.000 euros de la partida personal eventual de gabinets, dels 20.000
euros de publicitat, dels diners que es gaste en dinars, o en tantes i tantes coses.
Pel que fa a l’IBI es fa lectura a un escrit que se li ha fet arribar per part de dos
empresaris de Morella i que diu: “Informados por los impuestos de Bienes Inmuebles
del Polígono Industrial Les Casetes de esta ciudad, nos damos cuenta que es de los
mas altos de la Comunidad Valenciana debido a la aplicación de tipo que impone este
Ayuntamiento. Es habitual en este Ayuntamiento reivindicar mejoras para nuestra
ciudad y comarca, como una mejor sanidad, una SAMU, unas carreteras adecuadas,
un turismo de calidad así como patrocinar a escritores locales, acoger congresos de
sindicatos, conferencias, etc..., pero que hacemos con nuestros empresarios.
La zona en que vivimos es de reconocer, que para el mundo empresarial no es fácil,
ya que por las distancias estamos lejos de todos los núcleos de servicios, como
administraciones, suministros industriales, centrales de transporte, etc…, es decir que
para hacer cualquier trámite u ofrecer nuestros productos nos tenemos que desplazar
mínimo a Vinaroz o Castellón. Todo esto repercute en la competitividad y aumenta los
gastos de nuestros empresarios al no tener dichas herramientas cerca de sus
empresas. Por poner algunos ejemplos, una empresa en el polígono industrial de Vall
de Pins, Ulldecona, de reciente implantación, menos de 5 años, con una superficie de
4.600 m2 edificados, paga un IBI de 4.600 euros, una empresa en el polígono
industrial d’Almassora de 8 años de antigüedad y 2.450 m. edificados paga 2.878
euros.”
Doncs bé una empresa en el polígon industrial de Morella una empresa en 2.300 m.
edificats paga 5.478 euros i una altra 480 m 960 euros aplicant este Ajuntament un
tipus del 0,86 sent quasi el doble de lo que apliquen altres municipis de la Comunitat
Valenciana. Al nostre parer no és comprensible que ajuntaments propers al nostre
promocionen el seu sòl industrial a un cost molt reduït i inclús ofereixen, per la
implantació de noves empreses, sòl a cost 0.
També dir que fa més d’una setmana que es va sol·licitar la relació de factures de
gastos de l’any 2013 tant en l’Ajuntament com en CISE, dient-me en este mateix
moment que avui m’han contestat, contestació que jo encara no he vist.
Vaig a llegir el que diu el Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre de 1986 on
s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals on en l’article 14.2 diu: “la petició d’accés a les informacions s’entendrà
concedida per silenci administratiu en cas de que el President o la Comissió de Govern
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no dicten resolució o acord negatori en el terme de 5 dies, a contar des de la fecha de
la sol·licitud”, per tant espero que tal i com se m’ha dit puga veure totes i cadascuna de
les factures tant de l’Ajuntament de Morella com de CISE i la resta d’empreses
municipals.
Dir que el que es demana des de l’oposició, a l’igual que ho està demanant la
ciutadania, és que es baixen els impostos i si Vostès no ho volen fer és el seu
problema; i les discrepàncies que tinguen en el Govern o en el ministre Montoro li ho
expliquen a Ximo Puig i que ell ho expose al Congrés on és Diputat.
Sempre que s’ha presentat una moció per demanar el pagament del deute de la
Generalitat Valenciana s’ha recolzat per part de l’equip actual del Grup Municipal
Popular, i així és diu ara en este moment, els diners que la Generalitat Valenciana deu
a l’Ajuntament de Morella, als ramaders, als ADS, els té de pagar a l’igual que tot el
món té obligació de pagar els seus deutes. I des de ací s’està per defensar els
interessos de Morella i els Morellans no els interessos de la Generalitat ni de
Diputació, estan a favor que grans empreses paguen un IBI especial, dient que també
donen feina a molta gent.
No s’entén que es diga primer que la venda de nínxols és per pagar la seva
construcció i després es diga que estos diners serveixen per autofinançar-se.
A lo que li respon el Sr. Bordàs per dir, en primer lloc que 20.000 euros en publicitat a
un poble turístic com Morella no es considera que siga desorbitat més tenint en
compte el que la Diputació va dir que es va gastar en el Sexenni (30.000 euros) quan
sols va aparèixer un faldó en el diari Mediterrani.
No es vol entrar en comparatives, cada poble té una forma de finançar-se i funciona
com pot, el polígon industrial de Morella el tenia que fer el Ministeri però com que en 7
ó 8 anys van vendre 0 m2 de terreny per lo que l’Ajuntament de Morella va assumir la
seva construcció i ara no queda cap m2 per vendre, demostrant-se que va ser una
aposta molt important per la indústria de Morella.
Quan es parla d’autofinançar-se no es referia que gràcies al preu del nínxols
l’Ajuntament es pot autofinançar sinó a que el servei de cementeri té d’autofinançar-se
del que es trau de la venda de nínxols.
El Sr. Querol demana un nou torn de paraula, sent contestat per portaveu del Grup
Socialista que en el mateix decret que ha mencionat abans restringís els torns de
paraula encara que l’Alcalde pot fer ús de la flexibilitat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per concedir-li de nou la paraula el Sr. Querol per dir que
el tema dels 30.000 euros de la Diputació el que tenen que fer és preguntar-li-ho a
l’assessor que està ací en este moment, Ernesto Blanch.
I pel que fa al tema del polígon industrial dir que el Sr. Bordàs confon xurres en
merines, ja que tot el món està a favor del mateix però en lo que no s’està d’acord és
en lo que es paga per IBI.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que pel que fa a la sol·licitud de consulta de
factures, ja se li va contestar, de paraula, que no havia problema a més a més de tenir-
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ho contestat per escrit tal i com li ha dit la Sra. Secretària i també tenia constància el
portaveu del seu partit, per tant no acuse de falta de transparència quan no és així.
Pel que fa a les partides per les que està preguntant, la partida “personal eventual
gabinets” engloba el sou de l’Alcalde, i les percepcions dels regidor en concepte
d’assistència a juntes de govern, plens i comissions informatives.
Quan fa referència als diners que es gasten en dinars, dir que aquestes despeses
formen part d’una col·laboració permanent amb els empresaris per a la promoció de
Morella i per a que repercuteixque directament en Morella.
No s’entrarà en res més perquè el Sr. Querol ha confós el tema del pressupost, que es
tractarà en un altre plenari, en aquest punt on es tracta de les taxes de les
ordenances, que com el seu nom indica, corresponen al pagament per la prestació
d’uns serveis. I en el cas del cementeri quan diuen que les nínxols són molt cars, que
ja són tres anys dient el mateix, sempre se’ls ha dit que el cost de la construcció dels
mateixos és el que és i es repercuteix en la taxa, a l’igual que es fa en totes les taxes.
I per finalitzar dir que l’Ajuntament de Morella està fent un esforç molt gran en congelar
completament totes les ordenances fiscals, fent sols menudes modificacions amb
l’objectiu de millorar. Així ha estat en el cas de la taxa de serveis culturals, on es
potenciarà la venda d’entrades amb l’objectiu de ser més competitius i obtenint més
ingressos.
També es continuen aplicant bonificacions com en el cas de l’ordenança d’obres on es
bonifica amb un 50% aquelles obres que la gent gran fa en temes d’accesibilitat o se’n
aplicaran de noves com en el cas de l’abastiment d’aigua que se bonificarà a les
famílies nombroses. I pel que fa al rebut d’aigua dir que més del 40% correspon a
altres impostos i al cànon de sanejament que cobra la Generalitat
Dir que en esta qüestió el Partit Popular té molt poca credibilitat ja que per un costat
diuen que baixen els impostos obligant per una altre costat als Ajuntaments a demanar
un pla d’ajuts i tenir que pagar uns interessos molt elevats (quasi 100.000 euros) i tot
perquè qui ens deu els diners no els paga.
I per finalitzar agrair el treball fet en la redacció d’aquestes ordenances, tant per l’equip
tècnic com per el Regidor d’Hisenda, considerant que es tracta d’unes ordenances
rigoroses i amb sentit comú.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra
del Grup Popular acorda:
PRIMER. Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents
Ordenances tal i com vénen expressades en l’expedient:
-

Taxa per cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis públics de
caràcter local.
Taxa per serveis culturals.
Taxa per servei de clavegueram, així com el tractament i depuració d’aigües
residuals, inclosa la vigilància especial de clavegueram particulars.
Preu Públic de subministrament d’aigua.
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SEGON. L’aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en els
termes que consta en els textos annexos, de conformitat amb l’establert en els Art.
15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 18 de desembre.
TERCER. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies hàbils,
mitjançant anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província,
nomenat acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
QUART. En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
3. DONAR COMPTE, SEGUIMENT, PLA D’AJUST 3er. TRIMESTRE. Es dóna
compte per part de la Sra. Secretaria de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del
Pla d’Ajust de l’article 10 de l’Orde Ministerial d’1 d’octubre de 2012 corresponent al
tercer trimestre de 2013.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la
plataforma de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust
aprovat i una altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera”, plataforma que estarà disponible fins al 15 d’octubre del
2013.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet l’informe següent:
CONSIDERACIONS:
Primera. La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de
conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, és la següent:
1. Informació sobre ingressos.
Mesura 4. Correcte finançament de taxes i preus públics.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març del 2012 amb l’aprovació del
Pla d’Ajust va establir l’aprovació de noves taxes i la pujada d’altres a fi de disminuir
l’excessiu dèficit de finançament dels corresponents servicis públics que presta
l’Ajuntament, prenent les mesures següents:
4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una
aplicació per a mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació
funcionen en proves fa uns dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança
per entendre que no s’anava a recaptar el que es preveia i els ingressos no serien
significatius.
4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan
incrementant en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius
realitzen la preparació de les sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es
realitzaven de forma gratuïta, però en l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar
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els gastos que l’ajuntament realitza en estos actes. Aprovada l’ordenança
corresponent s’ha començat a aplicar havent obtingut uns ingressos en l’actualitat de
1.020 euros.
4.3. No s’ha realitzat rescat del servici a la Diputació i per tant s’està estudiant la forma
de fer rendible el servici en col·laboració amb la Diputació.
Mesura 5. Altres mesures pel costat dels ingressos.
S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i aplica amb
normalitat, havent-se produït uns ingressos de 616 euros. No obstant l’estalvi ve donat
més pels gastos que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de
registres de finestreta única, que després eren certificats en correus amb el
consegüent cost per a l’Ajuntament, així com la sol·licitud de fotocòpies que es
donaven de forma gratuïta.
2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.
Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions
produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de
remetre’s amb periodicitat trimestral.
B) Mesures de Gastos
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal amb l’estalvi fins al 30 de setembre de
4.764 euros. S’ha suprimit l’oficina d’estrangeria amb un estalvi de 3.600 euros en els
tres trimestres transcorreguts de l’any 2013.
Quant a l’estalvi en convenis amb entitats culturals esta sense quantificar perquè es
paguen en el quart trimestre.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.
No s’han rebut
4. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits
amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu a 30/06/2013.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.
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També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió
dels informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins
al primer trimestre i s’informa positivament.
6. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
No s’han realitzat operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
7. Termini previst de finalització del pla d’ajust.
Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de
l’Ajuntament de Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels
objectius continguts en el mateix.
8. Publicitat de l’informe de seguiment:
No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar
compte al Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor
Alcalde de la Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel
Ple.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball de realització d’aquestos informes
que traslladen l’estat de transparència dels comptes i dels esforços que s’estan fent en
quan a despeses, com és el cas de despesa energètica en l’adequació de les
calefaccions.
També recordar que aquest pla d’ajust s’ha de fer per poder pagar eixos interessos
d’eixe crèdit que es va tenir que demanar al no disposar de lo que la Generalitat
Valenciana ens deu.
4. NOVA VALORACIÓ TERRENYS POLIESPORTIU. Conegut que en el ple de 17 de
juliol de 2013 es va acordar l’ampliació de capital de l’empresa municipal CENTRE
INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS SPE S.A. (CISE) amb l’aportació de la finca
urbana on es va construir el poliesportiu, terrenys valorats en 891.163,66 euros pel
tècnic independent Vicente Dualde Viñeta.
Coneguda la valoració realitzada per l’empresa independent TINSA, nombrada per
Cajamar per a la renegociació del préstec per als terrenys del poliesportiu ascendeix a
52.575,00 euros i no sent convenient sobrevalorar l’empresa municipal amb una
aportació de terrenys que s’ha comprovat que estan sobrevalorats.
Conegut l’article 67.3 de la Llei de Societats de Capital, aprovada RDL 1/2010, de 2 de
juliol, en el que s’estableix que “el valor que se de a la aportación en la escritura social,
no podrá ser superior a la valoración realizada por los expertos”, deduint, doncs, que
poden ser inferiors.
Coneguda que la valoració sol·licitada al tècnic municipal per ajustar millor el valor del
terreny cedit ascendeix a CINC-CENTS DINOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES
EUROS AMB SIS CÈNTIM (519.873,06 euros).
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Conegut que la cessió dels terrenys es realitza amb la finalitat de construir un
poliesportiu municipal, sent l’empresa de capital 100% municipal i no superant el 25%
dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament.
Conegut que es tracta d’un Ben Patrimonial i que es cedeix a una empresa municipal
per a la construcció d’un poliesportiu.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que la valoració del tècnic independent del registre
mercantil, Vicente Dualde Viñeta, era de 891.163,66 euros, i la valoració del tècnic que
ho ha valorat en este moment, Lucas Castellet Artero ascendeix a 519.873,06 euros,
quantitat que va directament a capital de l’empresa municipal CISE i la valoració de
TINSA és de 52.575,00 euros.
Tot açò ve donat pel refinançament del crèdit, del qual no es té cap quadrant
d’amortització, però que segons els càlculs que he realitzat, tots els morellans ja vam
pagar 70.651,36 euros d’interessos, quedant per pagar 50.543,24 euros. Per tant amb
el refinançament es passarà de pagar 130.000 euros d’interessos a tenir que pagar-ne
més de 650.000 euros.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es considera positiu que la valoració no siga
tan alta i així l’ampliació de capital que hi ha que fer no siga tan elevada, per tant el
que s’ha fet és realitzar una nova valoració i no hi ha que confondre la valoració de
TINSA amb la del tècnic independent, ja que la de TINSA sols val de referència, en
cap moment serveix per fer la pròpia ampliació de capital.
Per altra part repetir que en aquest moment en el que ens trobem es preferible pagar
100.000 euros menys anuals d’interessos i poder destinar-los a altres coses, encara
que s’allarge en el temps.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, que suposa la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer. Aportar el Ben Patrinomial “Urbana: trozo de terreno o solar sito en el término
municipal de Morella, en la Partida Viñet, en las inmediaciones del paseo de la
Alameda; ocupa una superficie de una hectàrea, cinco áreas, catorce centiáreas y
noventa y seis decímetros cuadrados; y linda: Norte, con camino del antiguo
cementerio; Este, con camino de la Fontanella; Sur, con fincas de Miguel Medina
Montesinos, Ismael Gasulla y Rufo Membrado; y Oeste, con resto del predio matriz.”,
per a la construcció del poliesportiu municipal i que suposarà l’ampliació de capital de
l’empresa municipal CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS SPE S.A.
(CISE) per 519.871,01 euros, corresponent a 86.501 accions per valor de 6,01 euros
cada una.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde En Rhamsés Ripollés Puig per a la signatura de
l’escriptura de cessió i ampliació de capital.
5. INSCRIPCIÓ POU CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER. Coneguda
la sol·licitud presentada per l’empresa “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”,
que presta el servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Morella, per a la
legalització del pou ubicat en la finca Carcellera. Font d’En Torres.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la sol·licitud davant la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, presentada per l’empresa “Empresa de Aguas y Servicios
Públicos S.A.” tal i com es presenta.
6. PLEC DE CONDICIONS, BAR RESTAURANT VALLIVANA. Es dóna compte per
part de la Secretària de l’Ajuntament del plec de condicions per a l’arrendament del
Bar del Santuari de Vallivana.
Es tractarà d’un contracte d’arrendament per a l’explotació del Bar Restaurant de
Vallivana, propietat de l’Ajuntament i adscrit a l’Administració del Patronat de Vallivana,
amb les següents característiques:
Objecte: Explotació Bar Restaurant de Vallivana.
Duració del contracte: 10 anys des de l’1-01-2014 fins el 31-12-2023
Procediment: Obert, tramitació ordinària.
Cànon: 8.040 euros anuals a l’alça més IVA, revisable anualment d’acord amb la
variació de l’IPC.
Data límit: el dia que es complixca 30 a partir del següent al de la inserció d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Garantia provisional: no s’exigeix.
Obtenció de documentació e informació: pàgina web ajuntament www.morella.net ,
perfil del contractant o en la secretaria de l’Ajuntament.
Criteris d’adjudicació es valorarà de la següent manera: oferta econòmica fins 25
punts, forma de prestació del servei fins 25 punts, experiència del licitador o empleats
que regentaran el negoci fins 25 punts i inversions proposades fins 25 punts.
La documentació a presentar i altra documentació es podrà consultar en el plec de
condicions que estarà en els llocs assenyalats anteriorment per a l’obtenció de
documentació e informació.
Pren la paraula el Sr. Amela per preguntar si en el punt 25 del model del contractiste
es refereix al temps que té de plaç per pagar mensualment.
A lo que li respon la Sra. Secretaria dient que es tracta del plaç que es demora, no
estant establert però podent-se establir-se en el moment de fer el contracte.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es tracta d’un punt molt important i que es
presenta degut a que la primera licitació va quedar deserta.
En aquest nou plec de condicions amb l’objectiu de que aquest establiment tinga una
bona gestió i estigue obert lo antes possible, s’han realitzat millores respecte al primer
plec de condicions, com han estat, la baixada del cànon inicial d’eixida a concurs,
l’opció d’amortitzar les inversions que es realitzen i l’adquisició de material que
facilitarà la posada en marxa del negoci sense tenir que fer pràcticament cap inversió.
Per finalitzar agrair el treball realitzat animant a totes aquelles persones que puguen
estar interessades a consultar el plec de condicions i que presenten les seves ofertes.
També aprofitar aquest punt per dir que s’ha demanat al Director Territorial de Medi
Ambient Jorge Traver més agilitat en quan a la cessió a aquest Ajuntament de l’alberg
de Vallivana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant el procediment obert i tramitació
ordinària, oferta econòmica més avantatjosa amb varis d’adjudicació per l’explotació
del Bar Restaurant de Vallivana.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives que regirà el contracte per a
l’explotació del Bar Restaurant del Santuari de Vallivana tal i com se presenta.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província BOP i en el perfil del contractant,
anunci de licitació, perquè durant el termini de 30 dies puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
Quart. Publicar la composició de la taula de contractació en el perfil del contractant,
amb una antelació mínima de 7 dies amb respecte a la reunió que es degui celebrar
per la qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI RED ELÈCTRICA D’ESPANYA. Es dóna
compte per part del Sr. Alcalde del conveni a subscriure entre Red Eléctrica de España
S.A.U. i l’Ajuntament de Morella respecta a la nova línia elèctrica Mezquita – Morella.
L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració activa entre totes dues parts per
facilitar la implantació d’una infraestructura que permeta la prestació del servei
essencial de subministrament d’electricitat, i que està sotmesa a procediments de
coordinació de competències administratives i d’autorització d’instal·lacions en els que
es requereix la participació de les parts.
Segons aquest conveni l’Ajuntament de Morella expressa la seva acceptació i
conformitat a la construcció de distintes instal·lacions projectades per Red Eléctrica de
España S.A.U. comprometent-se a la realització de les actuacions administratives de
la seva competència per a que Red Eléctrica construixca, pose en servei, opere i
mantinga les instal·lacions i cedir el dret d’ús dels camins municipals necessaris per a
la construcció de les instal·lacions.
La quantitat global que ascendeix a 64.000 euros, serà percebuda per l’Ajuntament de
Morella en dos pagaments i segons la forma procedent de realitzar els seus ingressos,
sent destinada al fins d’interès públic que l’Ajuntament estime convenient.
Dir que respecte a aquest projecte hi ha que tenir en compte l’afecció dels propietaris
donant suport a un dels propietaris ja que té problemes en quan a la valoració. També
l’Ajuntament tindrà que cobrar alguna compensació per les afeccions de terrenys com
puguen ser camins o altres.
L’Ajuntament també ha traslladat a la Conselleria per tal que es realitze la tramitació
oportuna.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’ha d’estar molt damunt per a que Red
Eléctrica compleixca allò que es diu en l’estipulació sexta sobre el compromís a que
els treballs d’execució de les instal·lacions s’efectuen amb el màxim respecte possible
al medi natural en el que desenvolupen, etc, recuperant els danys que pugueren
produir-se en els camins municipals.
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També demanar que s’incideixca en que es pague un cànon ja que passen moltes
línies de llum pel nostre terme.
A lo que li respon el Sr. Alcalde que el gran problema és que Red Eléctrica és una
empresa privada que té certs privilegis. Ara bé s’ha de matissar que no hi ha que
confondre els impostos que suposarà l’obra amb allò que es podria cobrar com a
cànon anual pel propi pas pels terrenys, tema que ja es va plantejar en el seu dia i que
ara s’està mirant la possibilitat de tornar a demanar-ho per mig de l’Associació
Nacional de Municipis d’Energies Renovables.
També afegir que a banda d’aquest conveni, els ajuntaments afectats per aquesta
nova línia, van fer una proposta conjunta per a que Red Eléctrica puguera col·laborar
en aspectes com serveis socials, educació o la creació d’una brigada conjunta dels
ajuntament afectats.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el conveni amb Red Eléctrica de España S.A.U. tal i com es presenta.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde En Rhamsés Ripollés Puig per a la signatura del referit
conveni.
8. MOCIÓ PARTITS JUDICIALS I JUTJATS DE PAU. Es dóna compte per part del
regidor de Governació Ernesto Blanch de la moció sobre els Partits Judicials i
Jutjats de Pau que és com segueix:
“Els darrers dies hem segut coneixedors de la redacció per part del Ministeri de
Justícia del Govern d’Espanya d’un avantprojecte de Llei de Demarcació i Planta
Judicial en el qual es proposa la desaparició dels actuals partits judicials de Sogorb,
Nules, Vila-real, Castelló i Vinaròs i la seua unificació en un únic partit amb seu a
Castelló. Igualment, s’està fent un plantejament de cara a la desaparició dels Jutjats de
Pau i dels Registres Civils tal i com els coneixem fins ara.
Amb aquesta proposta, el que s’està plantejant és allunyar la justícia dels ciutadans i
ciutadanes que no viuen a la capital de província, vulnerant de forma clara el principi
de igualtat entre la població i augmentant la bretxa existent entre les diverses
comarques que hi ha a la nostra província, i en un servei tan important com és
l’administració de justícia.
Cal que ens pronunciem en contra del que és una negativa tendència centralitzadora
de determinats serveis essencials, restant efectivitat i bon servei als ciutadans i
ciutadanes del territori.
L’Ajuntament de Morella ha de manifestar la seua disconformitat davant d’aquesta
proposta i és per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, les següents
resolucions:
Primera. L’Ajuntament de Morella insta al Govern d’Espanya i a la totalitat dels grups
parlamentaris de les Corts Generals a eliminar del avantprojecte de Llei de
Demarcació i Planta Judicial presentat pel ministeri de Justícia tot allò relatiu a la
unificació de les seus judicials en la capital de província, pel perjudici que això suposa
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a la ciutadania i als objectius sempre desitjats de proximitat de l’administració de
justícia.
Segona. S’insta al Ministeri de Justícia a que es mantinguen els Jutjats de Pau per a
evitar l’allunyament i la concentració de l’administració de Justícia tan contraria als
interessos de la ciutadania, i buscant el consens en qualsevol plantejament que al
respecte es puga fer.
Tercera. L’Ajuntament de Morella manifesta la seua disconformitat davant del procés
centralitzador de competències i serveis essencials portat a terme pel Govern de
l’Estat, entenent que les millors decisions i serveis que es poden prestar a la nostra
ciutadania són les que es donen des del propi territori, i en la seua justa mesura, com
és el cas dels partits judicials existents.”
Pren la paraula la Sra. García per dir que com que els regidors del Partit Popular sols
es deuen al poble i aquesta possible descentralització comportaria una pèrdua de
serveis per a la ciutadania, es recolzarà aquesta moció.
També dir que el Consell Valencià ja ha manifestat la seva clara posició en defensa de
tots i cadascun dels 36 partits judicials de la Comunitat, davant aquesta negativa del
Consell s’han produït diverses converses i pareix que s’hage replantejat l’idea de
centralitzar les competències.
Pren la paraula el Sr. Blanch per agrair la voluntat de la regidora per sumar-se al
consens de la present moció, dient que és cert que en l’àmbit de la província els partits
popular i socialista s’estan posant d’acord en aquest plantejament, esperant que el
Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya siga sensible davant aquestos
plantejaments.
Es considera que aquesta tendència centralitzadora dels serveis essencials del ciutadà
en este cas podrà suposar per al ciutadà un encariment a l’accés a l’administració de
justícia.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el consens davant una qüestió com esta que
suposa un nou atac més als serveis públics i de proximitat, que en compte d’estalviar
encarirà un servei com aquest.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre els Partits Judicials i
Jutjats de Pau tal i com es presenta.
9. INFORME PROVES ESPORTIVES BTT 2014. Es dóna compte per part del regidor
d’Esports Amadeu Bordàs de l’informe sobre proves esportives BTT 2014 que és com
segueix:
“Per donar un nou atractiu al nostre poble i la nostra comarca, convertint-se en un
complement turístic més, capaç d’aportar riquesa a la zona, vam crear el projecte
“Morella Singletracks”.
Este any del naixement del projecte, ha estat de molt de treball de buscar, catalogar,
netejar i reparar els antics camins que tenim per tot el terme. La confecció de la
pàgina web per donar a conèixer tot el projecte, ha estat una altra part fonamental de
divulgació, i per fi s’han organitzat diferents rutes, tant a peu com en bicicleta, que
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han aconseguit que centenars de persones ixqueren a gaudir del nostre terme, que
conegueren Morella i la Comarca, i per tant, que es converteixen en altaveus per a
que molta més gent vingue a passar uns dies entre nosaltres.
Ara, per al proper any, a més de seguir amb el treball de recuperació de camins,
marcatge de noves rutes, actualització de la web i rutes organitzades, anem a fer
diferents proves que a ben segur portaran a molts esportistes a la nostra localitat, en
tot lo que això comporta, tant des de la vessant esportiva com comercial i turística.
El passat 31 d’octubre, l’alcalde va participar en la presentació de la cursa de BTT
“Mediterraean Extrem”. Esta prova organitzada en col·laboració de la Diputació de
Castelló, i els ajuntaments de Castelló, Penyíscola i Morella, vol convertir-se en una
cursa de referència a nivell de l’Estat, i en pretensions de que es convertixca en una
prova a nivell internacional.
La cursa serà de tres dies, sent el primer tram Castelló-Morella, el segon MorellaMorella i el tercer Morella-Penyíscola. Per tant ens garantim tres dies d’esport de
primer nivell a més de molts visitants, ja que una prova d’esta categoria porta molta
gent entre organitzadors, competidors i acompanyants.
Un cop més, l’Ajuntament aposta per la fórmula de la col·laboració en les altres
institucions, convençuts com estem, que junts podem fer coses importants que
cascun pel seu costat no seria capaç. Sols esperem no sentir-nos defraudats i que a
última hora no es suspenga o es trasllade de lloc la prova, com ens va passar en el
triatló que després de presentat i en tot organitzat no va vindre al nostre poble, i del
que encara avui no ens han pogut aclarir els motius.
D’altra banda, un any més i ja serà el quart, s’organitzarà dins del circuit de marxes
BTT de Castelló, la marxa de Morella que es fa junt a l’empresa Cicles AB. Este any li
volem donar un nou impuls, ja que s’està convertint en una de les millors curses de
BTT que es fan a la província. L’eixida i arribada de la marxa es farà des del poble per
donar molt més ambient a la zona de meta, a més s’està plantejant un nou recorregut
per donar-li, si cap, més atractiu a la cursa.
A més d’estes proves, si comptem amb ajuda de la Diputació, cosa que no hem tingut
este any, estem preparant una trobada de dos dies en diferents rutes, proves i altres
activitats que podrien animar a vindre a molta gent que no vol competir, però que si
que els agrada fer esport en més gent i per llocs diferents.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde per en primer lloc agrair el treball que es fa des de l’àrea
d’esport coordinada amb altres àrees com turisme o medi ambient en tot allò que
suposa conèixer millor el nostre terme amb l’oferta de proves com la marxa BTT que ja
es ve donant des de fa dos anys i que este any passarà per Morella per a que tots la
puguen conèixer millor o la “Mediterraean Extrem”que tindrà lloc per primera vegada
este any.
Aquesta última prova es considera un projecte molt ambiciós en el que Morella és la
població principal dintre de les tres etapes que es desenvoluparan, esperant que no
passe com l’any passat en la prova de triatló que finalment no va tenir lloc en la nostra
localitat.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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10. RATIFICACIÓ CONVENI CREU ROJA. Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Mª Luz Blasco Querol del conveni de col·laboració entre la Assemblea
Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella.
L’objecte del present conveni i d’acord amb el marc legal que el regula, és col·laborar
amb l’Ajuntament de Morella en els Plans d’Intervenció de CRE de Socors i
Emergències, Intervenció Social i Creu Roja Joventut.
Tota activitat recollida en aquest conveni estarà fonamentada en la presència del
voluntariat, estant per tant condicionada la seva realització, a la participació i
disponibilitat del mateix.
Com objectiu prioritari, l’Assemblea Comarcal de CRE en Morella – Els Ports, es
compromet a elaborar el nou Pla d’Acció Local, Pla que ha de garantir l’adequació dels
objectius de la Institució a la realitat local. Aquest nou Pla d’Acció Local, ha de
permetre impulsar CRE en la localitat de Morella, desenvolupant noves accions
dirigides als diferents col·lectius vulnerables de la localitat. Aquest Pla s’elaborarà
tenint en compte les necessitats detectades en la localitat, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Morella, i el seu objectiu es millorar les condicions de vida de les
persones de Morella, oferint accions, en els plans de:
1.- Pla d’Intervenció en socors i emergències: preventius terrestres i preparació per a
emergències.
2.- Pla d’Intervenció social: atenció a persones dependents.
3.- Pla de Creu Roja Joventut.
4.- Pla de voluntariat.
5.- Pla de formació.
6.- Pla de cooperació internacional.
L’import econòmic al que ascendeix la totalitat dels programes/projectes convinguts en
aquest conveni ascendeix a 5.821,89 euros, que l’Ajuntament satisfarà a CRE en
concepte de col·laboració econòmica per al sosteniment dels gastos derivats dels
mateix més la cessió del local de la seu inclosos els gastos de llum i calefacció amb
una duració des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013.
Pren la paraula la Sra. García per dir que s’està d’acord amb aquest conveni agraint el
treball de tots el voluntaris per les hores de dedicació i la seva desinteressada
dedicació.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest conveni és molt especial, tant pel
contingut com pel la pròpia associació, ja que fa un treball encomiable donant suport a
totes les activitats que es van desenvolupant a lo llarg de l’any i en projectes nous que
s’han anant engegant, com han estat el banc d’aliments, la roba o els aparells
adaptats.
Destacar el treball que s’està fent en el tema de la teleassistència, ja que després del
canvi, per part de Diputació, en la prestació d’aquest servei pel de la teleajuda,
l’Ajuntament segueix fent l’esforç de donar aquest servei, sent una manera també de
donar suport a la Creu Roja.
I per finalitzar reiterar l’agraïment per l’esforç que es fa des d’aquesta associació, i
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

especialment a la que ha estat fins ara presidenta i donar ànims a la que ho serà
prompte.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el conveni de col·laboració entre la
Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella tal i
com es presenta.
11. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del primer punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
PROPOSTA RESOLUCIÓ TANCAMENT CANAL 9. És dóna compte per part del
regidor de Governació Ernesto Blanch de la proposta de resolució de tancament de
Canal 9 que és com segueix:
“Ahir dimarts dia 5 de novembre, i com a reacció arbitrària a la sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que anul·lava l’ERO de
l’acomiadament de 1.000 treballadors de Canal 9, el President del Consell de la
Generalitat Valenciana va anunciar el tancament i liquidació de la Ràdio Televisió
Valenciana, en la que encara estan treballant 676 persones.
Amb aquesta incomprensible i rotunda decisió, el Consell tracta de evitar el
compliment d’una sentencia judicial que l’obligava a la readmissió dels treballadors
despatxats, després del malbaratament de 1.300 milions d’euros en una desastrosa
gestió de l’únic mitjà audiovisual públic que disposem a la Comunitat Valenciana.
Aquest ens, que funciona des del 9 d’octubre de 1989, és compliment efectiu de
l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, pel qual correspon a
la Generalitat Valenciana, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat "regular, crear
i mantenir televisió, ràdio i demés mitjans de comunicació social, de caràcter públic,
per al compliment dels seus fins.” Amb aquesta decisió, i sense donar explicacions
satisfactòries, el Consell es col·loca de forma evident en el incompliment del mandat
estatutari a costa de cercenar els drets dels treballadors i dels ciutadans de les nostres
comarques.
El tancament de RTVV és la desaparició de l’únic mitjà públic que actualment existeix
a la nostra comunitat que oficialment suposa un instrument de difusió, educació i ús de
la llengua que ens és pròpia a tot el territori, i que no estem disposats a renunciar en
defensa d’allò que ens és més propi i ens uneix com a valencians i valencianes.
Fins la data, Canal 9 és l’únic mitjà de comunicació públic que tenim a la nostra
autonomia per cobrir les necessitats i drets de la ciutadania que parla i escolta en la
llengua que ens és pròpia, i que pot informar dels esdeveniments i elements que ens
son comuns a tota la gent que vivim des de Vinaròs fins a Guardamar del Segura. La
seua desaparició, fruit de una mala gestió, és una pèrdua de drets i un retrocés per a
la nostra democràcia i aspiracions d’autogovern. Correspon, en conseqüència, que el
defenguem, ens posem al costat dels treballadors, i ens oposem a aquesta decisió de
tancament, a totes llums desproporcionada i injustificada.
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Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Morella presenta per a la seua
aprovació pel Ple Municipal, la següent proposta d’acord:
Primer. El Plenari de l’Ajuntament de Morella s’oposa al tancament de la Ràdio
Televisió Valenciana i insta a la Generalitat Valenciana a que reconsidere de forma
clara la seua decisió, i face compliment de les sentències judicials, la actual legislació i
els mandats atorgats pels valencians mitjançant l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
Segon. El Plenari de l’Ajuntament de Morella manifesta el seu absolut recolzament i
solidaritat amb els treballadors i treballadores afectats en els darrers anys injustament
pels canvis empresarials i laborals realitzats a instància del consell de la Generalitat
Valenciana.
Tercer. L’Ajuntament de Morella remetrà els acords presos a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Promoció Institucional, a la direcció
de Ràdio Televisió Valenciana, al comitè d’empresa de l’ens públic, amb remissió
especial per a la delegació de Castelló, sindicats majoritaris CC.OO i UGT País
Valencià, i als grups politics de les Corts Espanyoles, Valencianes i de la Diputació
Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que per tal de facilitar l’acord la proposta de
resolució queda tal i com s’ha exposat després de llevar l’última part del punt segon.
Pren la paraula el Sr. Amela per en primer lloc dir que ja que se disposa de
l’administració electrònica i encara que es tracta en el despatx extraordinari s’haguera
pogut informar d’aquest punt. Es considera una falta de respecte de cara a l’oposició ja
que s’ha tingut coneixement de que es presentava aquesta proposta al Ple per Canal 9
i pel facebook.
També dir que el Partit Socialista té contradiccions davant aquesta qüestió, ja que
segons dades consultades en l’hemeroteca, el dia 23-01-2011 es diu “el todopoderoso
Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, D. José Blanco
reclamaba el cierre de Canal 9”. També l’anterior alcalde de Morella va dir fa un temps
“Nadie lloraría si muriese la actual Ràdio Televisión Valenciana”. I ara el Sr. Ximo Puig
ha dit que si governe tornaria a crear una ràdio televisió pública valenciana
“aquilatada, libre y de los valencianos”.
Indiscutiblement aquesta qüestió és molt complexa, per una part està el tema
econòmic ja que no s’explica com una televisió pública que va començar en 1989 ha
arribat a tenir 1.700 treballadors, ara la Generalitat no es pot fer càrrec del pagament
dels sous i amb el seu pressupost té de prioritzar en temes com sanitat o educació.
Per una altra part també està el tema cultural sent una qüestió molt trista ja que s’està
eliminant una font de comunicació amb la nostra llengua.
També manifestar la nostra solidaritat amb tota aquella gent que està perdent els seus
llocs de treball.
Pren la paraula el Sr. Blanch per preguntar el sentit del vot del Grup Municipal Popular
a lo que li respon el Sr. Amela dient que votaran en contra.
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També demanar disculpes per la urgència en la que s’ha presentat aquesta proposta
però no s’ha pogut fer abans, ja que primer s’havia de contrastar la informació de la
que es disposava i a última hora s’ha decidit presentar-la.
No s’entén la referència a les contradiccions ja que des d’ací sempre s’ha mantingut la
mateixa postura, ja que es mantenen les mateixes consideracions que es van fer ja en
el cas de TV3, element cohesionador de les nostres terres i un bon instrument de
difusió lingüística de la llengua que ens és pròpia, per al cas de Canal 9.
Pel que fa a les paraules que ha mencionat de José Blanco i Ximo Puig es referien al
tema de la manipulació que durant 20 anys a fet ús el Partit Popular a l’hora de
gestionar l’ens públic; manipulació que ara expliquen a la que estaven sotmesos els
treballadors.
De l’any 1989 a l’any 1995 el dèficit que la Ràdio Televisió Valenciana va suposar als
valencians va ser de 32 milions d’euros i del 1995 al 2013 la gestió ha suposat 1.300
milions d’euros de dèficit.
També dir que no s’entén com no es recolza aquesta proposta que en cap moment
parla de les dades exposades ara sinó que tracta de defensar un organisme amb
existència justificada per la Generalitat segons es diu en els Estatuts de la Comunitat
Valenciana i que ara el mateix President de la Generalitat vol fer desaparèixer.
Pren la paraula el Sr. Amela per recordar el que ha dit el Sr. Fabra de que es tracta
d’una decisió molt dura i difícil i que no pot pagar els sous del treballadors, que fer fallo
judicial, té obligació de readmetre.
Repetir que el Partit Popular sent moltíssim aquesta situació i es solidaritze amb els
treballadors, desitjant que tots els grups mantinguen la mateixa postura i s’arribe a un
acord en el Parlament que és on realment s’ha d’aprovar aquesta decisió.
Pren la paraula el Sr. Blanc per preguntar, després de la seva exposició en la que
desitge que tots els grups presenten la mateixa postura, perquè Vostès no recolzen els
acords d’aquesta proposta quan sols es demana que es compleixca la Llei i que no es
tanque Canal 9.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un tema important per al conjunt de
la Comunitat Valenciana però també important per a Morella. Es tracta d’una prova
clara del desgovern que en este moment s’està patint d’anar a la privatització de molts
serveis públics, sent Canal 9 un més i també es tracta d’un colp judicial al Govern
Valencià en el tema del ERO.
S’està totalment d’acord en les paraules, a les que ha fet referència, tant del Sr. Blanco
com de Ximo, al no voler una televisió amb manipulació i amb gent que ha cobrat
sobresous i d’un desgovern absolut.
La solució no és carregar-se de soca-rel aquesta televisió ni tampoc no dialogar amb
els treballadors, i menys justificant-ho en prioritzar la sanitat i de l’educació, quan la
realitat és que tant la sanitat com l’educació la tenen molt oblidades.
Ràdio Televisió Valenciana té una funció pública molt important podent ser un gran
motor econòmic per tota la Comunitat i més per municipis turístics d’interior com és
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Morella. I des d’ací s’ha de defensar una ràdio televisió pública plural, de qualitat,
aquilatada i que vertebre el territori.
I per finalitzar demanar que tal i com es va fer en el cas de TV3 es siga valent i se
manifeste la solidaritat amb tots els treballadors, i es done suport a una Ràdio
Televisió Valenciana Canal 9 de servei públic real i que beneficie a tots els ciutadans.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre la proposta d’acord de tancament de RTVV tal
i como se presenta.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. García per demanar que els plens no es convoquen de forma
tant precipitada ja que en moltes ocasions no es disposa de la informació que tindria
que estar preparada.
Pren la paraula el Sr. Querol per preguntar si es pensa donar alguna solució al carrer
Maestro Carbó.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar que s’arreglen els problemes de llum que
presenten els carrer Marquesa Fuente el Sol i carrer San Nicolau i també que es
reuneixque el Consell Agrari per tractar el tema de la pressa d’Aiguaviva.
Pren la paraula el Sr. Ortí per demanar lo següent:
-

Poder veure, tal i com es va demanar en el ple passat, el registre d’eixa de
l’enviament dels comptes a la Sindicatura de Comptes.
Que s’agilitze el servei de neteja dels voltants de l’Espai Firal després de que
hage algun acte en el mateix.
Recordar la queixa plantejada sobre el problemes que té un veí d’Ortells en la
seva vivenda després de l’enderroc de la casa veïna.
Recordar la sol·licitud de reparació dels llavadors d’Ortells.
Demanar que ja que les obres del col·legi es demanen que es facen en període
de vacances, també es tindria que fer lo mateix en lo que respecte al Casal Jove, ja
que després de l’estiu encara no està obert.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per contestar a les qüestions plantejades.
En primer lloc en relació amb la qüestió del Casal Jove informar-li al regidor que
aquest va estar en ús continu durant tot l’estiu sent utilitzat per l’associació Aplec dels
Ports com a centre de coordinació i treball, per lo que les obres s’han tingut que
començar ara, ja que en agost per qüestions de personal i prioritats tampoc va ser
possible. També dir que en este moment està sent utilitzat pel Grup de Criança per fer
alguna de les seves activitats, tenint previsió d’obrir-lo per a l’ús general en Nadal.
Pel que fa als temes referents a Ortells, dir-li que s’estan realitzant, en els dos casos,
els informes pertinents per part del tècnic municipal, aprofitant per demanar més rigor
a l’hora d’exposar qüestions com el tema de les cases en ruïnes on hi ha clares
responsabilitats dels seus propietaris, i es tracta de temes molt lents i delicats.
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Respecte a la qüestió de la neteja de l’Espai Firal s’està totalment d’acord, sent en
este cas un problema que va ser esmenat el dimarts mateix.
Aprofitar este punt per avançar que en el proper ple es presentarà una proposta per
facilitar al màxim la tramitació, a totes les persones que ho necessiten, de tota la
documentació que s’ha de presentar a l’hora de portar a cap alguna activitat en aquest
espai necessària després del canvi de la Llei.
Pel que fa al registre d’eixida, dir que es tracta d’un element de gestió de l’Ajuntament
podent sol·licitar informació al respecte, sempre que estigue justificada.
Responen a la qüestió plantejada per la Sra. García dir que, tal i com els ho ha
traslladat la Sra. Secretària, es va avançar al Portaveu del Grup Popular l’ordre del dia
estan el dilluns tota la informació disponible encara que si que ha hagut algun
problema en quan a la tramitació electrònica.
Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Querol respecte al carrer Maestro Carbó dir-li
que sap perfectament que aquesta obra està programada dins de les obres dels Plans
Provincials que han començat en setembre.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-tres 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.
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