Excusa la seva assistència:
Rafael Pallarés Traver
Palmira Mestre Tena
Miguel Angel Querol Vives
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb la
convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a la mateixa. No hi havent cap objecció, s’aprova per
unanimitat l’acta de data 29-04-2014.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions realitzades des
de l’últim Ple Ordinari:
- Agrair a totes les associacions i veïns de Morella que han participat en la gravació del vídeo
promocional de l’empresa VISA per al mundial de futbol de Brasil, valorant molt positivament
l’elecció de Morella per a la realització del mateix suposant una bona oportunitat per a la
promoció de la nostra ciutat.
- Felicitar al Morella F.C. per la seva permanença en la 1ª regional, sent aquesta una molt
bona notícia per a l’esport de la nostra ciutat, fent extensiva aquesta felicitació també a la resta
d’equips de la Comarca com el Cinctorrà, Els Ports F.C. i també al Bàsquet Femení Morella.
- Donar compte de diverses recepcions en l’Ajuntament, destacant la dels estudiants de gestió
de turisme i altres especialitats i la d’alts directius representants de Japó i de la delegació
europea i espanyola de l’empresa de maquinària pesada “Komatsu” que estaven de visita en la
Mina de la Vega del Moll.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 04/07/2014
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 26 DE MAIG DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia vint-i-sis de maig de dos mil catorze,
Regidors
es reuneixen les persones que se
María Luz Blasco Querol
relacionen al marge.
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Reunits en el Saló de Sessions de
Maria Rallo Rallo
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
Jesús Ortí Adell
objecte de procedir a celebrar la sessió
José Agustín Amela Ibáñez
ordinària corresponent a aquest dia.
Noelia Garcia Sales
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
Secretària
els distints punts de l’ordre del dia.
Pilar García Cerdán

- Continua el Pla d’Ocupació en noves ofertes com la de gestió de la piscina municipal i la de
monitors per a l’Escola d’Estiu.
- Organització de diverses activitats com, la Fira de la caça que tindrà lloc la propera setmana
o el Pessebre Vivent “L’Estel dels Ports” que es realitzarà el proper Nadal.
- S’ha reiterat la queixa a la Generalitat Valenciana per la falta d’informació i de coordinació en
les actuacions que s’han portat a terme en el Monte de Pereroles ja que encara que s’està
totalment d’acord amb les actuacions portades a cap, no s’està d’acord ni en la gestió ni en la
coordinació d’aquestes, demanant-se en aquest moment que es realitze un plec de condicions
per tal de poder extraure la fusta dels pins tallats.
Recordar que aquest és un Paratge Natural Municipal i per tant gestionat per l’Ajuntament de
Morella i en cap moment s’ha informat a aquest de les actuacions portades a terme.
- S’ha mantingut una reunió amb l’arquitecte municipal, l’AMPA de Primària i la Direcció del
Col·legi Mare de Déu de Vallivana per tal de donar a conèixer el projecte de millora a realitzar
en aquest centre (millora de tota l’estructura de fusta de l’edifici, millora en la calefacció i
altres). Aquest projecte ha estat entregat a la Conselleria esperant que s’aprove, que se licite i
que s’execute amb la major celeritat possible complint així amb el compromís donat per
aquesta Conselleria.

- Millora de la zona exterior de l’Espai Firal, amb el condicionament de la zona de barbacoes i
de jocs, fent-se una jornada d’inauguració en la que van participar tant el Consell de la Gent
Gran com el Consell dels Xiquets.
- Inici d’obres importants de condicionament del paviment en carrers com, Hospital, Colomer i
Mestre Carbó.
- Inici de les obres de millora de l’entorn d’Ortells.
- Execució de distintes obres de millora en distints punts de la localitat com ha estat la neteja
de la Muralla en la zona del Portal del Rei.
- Treballs continus en les modificacions puntuals que estan en tramitació com la de Xiva o el
document de referència.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
-

Muntatge i preparatius per a la rogativa.
Preparatius per a la gravació de l’espot del mundial de futbol.
Muntatge per a la jornada electoral d’ahir.
Manteniment periòdic del col·legi, escola llar i dels diferents museus.
Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de Sant
Miquel per a la realització de diferents actes i exposicions.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Durant tot el mes s’han fet els controls de trànsit en relació a les obres o a la gravació de
l’espot.
- Participació de la Policia Local en un cas puntual de trasllat al Centre de Salut d’un
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ÀREA D’OBRES I URBANISME

conductor des de la CV14.
- Treball continu en el control de trànsit del col·legi de primària i altres puntuals com la
rogativa.
ÀREA DE TURISME
- Celebració d’un congrés de medicina amb la participació de gent de Morella, tant com a
oients com a voluntaris per fer diverses exposicions.
- Rebuda, com tots els anys, a la Penya Setrill de Benicarló en la seva marxa a peu des de
Benicarló.
- Reunió a Gandesa amb els tècnics de turisme per coordinar el projecte dels tres territoris.
- Celebració d’un Patronat de Turisme per valorar les dades turístiques de Pasqua i el pont
de Maig, així com per preparar la propera edició Anem de Tapes i els actes de
commemoració dels 600 anys.
- Presentació a Ainsa del projecte Single Tracks en un dels esdeveniment més importants en
quan a BTT de tota Espanya.
- Destacar el viatge a Santillana i altres poblacions que formen part de l’Associació de “Los
pueblos más bonitos de España”, valorant-se molt positivament per la col·laboració que
s’inicie amb aquests municipis, sent aquesta una idea que va nàixer des de Morella i que ja
està sent un referent per a la pròpia associació.
- Treballs i reunions per organitzar d’un festival dirigit a famílies “happy weekend” que es
celebrarà a finals d’agost amb la participació d’entre 1000 i 1500 persones.

- Diverses millores de la web morella.net.
- Manteniment i millora de la xarxa guifi.net.
- Reunió en la nova responsable de Vodafone per tal de donar solucions i millores en el
servei d’aquesta empresa així com el problema que està ocasionant el repetidor d’aquesta
empresa.
- Muntatge i preparatius en quan a la jornada electoral.
- Millora i reparació del sistema de megafonia i projecció de la casa Ciurana.
- Preparació de diversos cursos d’informàtica (xarxes socials, photoshop, informàtica bàsica,
informàtica avançada)
- Trasllat d’una queixa a la Diputació pel retard en la implantació del servei d’administració
electrònica de espublico i pels problemes que aquest servei està ocasionant en la xarxa
d’internet.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- Preparació de cartells i difusió de distintes activitats programades per a properes setmanes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT
-

Treballs de poda i neteja de zones enjardinades.
Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
Treball de neteja i condicionament dels camins que s’utilitzen en la rogativa de Vallivana.
Tramitació de permisos i preparació de la 1ª Fira de Caça, agraint la realització de noves
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ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

iniciatives com aquesta.
- Adquisició d’una màquina per realitzar la neteja de vegetació en distintes zones com poden
ser les cunetes.
- Canvi d’ubicació de diversos contenidors en la zona del Col·legi.
ÀREA DE COMERÇ
- Potenciació de la Campanya Regala a Morella.
- Celebració de la Taula del Comerç per parlar de les millores a l’hora de la promoció i
organització de distints actes emmarcats en la commemoració dels 600 anys.
ÀREA DE CULTURA

ÀREA D’EDUCACIÓ
- Posada en marxa d’un taller d’anglès per l’escola infantil.
- Preparació dels exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes.
- Ofertes i preparació de l’Escola d’Estiu.
ÀREA DE TRADICIONS
- Preparació de la rogativa de Vallivana.
- Suport a tota la gent en el cicle de rotllos i primes.
ÀREA D’ESPORT
- Organització d’una proba d’Enduro que tindrà lloc en el mes d’octubre.
- Organització del Campionat de Futbol 3x3 en col·laboració en el Els Ports F.C.
- Col·laboració en la realització del Campionat de bàsquet.
ÀREA DE FESTES
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- Continuació amb el cinema al Teatre Municipal.
- Començament d’un cicle de teatre amb diverses obres teatrals, destacant la recuperació de
l’obra teatral “Els majorals del Corpus”, agraint el treball realitzat per tots els participants.
- Presentació del llibre “La Síntesis de las guerras carlistas” de Manuel Salvador Gaspar,
agraint des d’ací el fet que tots els beneficis del mateix es destinen al castell.
- Inauguració de l’exposició de l’UJI Imaginaria.
- Reunió amb el Diputat de Cultura Sr. Jarque, per tractar la col·laboració de la Diputació en
tot allò que té a veure en els actes de commemoració dels 600 anys de les Converses de
Morella, donant aquest el compromís de recolzar en la representació teatral, en la difusió i
en la publicació d’un llibre.
- Publicació del llibre de poesia “Las letras de Morella” del cantautor i poeta Pablo Guerrero,
traslladant-li invitació per tal de poder presentar aquest en la nostra ciutat.
- Organització del Dia Internacional Museus amb una visita guiada teatralitzada i amb la
venda conjunta d’entrades.
- Diverses reunions per l’organització d’una trobada literària per al mes de juny a càrrec d’una
associació de Castelló i una altra per al mes d’agost.

-

Col·laboració en la Penya el Bou en la preparació dels bous.
Preparació concurs retalladors i emboladors.
Preparació de la programació d’estiu: concert, activitats
Preparació d’una jornada d’activitats amb Mos va la Salsa.

ÀREA DE LA GENT GRAN
- S’estan ultimant les Jornades de la Gent Gran que s’iniciaran en la rogativa d’este cap de
setmana.
- Cloenda del curs de la Universitat per a Majors, amb la presentació dels projectes realitzats
durant el curs, comptant en la presència d’alumnes de les seus de Vinaròs, Sant Mateu i Els
Ports.
- Inici de la matrícula del curs 2015 de la Universitat per a Majors.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- Començament de les activitats de solidaritat 2014 amb la recollida de roba, cine fòrum i la
projecció de la pel·lícula Rebelde (xiques soldats d’Àfrica).
- Xerrada, dintre de les Jornades de Solidaritat, a càrrec de Miguel Pelayo Medina Candel de la
ONG Youcanyole, sobre la seva experiència en medicina en Etiòpia.

- Participació en la campanya de sensibilització davant el greu problema de la
drogodependència, juntament amb tots els municipis de la tota la Comarca, Comunitat
Educativa, AMPES i serveis sanitaris.
- Col·laboració amb del departament de Salut Pública de Benicarló, facilitant-los l’actualització
del padró municipal de dones, per preparar la campanya de prevenció del càncer de mama.
Aprofitar per agrair el bon treball que s’està fent des d’aquesta àrea en aquesta qüestió com
així ho demostren les felicitacions que des d’eixa àrea de Salut Pública se’ns ha fet arribar.
- Adhesió al programa sobre psicologia de la violència de gènere en les dones i xiquets en el
món rural creat per la Fundació Isonomia.
ÀREA DE LA DONA
- S’estan ultimant els preparatius per realitzar una trobada de grups de criança el proper 28
de juny.
- Col·laboració en un congrés de medicina celebrat en Morella el passat 10 de maig.
Es dóna compte dels decrets que van del 2014-0098 al 2014-0119
Nom
DECRET
2014-0119
DECRET

Data
Resum
14/05/2014 RESOLUCIÓ INICI EXPTE. APROF.
17:26 APÍCOLA MONTE VALLIVANA
14/05/2014 RESOLUCIÓ ALCALDIA INICI EXPTE

Expedie
nt
237/201
4
236/201
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ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

17:26
14/05/2014
12:12
14/05/2014
12:11
09/05/2014
9:56
08/05/2014
9:50
08/05/2014
9:50
08/05/2014
9:50
07/05/2014
13:04
05/05/2014
13:31
05/05/2014
13:31
05/05/2014
13:30
29/04/2014
17:02
28/04/2014
10:00
28/04/2014
10:00

APROF. TRUFES MONTE VALLIVANA
RESOLUCIÓ ALCALDIA INICI EXPTE.
APROF. PASTOS MONTE VALLIVANA
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT

DECRET
2014-0104
DECRET
2014-0103
DECRET
2014-0102
DECRET
2014-0101

28/04/2014
10:00
25/04/2014
14:17
25/04/2014
14:17
25/04/2014
13:58

LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 256/2014
- DECRET MODIFICACIÓN CRÈDITS
257/2014
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR
SOCIAL
COMISSIÓ INFORMATIVA D'OBRES I
URBANISME 28-04-2014
AMORTIZACIÓN DE OPERACIÓN DE
CRÉDITO, PESTAMO PLAN PAGO
PROVEEDORES 2º PROCESO
COMISSIÓ INFORMATIVA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS
COMISSIÓ INFORMATIVA DE
GOVERNACIÓ

DECRET
2014-0100
DECRET
2014-0099
DECRET
2014-0098

25/04/2014
13:44
25/04/2014
13:42
25/04/2014
13:42

COMISSIÓ INFORMATIVA
D'ADMINISTRACIÓ I HISENDA
DECRET INFORME 1º TRIMESTRE 2014
SEGUIMENT PLA D'AJUST
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
29-04-2014

DOCUMENTS VARIS 2014
DECRET PRESA POSSESSIÓ FRANCISCO
MANUEL LÁZARO TORRALBA
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
08-05-2014
COMPENSACIÓ DE DEUTES NO
TRIBUTÀRIES
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 250/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 252/2014

4
235/201
4
20/2014
mar-14
25/2014
20/2014
228/201
4
271/201
4
250/201
4
252/201
4
256/201
4
257/201
4
246/201
4
242/201
4
240/201
4
244/201
4
245/201
4
243/201
4
241/201
4
233/201
4
238/201
4
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2014-0118
DECRET
2014-0117
DECRET
2014-0116
DECRET
2014-0115
DECRET
2014-0114
DECRET
2014-0113
DECRET
2014-0112
DECRET
2014-0111
DECRET
2014-0110
DECRET
2014-0109
DECRET
2014-0108
DECRET
2014-0107
DECRET
2014-0106
DECRET
2014-0105

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA ABRIL 2014. Coneix el Ple els
comptes de tresoreria de l’Ajuntament del mes d’abril de 2013 que han segut examinats e
informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:
MES D’ABRIL
Saldo a 31-03-2014...........................................................664.960,53 €
Ingressos abril....................................................................322.038,62 €
Total...................................................................................986.999,15 €
Pagaments.........................................................................553.202,07 €
Existència a 30-04-2014....................................................433.797,08 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major informació
de tots els regidors.
Assabentat el Ple, per cinc vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes corresponents al mes d’abril de 2014 tal i com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLANS PROVINCIALS.

Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Urbanización de la Calle Cofradia”
redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de VUITANTA
NOU MIL NOU-CENTS NORANTA NOU EUROS AMB NORANTA NOU CENTIMS (89.999,99)
IVA inclòs.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Urbanización de la Calle Cofradia” redactat per
l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de VUITANTA NOU MIL
NOU-CENTS NORANTA NOU EUROS AMB NORANTA NOU CENTIMS (89.999,99) IVA
inclòs.
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres
i Serveis de competència municipal (POYS) per als exercicis 2014-2015 amb l’obra
“Urbanización de la Calle Cofradia”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

53.999,99 euros
36.000,00 euros
89.999,99 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida 15/61903 del
pressupost de l’any 2014, aprovat en la sessió del Ple de 19 de desembre de 2013, així com
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SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER ALS EXERCICIS 2014-2015. OBRA
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE COFRADIA”. Coneix el Ple les bases de la convocatòria
realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i
Serveis de competència municipal (POYS) per als exercicis 2014-2015, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 39 d’1 d’abril de 2014.

assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Comprometre’s a consignar quantitat suficient en el pressupost de l’exercici 2015, per
fer front a la part corresponent a l’Ajuntament de l’obra inclosa en POYS 2014-2015.
QUINT. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Urbanización de la
Calle Cofradia”.
SEXT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i Coordinador de
Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER A L’ANY 2014-2015. OBRA “ADECUACIÓN DE
ACCESOS EN EL ÁMBITO DE LA PISCINA PÚBLICA . ORTELLS”. Coneix el Ple les bases
de la convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal (POYS) per als exercicis
2014-2015, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 39 d’1 d’abril de 2014.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Adecuación de accesos en el ámbito de
la piscina pública. Ortells” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) IVA inclòs.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:

SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres
i Serveis de competència municipal (POYS) per a l’exercici 2014 amb l’obra “Adecuación de
accesos en el ámbito de la piscina pública. Ortells” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

12.000 euros
8.000 euros
20.000 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida 15/61902 del
pressupost de l’any 2014, aprovat en la sessió del Ple de 19 de desembre de 2013, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Adecuación de
accesos en el ámbito de la piscina pública. Ortells”
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i Coordinador de
Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
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PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Adecuación de accesos en el ámbito de la piscina
pública. Ortells” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat
de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) IVA inclòs.

SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER A L’ANY 2014-2015. OBRA “REHABILITACIÓN
HORNO MUNICIPAL. XIVA”. Coneix el Ple les bases de la convocatòria realitzada per
l’Excma. Diputació Provincial del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de
competència municipal (POYS) per als exercicis 2014-2015, publicada en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 39 d’1 d’abril de 2014.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Rehabilitación horno municipal. Xiva”
redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de QUARANTA
MIL EUROS (40.000,00) IVA inclòs.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Rehabilitación horno municipal. Xiva” redactat per
l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de QUARANTA MIL EUROS
(40.000,00 €) IVA inclòs.
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres
i Serveis de competència municipal (POYS) per a l’exercici 2014-2015 amb l’obra
“Rehabilitación horno municipal. Xiva” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

24.000,00 euros
16.000,00 euros
40.000,00 euros

QUART. Comprometre’s a consignar quantitat suficient en el pressupost de l’exercici 2015, per
fer front a la part corresponent a l’Ajuntament de l’obra inclosa en POYS 2014-2015.
QUINT. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Rehabilitación horno
municipal. Xiva”.
SEXT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i Coordinador de
Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER A L’ANY 2014-2015. OBRA “ADECUACIÓN DE
ACCESOS EN EL ÁMBITO DEL HOSTAL NOU”. Coneix el Ple les bases de la convocatòria
realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i
Serveis de competència municipal (POYS) per als exercicis 2014-2015, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 39 d’1 d’abril de 2014.

9

Codi . Validació : 5ZEFMWSL3AEZY5ZA5A599WXL7 | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 9 de 22

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida 15/61900 del
pressupost de l’any 2014, aprovat en la sessió del Ple de 19 de desembre de 2013, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.

Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Adecuación de accesos en el ámbito de
Hostal Nou” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) IVA inclòs.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Adecuación de accesos en el ámbito de Hostal Nou”
redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de QUARANTA
MIL EUROS (40.000,00 €) IVA inclòs.
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla provincial de Cooperació a les Obres
i Serveis de competència municipal (POYS) per a l’exercici 2014-2015 amb l’obra “Adecuación
de accesos en el ámbito de Hostal Nou” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

24.000,00 euros
16.000,00 euros
40.000,00 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida 15/61901 del
pressupost de l’any 2014, aprovat en la sessió del Ple de 19 de desembre de 2013, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Comprometre’s a consignar quantitat suficient en el pressupost de l’exercici 2015, per
fer front a la part corresponent a l’Ajuntament de l’obra inclosa en POYS 2014-2015.

SEXT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i Coordinador de
Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
Pren la paraula el Sr. Amela per en primer lloc, traslladar en nom dels membres del Grup
Popular la condolença davant la mort de la Presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco
tant als seus familiars, als familiars del Partit Popular així com a tots els grups polítics.
I pel que fa al punt que ens ocupa dir que s’està totalment d’acord en les obres proposades,
considerant-se aquestes necessàries i positives.
A lo que li respon el Sr. Alcalde per en primer lloc sumar-se a la condolença manifestada tal i
com ja es va fer en un minut de silenci en la porta de l’Ajuntament.
I pel que fa al punt del ple dir que es tracta d’obres importants i que se sumen al treball diari
que es fa des de l’Ajuntament.
En el cas de les obres de Morella se renovarà tot un carrer que necessitava una
reurbanització, sobre tot pel tema del clavegueram.
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QUINT. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Adecuación de
accesos en el ámbito de Hostal Nou”.

En el cas de Xiva, fruit de la participació dels veïns i després d’haver condicionat la pràctica
totalitat dels carrers, es faran treballs de rehabilitació d’un edifici municipal com és l’antic forn i
que es troba molt deteriorat.
I pel que fa a Ortells i també amb la participació dels veïns es farà una actuació, que encara
que no sent de responsabilitat municipal s’entén necessària, com és la col·locació d’una
marquesina així com també es continuarà treballant en l’adequació de la zona del voltant de la
piscina. Aquesta obra d’Ortells recordar que és de caràcter anual estant previst que l’any
proper es continue amb aquest projecte estant a l’espera d’adequar les actuacions a la
normativa que en estos moments està canviant.
L’actuació en la zona de l’Hostal Nou donarà solució a l’evacuació d’aigües pluvials així com
millorarà el paviment i l’entorn d’aquesta zona.
I per finalitzar destacar la nota negativa que té a veure en els pressuposts d’aquestos plans
provincials, recordant que la quantitat destinada a cada projecte per part de la Diputació és del
60% del total, sent aquesta quantitat la mateixa que des de fa 20 anys i considerant-se bastant
ridícula, sent l’actual President el que ha retallat aquestos pressupostos encara que com que
este any ha sumat dos anualitats ho està venen com que ha augmentat aquesta dotació.

5. FINANÇAMENT PLA MILLORA ENERGÈTICA. Conegut que en el Ple de 22 de gener de
2014 es va validar la selecció realitzada per l’empresa instrumental de l’Ajuntament de Morella,
CISE SPE S.A., per a l’obtenció d’un soci tecnològic, adjudicant el contracte per a l’execució
de les modificacions en les instal·lacions de consum elèctric, en ordre a la seva eficiència
energètica, d’acord amb els pressupostos presentats en la seva proposta a l’empresa
Goodwork Fibra Óptica Lumínica Internacional S.L. per ser l’empresa que va obtenir major
puntuació.
Conegut que la referida empresa ha posat en coneixement el finançament per portar endavant
el projecte de millora energètica i que comprèn les llums de l’enllumenat públic i dels edificis
municipals per un import total de 434.530 euros.
Entenent que amb aquest finançament inicial es pot començar el projecte, finalitzant-se el
mateix quan es dispose de més finançament, el Ple, per cinc vots a favor del Grup Socialista i
tres en contra del Grup Popular, acorda:
Primer. Iniciar el projecte amb el finançament de 434.530 euros, aprovant les quotes de
pagament de la següent manera:
- Durant els primers 18 mesos, una quota de 13.128 euros corresponen a l’estalvi total estimat
en el gasto per compra d’energia, sempre i quan l’estalvi energètic obtingut en el canvi
corresponga amb eixa quantitat.
- Durant els 36 mesos posteriors, una quota de 8.000 euros, suposant un estalvi de 5.128
euros.
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Per lo que es considera que la Diputació Provincial tindria que fer uns Plans Provincials més
seriosos i amb una dotació més important.

Després d’aquestos 4 anys ja s’hauria tornat els 434.530 euros corresponents al total de la
inversió.
Segon. Ajustar, en cas de que l’estalvi energètic siga menor, el pagament del gasto a l’estalvi
del mateix.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per explicar que amb aquest projecte és podrà realitzar el canvi
de tots els equips del poble suposant un estalvi molt important, considerant per tant, que en
este moment es pot fer la part del projecte per al qual es té finançament deixant pendent per
més endavant la resta del projecte.
Pren la paraula el Sr. Ortí per en primer lloc corregir el que ha dit la Sra. Secretària ja que
aquesta empresa no ha estat contractada per l’Ajuntament sinó per CISE.
Dir que, encara que s’està d’acord en l’eficiència energètica i en l’estalvi, es considera que açò
ha d’anar unit amb l’estalvi, considerant que aquest no és un projecte d’eficiència econòmica ja
que els preus de les lluminàries no és el més econòmic que es pot aconseguir.
També dir que Vostès han fet allò que sempre critiquen de la Generalitat contractant una
empresa de fora per fer aquesta actuació havent empreses a Morella que podrien haver-la fet i
amb un preu més econòmic, com tampoc s’està d’acord en el fet de que la contractació s’hage
fet des de CISE ja que açò fa que no s’hage tingut ni veu ni vot en aquesta decisió.

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que l’adjudicació del projecte és del Ple d’aquest
Ajuntament i no de CISE com ha dit Vostè i que el que no és acceptable és que parle
d’irregularitats quan no és així, ja que sempre s’han fet les coses clares i netes.
Es va fer un concurs al que es va presentar totes les empreses que van voler i que
consideraven que podien portar endavant un projecte com aquest ja que es tractava d’un
procés obert i l’adjudicació es va basar en l’informe de dos tècnics, un que va valorar la part
econòmica i l’altre la part tècnica.
Aquest projecte no sols consisteix en canviar bombetes, sinó que es tracta d’un projecte
general que engloba l’estalvi, el canvi d’equips, el manteniment de les instal·lacions, les
garanties després de la finalització del projecte i una de les parts més importants que és el
finançament.
I ara del que es tracta és de realitzar una part del projecte per al qual es disposa de
finançament i no esperar-se a tenir el finançament per a la totalitat del projecte i així poder
estalviar ja des d’este moment 13.000 euros mensuals.
Pren la paraula el Sr. Ortí per repetir que aquest projecte no ha eixit bé que es pot estalviar
més i donar feina a les empreses de Morella i que les factures presentades en un primer
moment i les presentades ara no corresponen a la mateixa empresa, lo que cree dubtes de a
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I per finalitzar dir que ara en este moment es presenta el finançament de soles una part del
projecte, per tant es considera que no es pot estar d’acord en un projecte que presenta tantes
irregularitats i que es tindria que replantejar començant des de 0 i fer-ho ben fet.

quina empresa s’ha adjudicat el projecte.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un projecte molt més ampli del que
proposa el Sr. Ortí i que engloba més que la simple compra de material no havent cap dubte
de quina és l’empresa a la que s’ha adjudicat.
Es tracta d’un projecte, que suposarà un estalvi de 13.000 euros mensuals i que a banda del
canvi d’equips també inclou els costos de manteniment i bon funcionament dels equips ja que
és aquesta empresa la que serà responsable del mateix.
I a banda de tot lo anterior lo més important és el finançament, ja que l’Ajuntament de Morella
no tindrà que avançar ni un euro per a la realització d’aquest projecte, encara que no es farà
tot d’una vegada sinó que ara com que es disposa de finançament per una part es realitzarà
aquesta, deixant pendent per a quan es dipose de més finançament la realització de la resta
del projecte.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PLA OCUPACIÓ. Es dóna compte per part del regidor
Ernesto Blanch de la moció sobre el pla d’ocupació que és com segueix:

La nostra província ocupa un dels primers llocs en el rànquing de l'atur i no obstant això,
retardant qualsevol esperança de canvi i recuperació, Castelló no disposa d'una planificació
estratègica compartida pels diferents agents socials i econòmics, institucions públiques i
societat civil, per definir un full de ruta que reformi el model productiu i generi un horitzó
socioeconòmic diferent, més estable, sostenible i pròsper.
El pla conjunt d'ocupació impulsat per la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de
Castelló, al qual ens vam acollir, com ja vam anunciar des de que va nàixer, ha estat un fracàs,
per insuficient, per la inexistent participació d’agent econòmics i ajuntaments i sobre tot per la
falta d'ajust a la realitat i els condicionants que van imposar.
Els responsables públics no podem més que sentir com un fracàs propi el fet de no poder
aconseguir donar solució als problemes de la ciutadania i, en aquest sentit, no podem estar
satisfets mentre hi hagi persones que volen treballar i no puguin fer-ho.
Cap institució pot ser aliena a un dels problemes més vitals què una persona pot enfrontar. No
és qüestió de competències, sinó de responsabilitats.
Les administracions locals, per tant, no poden romandre alienes al drama de l'atur. La
proximitat i el coneixement de la realitat concreta fan que els ajuntaments, a més d'estar més
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“El treball és un dret fonamental de les persones. Significa la possibilitat de cadascun forjar-se
un projecte de vida en l'àmbit professional i en el personal; vol dir que cada persona pugui
sentir-se útil dins la nostra societat. L'atur, més enllà de les evidents connotacions
econòmiques, significa la destrucció d'aquest projecte de vida i comporta una inadmissible
sensació d'inutilitat social per a la persona afectada. I malauradament, ara per ara, és
precisament l'atur el principal problema que té la nostra societat i el que més preocupa a la
ciutadania.

pròxims al problema, puguin també ser actors qualificats per fomentar l'ocupació, com hem
demostrat moltes vegades.
És per això que proposem al Ple l’adopció del següent acord:
Instar a la Diputació Provincial, com a agrupació de municipis, que amb la participació de tots
els agents socials i econòmics, impulse un Pla d'Ocupació que tingue als ajuntaments com a
principals protagonistes en la lluita contra l'atur i en el manteniment i millora dels serveis bàsics
a la ciutadania. Un Pla d'Ocupació que, a partir de les modificacions del pressupost i les
possibles incorporacions del superàvit, en cap cas sigui inferior al 10% del pressupost
provincial i que tingui com a línies prioritàries les següents:
1) Ajudes als ajuntaments per a la contractació de treballadors per al funcionament dels
serveis municipals essencials.
2) Ajudes a la creació i consolidació de cooperatives i fórmules d'economia social.
3) Ajudes a autònoms i pimes .
4) Ajudes específiques per a projectes i empreses lligades al turisme i indústries culturals .
5) Ajuts per al finançament de projectes empresarials i d’R + D + I, facilitant l'accés al crèdit i al
mercat de capitals .
6 ) Ajudes a la contractació de persones amb discapacitat.”

Informar de que en el proper Ple la Diputació realitzarà una modificació de crèdits de 540.000
euros per destinar-los a un Pla d’Ocupació del que també formarà part la Generalitat amb una
aportació d’uns altres 540.000 euros, podent-se també afegir, en la quantitat que puguen, els
Ajuntaments.
Per tant si no es canvia de la moció la sol·licitud d’eixe 10% no es recolzarà aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que s’està buscant una excusa per no recolzar aquesta
moció, i sí per poder aprovar aquesta moció s’ha de canviar la qüestió del 10% no hi ha cap
problema en fer-ho.
Però lo important seria saber quin import està disposada a gastar-se la Diputació, d’una
manera raonable, en un pla que siga efectiu i que reuneixca els requisits per a que realment
les empreses d’este poble i de la resta del territori puguen contractar en normalitat i poder fer
una política d’ocupació activa.
I com molt bé ha dit el Sr. Amela les competències de les polítiques actives d’ocupació són de
la Generalitat i ja són vint els anys que la política d’ocupació és un fracàs.
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Pren la paraula el Sr. Amela per dir que encara que la política d’ocupació és competència de la
Generalitat, s’està d’acord en l’exposició de motius tenint en compte que tots els governs han
tingut dificultats per crear ocupació a l’igual que ha passat en Europa, però en lo que no s’està
d’acord és en el fet de demanar el 10% del pressupost de la Diputació ja que igual aquesta
com els Ajuntaments són entitats locals i és inviable tenir que assumir aquest tant per cent.

Per tant si l’únic inconvenient és la qüestió del 10% no hi ha cap problema en modificar-ho
esperant que el pla que es té d’aprovar demà en la Diputació siga un pla adequat a les
necessitats del territori confiant en que aquest pla esmene el fracàs de l’anterior pla
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar que s’arribe a un acord per part dels dos grups
polítics ja que es considera que hi ha un esforç per part de la Diputació marcant el 2015 com
un any important per a les polítiques d’inversió i d’expansió
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir el que demostren és que no volen que la Generalitat o la
Diputació es gasten els diners en este tema, però es podria afegir la condició de la
disponibilitat pressupostària al 10%.
A lo que respon el Sr. Amela acceptant aquesta proposta.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per plantejar una reflexió dirigida especialment al Partit Popular
per dir que el problema no és el tant per cent que es destine, sinó en què es destinaran
aquestos diners.
Sí el nou pla d’ocupació és com l’anterior no caldrà invertir molts diners ja que un 95% del
pressupost de l’anterior pla d’ocupació es va quedar sense invertir degut a que era impossible
que haguera gent que puguera acollir-se al mateix, proposant-se, en eixe moment, que
aquestos diners es destinaren a un pla d’ocupació realiste al que les empreses es pugueren
acollir.
Per tant es demane que es face un pla d’ocupació real, un pla per als ajuntaments,
cooperatives, autònoms, i que recolze a la gent.

“Instar a la Diputació Provincial, com a agrupació de municipis , que amb la participació de tots
els agents socials i econòmics, impulse un Pla d'Ocupació que tingue als ajuntaments com a
principals protagonistes en la lluita contra l'atur i en el manteniment i millora dels serveis bàsics
a la ciutadania. Un Pla d'Ocupació que, a partir de les modificacions del pressupost i les
possibles incorporacions del superàvit, del 10% sempre que les condicions pressupostàries ho
permitixquen i que tingui com a línies prioritàries les següents .../...”
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ FONS PAC MUNICIPIS MUNTANYA. Es dóna compte
per part del regidor Ernesto Blanch de la moció sobre el fons PAC de Municipis de Muntanya
que és com segueix:
“La evolución que han sufrido las zonas de montaña en nuestro país, demuestra la enorme
dificultad que supone mantener y conservar niveles de población viables en muchos de estos
territorios, los cuales han perdido en las últimas décadas un 21% de su población, un
porcentaje que se sitúa en el 50% en muchos municipios. En este contexto, tales zonas no
sólo tienden al despoblamiento y al abandono de las actividades agrarias, sino que su
población se ve abocada a una creciente pérdida de expectativas de desarrollo y calidad de
vida, y - consecuentemente - carencias de reemplazo juvenil.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar la moció presentada amb la modificació del
primer paràgraf de l’acord pres, que queda de la següent manera:

Esta evolución tiene un efecto negativo sobre la gestión de nuestros territorios. Un efecto que
está relacionado con la desaparición de los espacios agrícolas y Zonas de Agricultura de
Montaña (ZAM), la mala utilización y gestión de la energía, o el manejo sostenible de los
sistemas forestales y silvopastorales y, por tanto, con las pérdidas de paisaje, riesgos de
incendios, pérdida de razas rusticas y la destrucción de recursos de alto valor ambiental.
Mantener comunidades con una población viable y estable en estas zonas, implica, de igual
forma que sucede en el resto de Europa, realizar políticas efectivas de apoyo a la agricultura, la
ganadería o la actividad forestal, para que éstas resulten viables para las personas que viven
en estos lugares y a los servicios que estas comunidades prestan a la sociedad (ver documento
de Naciones Unidad, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (http://www.ecomilenio.es/). De igual manera, se requieren
marcos legales capaces de proteger y facilitar las actividades económicas relacionadas con la
gestión del territorio y con capacidad para generar puestos de trabajo, como herramienta
indispensable para invertir esta tendencia hacía la despoblación, tan agudizada en el conjunto
del Estado, que contrasta con lo sucedido en países de nuestro entorno.

Lamentablemente, en estos años, tal y como reconocen los informes del Consejo Social
Europeo, no ha existido una política específica de la Unión Europea para las zonas de
montaña y, en el caso español, además de no existir políticas precisas más allá de las que
definió la Ley de Agricultura de Montaña del 1982, tampoco las medidas previstas en la PAC
han sido históricamente utilizadas en su plenitud para compensar algunas de las dificultades
que conlleva vivir en estas zonas.
Por todo esto, y tras la aprobación de la nueva PAC por parte de los estamentos europeos y
pendientes de la aprobación del Acuerdo Marco, se propone al Pleno la adopción de los
acuerdos siguientes:
Instar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas, que
están representadas en la conferencia sectorial:
Que el Acuerdo Marco de la PAC recoja medidas específicas para dotar presupuestariamente
y en base al 5% del sobre nacional, tal y como permite la distribución de los fondos de la PAC.
Impulsar una clara implementación de las políticas de las zonas de montaña, para hacer viable
la actividad agrícola, ganadera y las industrias de transformación que permitan generar lugares
de trabajo, contribuyendo a evitar la despoblación de nuestras montañas y el beneficio que
aportan al conjunto de nuestra sociedad.
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La PAC es un instrumento para desarrollar un modelo agrícola respetuoso con el medio
ambiente, que proteja las rentas agrarias de las fluctuaciones de los mercados y garantice
unos entornos rurales habitables y con desarrollos homologables en la calidad de vida de sus
habitantes, advirtiendo que no se puede conservar la cubierta vegetal, y la naturaleza en su
conjunto, sin la presencia de una población suficiente en medio rural, con un nivel digno de
servicios e ingresos.

Dar cuenta al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a la Comunidad Autónoma y a los
grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y, a propuesta del Sr. Alcalde, a los cuatro
nuevos parlamentarios europeos valencianos.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està totalment a favor de la moció presentada ja que
una de les màximes preocupacions són el sector primari i turístic, encara que la dada del 21%
de pèrdua de població en els últims anys no ha estat així en el cas de Morella ja que aquesta
ha mantingut la població al voltant dels 3.000 habitants.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquesta moció s’ha elaborat en l’Associació de
Municipis de Muntanya, de la que Morella és un dels fundadors i representant de la Comunitat
Valenciana, sent un tema clau per a tota la nostra comarca i per a tots els municipis de
muntanya.
Per tant hi ha que demanar al Govern Central que canvie les polítiques donant suport als
municipis de muntanya o inclús creant una Llei de Muntanya com en el cas de França, on es
destina un 15% als municipis de muntanya, ja que tot açò beneficia als ramaders, agricultors i
a la petita industria transformadora.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre fons PAC Municipis de
Muntanya tal i com es presenta.

L’àmbit d’actuació d’aquest protocol són totes les vies de titularitat municipal enclavades dins
dels distints nuclis urbans pertanyents a aquest terme municipal (la resta de vies públiques
asfaltades interurbanes estan incloses dintre del Protocol d’Actuació Front al Risc de Nevades
de la Comunitat Valenciana).
Aquest protocol operatiu tindrà com referència per a la seva alerta el “Plan Nacional de
Predicción y Vigilancia de Meteorotogía Adversa” elaborat per l’Agència Estatal de
Meteorologia o per fenòmens observats in situ i comptarà amb recursos materials (pala
llevaneus, repartidor sal i mini carregadora) i recursos humans (brigades de manteniment,
jardineria i obres i policia local).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Protocol Operatiu front al Risc de Nevades tal i com es presenta, quedant a
disposició del municipi.
Segon. Donar trasllat del mateix tant als Bombers Voluntaris com a les Brigades Municipals per
tal que es puguen coordinar a l’hora de posar-lo en funcionament.
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8. APROVACIÓ, SI ESCAU, PROTOCOL OPERATIU FRONT AL RISC DE NEVADES.
Coneix el Ple el Protocol d’Actuacions Front al Risc de Nevades, redactat pels serveis tècnics
de l’Ajuntament de Morella i amb col·laboració amb els dos grups polítics que formen la
corporació, l’objecte del qual es garantir l’actuació ràpida, eficaç i coordinada dels recursos
públics d’aquest Ajuntament en preemergències i emergències derivades del risc de nevades.

Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que aquest ha estat un protocol demanat des del Grup
Popular en moltes ocasions i que ara ha estat realitzat amb el consens dels dos grups polítics
esperant que siga d’ajuda per als morellans i així evitar al màxim les molèsties que ocasiones
les nevades.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es coincideix en tot lo dir pel Sr. Ortí destacant la
col·laboració dels grups municipals i el treball realitzat per l’elaboració del mateix per part del
cap de la policia local comptant també amb l’experiència del servei de policia i de les brigades
municipals. Aquest document posa per escrit aquelles actuacions de coordinació de les
distintes àrees i de les altres administracions, i la priorització dels treballs que es tenen que
portant a terme amb motiu de les nevades.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ MORELLA LA VELLA. Es dóna compte per part de la
regidora Maria Rallo de la moció sobre Morella la Vella, que és com segueix:
“Les pintures rupestres de Morella la Vella van ser descobertes l’any 1917 per José Senent
Ibàñez i van ser declarades ”Be d’Interès Cultural” i “Patrimoni Mundial” per la UNESCO l’any
1998.
És un patrimoni únic dins d’un entorn també molt important per la seua diversitat de flora,
fauna i per les vistes que té. Per tant, tot ell és un atractiu turístic més que podria oferir la
Ciutat de Morella a totes les persones que ens visiten.

Un cop finalitzades les obres de millora es va reobrir, amb un horari d’atenció al públic
insuficient, donada la limitació d’hores contractades per la Conselleria de Cultura al servei de
guies però a més a principis de l’any 2010, la Conselleria no va renovar el contracte amb
l’esmentada empresa i no va contractar cap altra, amb el consegüent tancament de les
pintures rupestres de Morella la Vella que es prolonga encara fins el dia d’avui, any 2014.
Des del seu tancament, l’oficina de turisme ha rebut nombroses queixes de diferents visitants
pel tancament d’aquest indret, ja que és un paratge de valor patrimonial i cultural
inqüestionable, reconegut per institucions com la UNESCO, o el Ministeri de Cultura.
A hores d’ara, la política de gestió aplicada front un BIC, ha estat la mateixa que la realitzada a
diferents edificis que depenen de l’administració provincial i autonòmica de la nostra localitat.
On a més de no donar un servei i suprimir llocs de treball, continuen tancats i no compten amb
cap data per la seva obertura, restant actius a la nostra ciutat.
Davant les innumerables mocions i queixes que s’han fet arribar a la Conselleria de Cultura i
Turisme, i la dinàmica d’aquesta institució, de tancar i eliminar llocs de treball a la nostra
localitat, ens porta un cop més, a tenir que presentar una nova moció per demanar un canvi en
la gestió d’aquest indret, per a reobrir-lo i facilitar la seua visita a morellans i visitants.
Reiteradament en els últims mesos, tan en els mitjans de comunicació, com en una reunió amb
l’Alcalde de Morella, la Conselleria ha promès que licitaria la seua gestió i que tornaria a reobrir
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Fa uns anys la masia i edificis annexos del lloc van ser restaurats i es van invertir més de
600.000€ per part del govern de la Generalitat Valenciana.

Morella La vella. Però el temps continua passant, veiem com s’han desaprofitat propostes tan
públiques com privades per dinamitzar i reobrir este magnífic lloc i que a més crearien llocs de
treball; i altre aspecte que ens preocupa és que amb el pas del temps i sense un ús correcte,
mantenint-se tancat, el lloc es continua degradant.
Per tant hem de denunciar una vegada més la nefasta gestió per part de la Conselleria de
Cultura en este aspecte i la falta de rigor i compliment de la seua paraula especialment de la
Directora General de Cultura, Sra. Marta Alonso i del Cap de Servei de la Conselleria de
Cultura en Castelló, el Sr Francisco Medina.
Des de l’Ajuntament continuarem reivindicant una bona gestió per al patrimoni de tots els
morellans i morellanes i ens mantindrem en la posició de col·laboració i cooperació que
sempre hem tingut per donar solució a Morella la Vella, recolzant projectes i propostes que
farien possible la seua reobertura, potenciació i creació de llocs de treball.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a la
Conselleria de Turisme i a tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes, donant a
conèixer la persistència d’un BIC i Patrimoni Mundial tancat a la nostra ciutat.
2. Instar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a que licite de forma immediata la gestió
de Morella La Vella per a fer possible la seua obertura i potenciació turística i cultura.

4. Reiterar a la Generalitat Valenciana la voluntat de col·laboració i cooperació en este tema de
l’Ajuntament de Morella.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que l’Ajuntament de Morella sap per quins motius continua
tancat Morella la Vella i el Grup Popular està d’acord en el cos de la moció però no així en el
fet de nombrar al Sr. Francisco Medina ja que es considera que aquest ha treballat molt per
solucionar aquesta qüestió.
Pren la paraula la Sra. Rallo per recordar que el que s’està demanant en aquesta moció és que
Morella la Vella s’obriga ja, si l’únic en que estan en desacord és en que aparega el nom de
Francisco Medina no hi ha cap problema en llevar-lo però pot ser també es tindria de llevar
d’altres llocs, ja que no s’entén que el cap de servei de la Conselleria de Cultura i d’Educació
no puga fer res en este cas deixa molt que desitjar.
Pren la paraula el Sr. Ortí per recordar que el Sr. Medina ha treballat i està treballant moltíssim
per solucionar aquest problema encara que lamentablement els resultats encara no hagen
arribat.
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3. Exigir a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que elabore una licitació potenciant
l’economia de Morella i la comarca, la potenciació cultural i turística de Morella La Vella i amb
uns requisits i criteris tan tècnics com econòmics realistes i ajustats per a que hi haja una
gestió efectiva, útil, amb garanties i duradora en el temps.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que no hi ha cap problema en retirar el nom de la moció
però el que no es pot és permetre que segueixquen enganyant als Morellans ja que cadascú té
d’assumir la seva responsabilitat i ha hagut molt de temps per poder solucionar-ho i algú s’ha
de responsabilitzar del fet que s’hagen deixant passar oportunitats públiques i privades per a
que Morella la Vella puga estar oberta sense que a la Generalitat li haguera costat res.
Per altre costat un altre problema és la manera en la que s’està preparant la licitació ja que si
aquesta està condicionada amb un cànon desorbitat aquesta es quedarà deserta. Hi ha que
preparar una licitació col·laborant amb l’Ajuntament i no perdre ni més temps ni més
oportunitats.
Per tant a petició del Grup Popular es suprimirà el nom de Francisco Medina de la moció de
Morella la Vella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció Morella la Vella amb la modificació
del paràgraf novè que queda de la següent manera:
“ Per tant hem de denunciar una vegada més la nefasta gestió per part de la Conselleria de
Cultura en este aspecte i la falta de rigor i compliment de la seua paraula especialment de la
Directora General de Cultura, Sra. Marta Alonso.”
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, 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.

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 és 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. (contractació d’un metge, ambulància i voluntaris en activitats com: rogativa de la
gent gran, actes taurins, fira agrícola, Sant Silvestre, cursa BTT i la rogativa del mes de maig)
2.- Pla d’Intervenció social: atenció a persones dependents. (teleassistència i aparells
adaptats, campanya de recollida d’aliments, campanya de recollida i arreglo de roba,)
3.- Pla de Creu Roja Joventut. (campanya per tractar la drogoaddicció)
4.- Pla de voluntariat.
5.- Pla de formació.
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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.

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
2014 fins al 31 de desembre de 2014.
Pren la paraula la Sra. García per dir que s’està totalment d’acord en la signatura d’aquest
conveni aprofitant per agrair la col·laboració desinteressada de tots els voluntaris.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair a tots els voluntaris el seu treball en activitats que
tenen a veure tant en la part lúdica com en la part social, així com també la celebració aquest
any del Comitè Provincial de la Creu Roja en Morella.
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. No hi ha cap assumpte a tractar.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar el següent:

Pren la paraula el Sr.Ortí per plantejar una queixa formal per que els membres del Grup
Municipal Popular no van estar invitats a la reunió informativa que va haver per tractar les
millores de col·legi de primària.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades dient el següent:
- Pel que fa a la reunió informativa mantinguda per tractar les millores en el col·legi de primària,
no hi ha cap inconvenient en traslladar-los el projecte, aprofitant per dir que la Conselleria no
estava d’acord en la realització d’aquesta reunió.
L’Ajuntament ha complit en allò que es va comprometre en la Directora Territorial d’Educació,
esperant que se licite i s’execute l’obra en la major brevetat possible complint així la
Generalitat en la seva paraula.
- Pel que fa al Pla wifi 135, se’ns va comunicar que no Morella no estava inclosa per
presentar-se fora de termini, estant en aquest moment preparant-se les al·legacions per tal que
l’Ajuntament de Morella siga admès en el projecte.
- Respecte als problemes de l’enllumenat, en primer lloc demanar disculpes pels mateixos i dir
que s’està esperant la posada en marxa del projecte d’eficiència energètica.
- I pel que fa a les deficiències del pàrking cobert de l’Alameda, ja es van fer actuacions la
passada setmana però se tornarà a revisar per tal de sol·lucionar-ho.
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- Que s’arreglen les deficiències en el pàrking cobert de l’Alameda.
- Que s’arreglen les deficiències lumíniques del polígon industrial.
- Preguntar perquè Morella no entra en el Plan wifi 135 de la Diputació.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint i dos hores, de la que s’estén la
present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a
Secretària certifique.

