Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Palmira Mestre Tena
Amadeu Bordàs Antolí
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Noelia Garcia Sales
Miguel Angel Querol Vives

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
quinze minuts del dia deu de juliol de dos
mil catorze, 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.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part del Sr. Alcalde
es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les mateixes. No hi havent
cap objecció, s’aproven per unanimitat les actes de data 26-05-2014 i 12-06-2014.
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:
En primer lloc fer referència a distintes reunions i encontres com han estat:
- Reunió, al Cardenal Ram, en el President de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el
President de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, alcaldes de la Comarca dels Ports i
tècnics de la Confederació i de la Diputació.
Aquesta era una reunió demanada des de feia molt de temps per tal de poder plantejar
distintes propostes i projectes, el resultant de la mateixa, lamentablement, va ser molt
decebedor, ja que en cap moment es va parlar de concrecions en cap tema, ni pressupostari,
ni temporal, ni de inversions.
En aquesta reunió es va traslladar entre altres la premissa que tota l’aigua que es puga
aprofitar de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre, s’ha de poder utilitzar en aquesta comarca i per
projectes sostenibles i no per a altres usos.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 09/09/2014
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 10 DE JULIOL DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig

La prioritat en les inversions ha de ser, sobretot, en equipament dels pous, aprofitament
d’aigües superficials (minipantans de laminació Bergantes, punts en garantia d’aigua amb la
construcció de basses com en el cas de la Torre Segura).
Altres temes que també es consideren importants i que estan relacionats amb el tractament de
l’aigua com són: depuració d’aigües, neteja de barrancs (nuclis urbans) i l’agilitat de la CHE a
l’hora d’informar i tramitat expedients.
Es va proposar la creació de la Mesa del Riu Bergantes, considerant-lo un òrgan molt positiu
per concretar i consensuar les actuacions a portar a terme.
En aquesta reunió també es va trobar en falta que puguera participar un dels sectors més
afectat per la sequera com és el sector de la ramaderia i l’agricultura, aprofitant per obrir una
línia de treball amb els tècnics de la CHE, per a l’obtenció d’un permís puntual de captació
d’aigües de la Torre Segura.
Per últim, tornar a recordar que davant una qüestió tant important com és la sequera, és
necessària una concreció tant en inversions com en calendari.

- Reunió en responsables de Red Elèctrica per parlar de l’inici de les obres, el proper mes de
setembre, de la línia que ve des d’Aragó, donant trasllat d’una proposta de conveni per obtenir
ajuda, realitzat pels ajuntaments afectats, Forcall, Todolella, Villores, Palanques, Sorita i
Morella.
- Reunions amb els responsables del Consorci de Residus i amb els responsables de
l’empresa Vega del Moll per desbloquejar el tema de la nova planta de tractament de residus
d’inerts i escombreries.
També es vol fer mencions a temes tant importats com:
- Novetats en relació a les obres de la N-232, coneixent-se que hi ha possibilitat de reinici de
les obres en el tram de Mont Roig.
- Assemblea anual de la Mancomunitat Taula del Sènia, considerant aquesta com un eix
vertebrador del nostre territori i un ens molt important, ja que encara no comptant amb el
recolzament de les administracions valencianes, està aconseguint moltes ajudes per al nostre
territori.
- Visita a la Residència “San Juan Bautista” per part de la Directora General i Directora
Territorial de Serveis Socials, aprofitant per traslladar-los la preocupació després del canvi en
la política de pagament dels residents.
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- Reunió en la seu de l’IVACE, del president de la Mancomunitat Els Ports i d’alcaldes de la
Comarca, per traslladar la preocupació davant dels pagaments dels fons eòlics que la
Generalitat té pendents de realitzar i que corresponen a actuacions ja realitzades, així com la
falta de resolució per als nous projectes.
També es va aprofitar per parlar de les distintes línies de treball i d’ajuda que tenen a veure
amb la millora energètica.

- Informar que s’ha donat trasllat al Tribunal Constitucional, del Recurs de la Reforma de la Llei
d’Administració Local, després de l’informe favorable del Consell d’Estat.
- Informar també de tots els treballs que s’han tingut que fer després de l’episodi de pluja que
va tenir lloc en la vesprada de l’1 de juliol, i que deixava en la localitat un total de 93,4 litres per
metre quadrat i que superava els 100 litres en alguns indrets. La intensitat de la mateixa va
arribar fins als 300 l/m2 per hora durant diversos minuts i va desbordar el clavegueram i va
provocar diferents desperfectes en algunes zones:
Carreteres: problemes puntuals en la zona del polígon i de l’Hostal Nou, despreniments en la
carretera de Xiva, donant avís dels mateixos a la Diputació i diversos despreniment en la
carretera de la teuleria (antiga zona de la cooperativa).
Cas urbà: desbordament del clavegueram, sobre tot en zones baixes, caiguda d’arbres en
l’Albereda i caiguda de portells en camins com la segona Albereda, realitzant-se ja la neteja i
reparació.
Problemes puntuals en el Castell i filtracions en el Col·legi de Primària.
Diferents desperfectes en les conduccions d’aigua de la zona del Bergantes Fàbrica Giner,
resolts per l’empresa d’aigües.
Problemes amb vehicles com a conseqüència de la caiguda d’arbres, solucionats per la Policia
Local.

Despreniments en l’abocador de la zona de la teuleria, realitzant-se treballs puntuals de
manteniment que caldrà ampliar i que es tractaran en un punt d’aquest plenari.
Pel que fa als edificis: goteres en el poliesportiu, sent aquest un problema estructural sobre el
que s’està treballant tant en l’assegurança com en el Col·legi d’arquitectes de Castelló on s’ha
demanat la realització d’un informe independent per tal de donar solució als mateixos.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Finalització dels treballs de millora i condicionament dels carrers Hospital, Colomer i Mestre
Carbó.
- Obres de construcció de la bassa de Xiva.
- Obres de millora de la zona exterior i zona verda d’Ortells.
- Treballs amb motiu de la pluja.
- Millores en la plaça de bous.
- S’ha rebut l’avanç de l’informe favorable a la Modificació puntual de Xiva.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
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També es va produir la mort de dos animals, sent el sector de la ramaderia i agricultura el més
afectat per aquesta pluja.

- Preparació de la piscina d’estiu per la seva obertura.
- S’ha col·laborat en el col·legi Mare de Déu de Vallivana en el teatre que s’ha fet a final de
curs.
- S’ha col·laborat en el AMPA del col·legi Mare de Déu de Vallivana en el transport i muntatge
de la festa de final de curs.
- Muntatge d’escenaris i taules i cadires per a les festes de Sant Joan i Sant Cristòfol i festa
Grup de Criança.
- Diverses reparacions de l’enllumenat i mobiliari en el casc urbà.
- 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.
- Manteniment periòdic del col·legi, escola llar i dels diferents museus.
ÀREA DE TURISME

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT
- Reunió amb l’Associació Firal per preparar la propera edició de la fira de Morella de
setembre.
- Participació en una xerrada efectuada per Cajamar i la Cooperativa Sant Antoni Abad, al
voltant del sector porcí.
- Realització de distintes millores en Pereroles.
- S’està treballant en els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per tal
d’aconseguir eixe punt de recepció d’aigua en la Torre Segura.
- Adquisició de màquina especial de neteja de zones verdes, estant previst que en els
properes setmanes es netege la zona de l’antiga cooperativa, teuleria.
- Treballs de poda i neteja de zones enjardinades.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
ÀREA DE PROMOCIÒ ECONÒMICA
- Celebració de la Junta General de CISE, on es van aprovar els comptes generals.
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- Desenvolupament de les Jornades Anem de Tapes
- Promoció de les Converses de Morella, a través de distints mitjans de comunicació, TV,
ràdio i premsa escrita.
- Nova edició de Qué Hacer conjuntament amb les terres del Matarranya per promocionar les
nostres terres a la costa.
- Participació en una acció promocional en València, dins del Patronat Provincial de Turisme.
- Presstrip internacional emmarcat en el projecte dels tres territoris.
- Presentació del nou projecte de promoció cultural i activitat infantil, Happy weekend.
- Posada en marxa d’un projecte de noves tecnologies a nivell turístic.
- Participació en una taula de turisme i comerç juntament amb gent del Matarranya,
Benasque, Vall d’Aran, estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, per parlar de noves
col·laboracions.
- Celebració de dos congressos importants a través de l’UJI, com han estat un d’informàtica i
un d’història amb col·laboració amb una universitat cubana, agraint molt especialment a
l’estudiant morellà Andrés Ortí, ja que gràcies a ell aquest es va celebrar en Morella.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’està treballant amb l’empresa Vodafone per millorar el servei, tant de Xiva, com de la
plataforma espublico i el servei d’internet de l’Ajuntament.
- S’han realitzat millores en temes de seguretat tant en l’Ajuntament com en el sistema
d’alarmes i càmeres del museu de dinosaures.
- Com a conseqüència de les tronades recents, s’ha procedit a reparar diferents aparells
afectats i tramitar les corresponents assegurances..
- S’ha finalitzat el sistema de megafonia i llum que millora la sala capitular en la zona de la
dansa de la mort.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- Acte, amb la participació de reconeguts periodistes, sobre Ràdio Televisió Valenciana.
Animant a la participació en la recollida de signatures per a la Iniciativa Legislativa Popular
per una televisió pública de qualitat i sostenible per a tots els valencians.
- Treballs per donar a conèixer totes les activitats que han tingut lloc aquestes setmanes, així
com promocionar, de cara a l’estiu, les activitats promocionals dels 600 anys de les
Converses de Morella, així com la resta de calendari festiu.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Destacar el treball de la Policia Local com a conseqüència de les pluges.
- Dispositiu especial en matèria de trànsit, tant amb ocasió del Corpus Christie com de la IV
prova Morella BTT.
- Resolució de distints avisos d’emergència.

- Cicle de teatre amb diferents obres per a tots els públics amb obres que han tingut un gran
èxit com “Els Majorals del Corpus” o les realitzades des dels centres educatius, aprofitant
per donar l’enhorabona a tots els que han col·laborat en la realització de les mateixes.
- Concert de primavera de la Rondalla.
- Intercanvi amb la Rondalla d’Alcanyís.
- Organització de la trobada dels grups de criança.
- Entrada del Rei amb els Abanderats de Tortosa i activitats complementàries al Castell que
seran realitzades per una empresa diferent a Aur-Art a la que es va rescindir el contracte al
no concretar ni assegurar la qualitat de les seves activitats.
- Presentació, en la Diputació de Castelló, del llibre de Manuel Milián Boix.
- Activitats per als propers dies: presentació del llibre de Javier Sierra, inauguració de l’Àlbum
Jacovsky (recull d’obres abstractes d’autors com Miró o Picasso)
- Signatura del conveni anual de col·laboració amb els gaiteros.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- Realització de la 1ª edició del banc de llibres i preparació de la 2ª.
- Posada en funcionament de l’Escola d’Estiu, Esplai d’Anglès.
- Realització dels exàmens d’anglès per obtenir certificat oficial.
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ÀREA DE CULTURA

-

S’han produït 5 noves contractacions per oferir els nous serveis educatius.
Realització en les properes setmanes d’un nou curs d’estiu de l’UJI.
Col·laboració en l’AMPA en la realització de la festa de fi de curs en la plaça de bous.
Col·laboració amb l’IES i col·legi en la realització de distintes activitats.
S’han produït filtracions d’aigua en el col·legi en les zones on la Conselleria ha realitzat
recentment obres. També aprofitar per dir que s’està preocupat per la demora que està
tenint la tramitació del projecte d’actuació integral que s’ha de realitzar en el referit col·legi.

ÀREA D’ESPORT
- Celebració de la IV marxa BTT de Morella, destacant la participació i la valoració positiva
del nou traçat tenint la meta al Pla d’Estudis i en un nou recorregut que li ha donat més
atractiu a la prova.
- S’està celebrant el campionat de futbol sala Ciutat de Morella.
- Va tenir lloc el campionat de futbol 3x3.
- S’ha signat el conveni de col·laboració en els equips de bàsquet femení de Morella.
- S’està preparant tot un conjunt d’activitats esportives per al proper mes d’agost.
ÀREA DE FESTES

ÀREA DE TRADICIONS
- Col·laboració en la celebració de la festivitat del Corpus Christi i en les festes del barri de
Sant Joan.
- Continua en marxa la iniciativa per donar noms als gegants en gran participació.
ÀREA DE JOVENTUT
- Organització de la setmana de la joventut.
- Valoració del Casal Jove amb una molt bona afluència de públic, durant tot el període que
ha estat obert.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- Encontre de poetes Versonautes.
- Presentació del llibre de Manolo Benages “Soledades de 2ª mano”.
- S’està en contacte amb l’ONG Delwende per organitzar el concert solidari del mes d’agost.
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- S’està elaborant tot el calendari de festes d’estiu, setmana joventut, festes d’agost, fira,
festes de la Pobleta, Xiva, Ortells i Herbeset.
- S’està col·laborant en els quintos i quintes del 2014 per parlar dels actes que s’organitzaran
dins de la setmana de la joventut i festes d’agost.
- Celebració, un any més, del concurs de retalladors i emboladors.
- S’estan tenint reunions en diferents col·lectius del poble que participen en els actes festius,
penya el bou, grup de dimonis, xaranga, alumnes de batxillerat....
- S’ha col·laborat en l’organització tant de les festes de Sant Joan, com en les de Sant
Cristòfol que es celebrarà el proper cap de setmana.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Es va col·laborar en els actes que es van realitzar durant la setmana de la festivitat de Sant
Joan en la Residència.
- Treball per oferir el servei de “Menjar a casa”.
ÀREA DE LA DONA
- Col·laboració en la trobada de criança amb gran acceptació de les activitats realitzades.
Es dóna compte dels decrets que van del 2014-0136 al 2014-0157
Data
03/07/2014
15:43
02/07/2014
9:59
02/07/2014
9:59
02/07/2014
9:59
02/07/2014
9:59
02/07/2014
9:59
02/07/2014
9:58
02/07/2014
9:58
27/06/2014
14:03
26/06/2014
10:17
20/06/2014
10:12
18/06/2014
15:31
18/06/2014
15:30
12/06/2014
13:57
11/06/2014
20:45
10/06/2014

Resum
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
03-07-2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA 324/2014 216,61
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 324/2014
- 52,15

Expedien
t
379/2014
324/2014
324/2014

LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 326/2014
LIQUIDACIÓN PLUSVALIA EXP.
359/2014 - 218,52
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 359/2014
- 90,77
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 376/2014
- 218,52
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 376/2014
- 90,77
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
26-06-2014
RESCISSIÓ CONTRACTE
SERVIUSUÀRIES COOP. V. - AURART

326/2014

CONVOCATÒRIA J.G. 20-06-2014
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT
MODIFICACIÓ CONDICIONS PÈSTEC
PAGAMENT A PROVEÏDORS
-CONVOCATÓRIA COMISSIÓ D'OBRES I
URBANISM2 11-6-2014
Canon aprovechamiento obras río

358/2014

359/2014
359/2014
376/2014
376/2014
372/2014
nov-14

20/2014
20/2014
328/2014
351/2014
337/2014

7

Codi . Validació : 9Y9D4N7YQLPRAAJEHD47ANYPL | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 7 de 23

Nom
DECRET
2014-0157
DECRET
2014-0156
DECRET
2014-0155
DECRET
2014-0154
DECRET
2014-0153
DECRET
2014-0152
DECRET
2014-0151
DECRET
2014-0150
DECRET
2014-0149
DECRET
2014-0148
DECRET
2014-0147
DECRET
2014-0146
DECRET
2014-0145
DECRET
2014-0144
DECRET
2014-0143
DECRET

2014-0142
DECRET
2014-0141
DECRET
2014-0140
DECRET
2014-0139
DECRET
2014-0138
DECRET
2014-0137
DECRET
2014-0136

12:51
10/06/2014
12:51
10/06/2014
12:50
10/06/2014
12:50
10/06/2014
12:50
10/06/2014
12:50
10/06/2014
12:50

Bergantes
Comissió Informativa de Promoció
Econòmica
Comissió Informativa de Governació
Comissió Informativa de Cultura,
Educació i Esports
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
12-06-2014
Comissió Informativa de Benestar
Social
Comissió Informativa d'Hisenda i
Especial de Comptes

347/2014
348/2014
349/2014
344/2014
350/2014
346/2014

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2013. Coneix el Ple l’expedient iniciat per a
la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost Ordinari de l’any 2013, que ha segut
informada favorablement per la Comissió Especial de Comptes, exposat al públic en el Butlletí
Oficial de la Província no havent-se presentat reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que
tenen la documentació en l’Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com
els manaments de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen
examinar-los quan vulguen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
86.459,76 euros
2.021.466,26 euros

Total

2.107.926,02 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-13
Romanent de Tresoreria total

1.606.230,48 euros
501.695,54 euros

Saldos de dubtós cobrament

164.930,42 euros

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

336.765,12 euros

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-13
23.806,10 euros
Ingressos pendents a 31-12-13
49.703,71 euros
Total

73.509,81 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-13
Romanent de Tresoreria total

24.804,12 euros
48.705,69 euros

FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-13
3.161,89 euros
Ingressos pendents a 31-12-13
49.330,00 euros
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Existència en caixa a 31-12-13
Ingressos pendents a 31-12-13

Total

52.491,89 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-13
Romanent de Tresoreria total

43.921,41 euros
8.570,48 euros

PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-13
2.085,73 euros
Ingressos pendents a 31-12-13
27.658,28 euros
Total

29.744,01 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-13
Romanent de Tresoreria total

14.878,46 euros
14.865,55 euros
CISE, SPE,S.A.
4.299.932,24 euros
912.959,29 euros
5.142.891,53 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

1.235.506,49 euros
2.515.588,93 euros
1.391.796,11 euros
5.142.891,53 euros
CARNS DE MORELLA
1.634.663,73 euros
127.804,58 euros
1.762.468,31 euros

a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

101.766,43 euros
1.258.566,24 euros
402.135,64 euros
1.762.468,31 euros
CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
5.707,46 euros
32.913,30 euros
38.620,76 euros

a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

26.257,19 euros
247,80 euros
12.115,77 euros
38.620,76 euros

INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
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a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

517.170,83 euros
110.808,81 euros
627.979,64 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

221.399,59 euros
341.402,17 euros
65.177,88 euros
627.979,64 euros

INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
252.397,54 euros
b) Actiu corrent
600.451,56 euros
Total Actiu
852.849,10 euros
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

118.826,73 euros
528.096,47 euros
205.925,90 euros
852.849,10 euros

PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
3.206,58 euros
b) Actiu corrent
133.731,49 euros
Total Actiu
136.938,07 euros
56.428,31 euros
606,26 euros
79.903,50 euros
136.938,07 euros

Quedant a disposició dels regidors per al seu examen el compte general que inclou els
comptes dels organismes autònoms de les empreses municipals de capital 100% municipal,
així com de capital participat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per en primer lloc, agrair el treball realitzat per l’àrea tècnica i en
segon lloc, destacar el resultat positiu en que es va tancar l’any 2013, tenint que continuar sent
exigents i reduint les despeses davant els moments, difícils i complicats, que estem vivint.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar el Compte General del Pressupost Ordinari del 2013.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA AJUNTAMENT, MESOS MAIG I
JUNY 2014. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament dels mesos de maig i juny
de 2014 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de
Comptes i que són com segueixen:
MES DE MAIG
Saldo a 30-04-2014...........................................................433.797,08 €
Ingressos maig...................................................................821.103,41 €
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a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

Total................................................................................1.254.900,49 €
Pagaments.........................................................................682.831,20 €
Existència a 31-05-2014....................................................572.069,29 €
MES DE JUNY
Saldo a 31-05-2014...........................................................572.069,29 €
Ingressos juny....................................................................480.985,62 €
Total................................................................................1.053.054,91 €
Pagaments.........................................................................777.513,23 €
Existència a 30-06-2014....................................................275.541,68 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major informació
de tots els regidors, recordant que en aquestos mesos s’ha pagat, tal i com es va acordar, els
196.000 euros del préstec més menut del Pla de Pagament a Proveïdors.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per, tal i com ha dit la Sra. Secretària, recordar la cancel·lació
d’eixe préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.
També dir que en el Fons de Liquidés Autonòmica de la Generalitat, aprovat per l’Estat, i que
va entrar en vigor en el mes de juny, alguns ajuntaments, no així el nostre, van cobrar
quantitats importants del deute de la Generalitat, esperant que properament s’abone a
l’Ajuntament de Morella tot el que encara se li deu.

5. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT PASTURES MONTE DE VALLIVANA.
Coneix el Ple l’acta d’obertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de l’aprofitament
de pastures del Monte de Vallivana, presentant-se una única proposició:
PLICA Nº 1.- DIEGO PITARCH CARCELLER amb DNI 73.388.611-G que ofereix la quantitat
de DIVUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
(18.745,68.-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta de pastures del Monte de Vallivana s’examina la proposta
d’adjudicació que fa la Mesa a favor de DIEGO PITARCH CARCELLER per ser l’única oferta
presentada, pel preu de DIVUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (18.745,68.-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de pastures del Monte de
Vallivana i adjudicar definitivament el remate a DIEGO PITARCH CARCELLER amb DNI
73.388.611-G per la quantitat de DIVUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (18.745,68.-) euros.
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Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes corresponents al mes de maig i juny de 2014 tal i com
vénen redactats.

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en el plaç
de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l’Unitat Forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i Vivenda.
6. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT APÍCOLA MONTE DE VALLIVANA. Coneix
el Ple l’acta d’obertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació apícola del Monte de
Vallivana, presentant-se dos proposicions:
PLICA Nº 1.- JOSÉ LUÍS PITARCH ALBERT amb DNI 73.383.164-P qui ofereix la quantitat de
SIS-CENTS UN EUROS (601,00.-) euros.
PLICA Nº 2.- ELODIA ALBALAT MOLES, amb DNI 73.378.910-D qui ofereix la quantitat de
TRES-CENTS DEU EUROS (310,00.-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta apícola del Monte de Vallivana s’examina la proposta
d’adjudicació que fa la Mesa a favor de JOSÉ LUÍS PITARCH ALBERT per ser l’oferta més
avantatjosa econòmicament pel preu de SIS-CENTS UN EUROS (601,00.-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament apícola del Monte de Vallivana i
adjudicar definitivament el remate a JOSÉ LUÍS PITARCH ALBERT per la quantitat de
SIS-CENTS UN EUROS (601,00.-) euros.

TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i Vivenda.
7. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT TRUFES MONTE DE VALLIVANA. Coneix el
Ple l’acta d’obertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de les trufes del Monte de
Vallivana, presentant-se una única proposició:
Nº 1.- JESÚS RAMÓN ADELL MESTRE en representació de SAT LA LLOMA nº 7865, amb DNI
73.379.014-K, qui ofereix la quantitat de TRES MIL VINT-I-CINC EUROS (3.025,00.-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta de trufes del Monte de Vallivana s’examina la proposta
d’adjudicació que fa la Mesa a favor de SAT LA LLOMA per ser l’única oferta presentada pel preu
de TRES MIL VINT-I-CINC EUROS (3.025,00.-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de les trufes del Monte de
Vallivana i adjudicar definitivament el remate a SAT LA LLOMA per TRES MIL VINT-I-CINC
EUROS (3.025,00.-) euros.

12

Codi . Validació : 9Y9D4N7YQLPRAAJEHD47ANYPL | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 12 de 23

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, requerint-li a l’adjudicatari per a que en el plaç
de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l’Unitat Forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en el plaç
de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l'Unitat Forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i Vivenda.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ N-232. Es dóna compte per part del regidor Ernesto
Blanch de la moció sobre la N-232 que és com segueix:
“La N-232 (Vinaròs-Santander) és un eix transversal que uneix el Cantàbric amb el Mediterrani
i que travessa Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i la Comunitat Valenciana.
Una carretera abandonada històricament i que ha mermat clarament les expectatives de futur
dels Ports i que també ha limitat l’accés de milers de visitants a les platges del nord de la
Comunitat i fins i tot,el seu desenvolupament en altres sectors de l’economia.
Quan s’està parlant de les grans infraestructures per al segle XXI, ací estem vivint la realitat
d’una carretera impròpia de finals del segle XX en els trams que resten pendents.

La decisió de fer coincidir aquest vial al seu pas pel nostre territori amb A-68, convertida en
autovia entre Saragossa i el mar, va donar un nou impuls al procés en que es troba la
carretera. Una vegada es tenen desbloquejats tècnicament totes les qüestions relatives al
projecte La Torreta – Morella i la clarificació de la situació en l’eliminació de les corbes del Port
de Querol, correspon avançar de forma clara i continuada i que no es deuen veure rellentides
per cap causa, una vegada ja ha començat una solució viable i efectiva per als problemes de la
nostra carretera.
Des del nostre Consistori volem fer una crida a l’administració estatal mitjançant el Ministeri de
Foment per tal de que s’agilitzen de forma clara els treballs relatius als trams encara pendents
d’execució i que es previngue partida pressupostària suficient per portar-los a terme i en uns
terminis raonables després de tant de temps d’espera, donat que els dies que es puguen
perdre en les obres són dies que es perden d’oportunitats econòmiques per a la comarca i de
millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Ens ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les nostres necessitats com a
ciutadans d’una zona que necessita les millors condicions d’aquesta carretera per a mantenir
la seua qualitat de vida.
És per això que es sotmet al seu debat i aprovació en el Plenari la següent proposta d’acord,
Primer. Demanar al Ministeri de Foment la represa immediata dels treballs en el tram de
Ràfels – La Pobleta, amb l’augment del pressupost per al 2015 d’aquest tram de la N-232.

13

Codi . Validació : 9Y9D4N7YQLPRAAJEHD47ANYPL | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 13 de 23

Ens trobem en un vial desdoblat pràcticament al seu pas per totes les comunitats autònomes i
que en la darrera part de l’Aragó (Ràfels-La Pobleta) i la pujada al Port de Querol fins Morella
encara no han estat ni arranjades com plantejava el Pla de Carreteres als anys 80 del segle
XX.

Segon. Instem al Ministeri i les Corts Generals a la creació de la consignació pressupostària
per portar a terme el projecte del tram La Torreta – Morella i el del Port de Querol, donant a
aquest darrer, la preeminència històrica que correspon a un problema estructural i endèmic,
com és la superació d’aquest port de muntanya al nostre territori, convertint-la, finalment en
una realitat, i que tinguem un vial perfectament preparat per a afrontar els reptes del segle XXI,
en condicions homologables a la de la resta de l’Estat Espanyol.
Tercer. Dirigir-se de manera personal a tots i cada ú dels diputats de la circumscripció electoral
de Castelló per a que assumeixen el compromís de solventar els problemes de la N-232 i A-68
i que realitzen totes les iniciatives parlamentaries necessàries per a que des del Congrés dels
Diputats es done un impuls definitiu a tots els trams pendents de solució a l’arranjament
aplaçat des de fa tant de temps, com a manera de demostrar la defensa dels interessos de la
Comunitat Valenciana al nostre territori.”
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que aquesta és una nova mostra de partidisme i
sectarisme per part d’aquest equip de govern i del PSOE de Morella. De nou ha de ser un
Govern del Partit Popular, que governe a Madrid, per a que el PSOE de Morella es dedique a
demanar i exigir allò que als seus, al PSOE quan governa a Madrid, són incapaços de
demanar.

Què han fet Vostès per demanar la N-232 als seus governs?, en 14 anys de Felipe González,
donar-li una medalleta al Ministre Borrell, el que més els agrada a Vostès, posar i llevar-se
medalletes entre Vostès mateixa. Però que han aconseguit de la N-232 per als Morellans, res
o molt poca cosa, el Port de Querol, parat, i la part de La Pobleta, 5 km; amb medalleta per km
hem eixit tots els Morellans.
Tant que van protestar quan el govern del PP van parar les obres, ja començades, i que callats
han estat quan els que les han parat han estat els seus, José Blanco i Zapatero; però clar,
Vostès lladren tot el que poden i més quan no governen però són tot lo servicials que poden
quan el PSOE està governant i és que eixe és el seu verdader amor, el PSOE i el poder, no la
ciutat de Morella.
Si fem memòria, en el seu programa electoral de l’any 2008 per a les eleccions nacionals, el
Partit Socialista de Morella deia sobre La Torreta – Morella Sur, “el pressupost és de 16 milions
d’euros, dels que la meitat seran invertits en aquest mateix 2008 amb l’inici de les obres”; Port
de Querol, “més de 30 milions d’euros de pressupost, preevent-se que estigue finalitzada l’obra
l’any 2010”, res de res; “les promeses de Zapatero entorn a la carretera són una realitat a dia
d’avui”, mentida, “el Partit Popular només ha fet el tros de Xert a Vallivana”, aquest tram no és
important?
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Qui va parar les obres del tram de Ràfels a la Pobleta?, va ser José Blanco, Ministre
d’Infraestructures d’un govern Socialista, i José Luís Rodríguez Zapatero com a President; què
van fer Vostès des de l’Ajuntament de Morella?, absolutament res, no fora cas que algun jefe
seu se’ls enfadara i no pugueren continuar sentats en eixe silló que tant els agrada, que tant
els costa de deixar i que tant de beneficis personals els dona.

També en el programa electoral de l’any 2011 per a les eleccions generals, en la revista Opinió
del Partit Socialista de Morella ja no parlaven de promeses, ja parlaven de projectes realitzats i
deien: “res més fort que els fets, l’inici de les obres del Parador, la culminació de la variant de
La Pobleta, són alguns dels projectes que s’han materialitzat per l’aposta del Govern d’España.
El PSPV compleix. L’elevat grau d’implicació del Govern d’Espanya en el nostre municipi, amb
un compliment d’un 80% del que s’ha sol·licitat, entre ells els mencionats anteriorment, com el
Parador, el Quarter, o la variant de La Pobleta”; per a Vostès el Partit Socialista en el seu
programa electoral va fer un 80% de lo que prometia, quan en realitat no van fer res.
Si mirem un retall de la revista Notícies de la setmana del 28 de setembre al 5 d’octubre de
2007 es deia “el Ministeri de Foment inclou per al pressupost de l’any vinent una important
partida de 7,5 milions d’euros per a iniciar les obres del tram de la carretera N-232 Mas de la
Torreta-Morella Sud, que té un pressupost total de 11.223.580 euros”, res de res.
I per veure la diferencia de com Vostès ho demanen quan governa el Partit Popular a Madrid i
quan el que governa és el Partit Socialista, en un retall del periòdic Mediterraneo del dia 15 de
maig de 2004 es pot veure a l’anterior alcalde de Morella en una senyal de la N-232 demanant
“solució ja per a tot i per a tots”, açò és el que volem ara i sempre des del Partit Popular, però
Vostès aquesta senyal la van amagar i deixar en “el rincón del olvido” una vegada va guanyar
el Sr. Zapatero, no fora cas que els seus “jefes” la veigueren, els pegaren crits i pergueren
punts en l’escalafó del partit per demanar allò que tots els Morellans volem, governe el PSOE o
governe qui governe, i que aquest Partit Popular, no té cap problema en exigir, ja que per
aquest grup el primer és Morella i els Morellans, a diferència del que pareix per a Vostès.

Aquesta moció, l’han presentada avui perquè han sentit campanes de que serà un govern del
Partit Popular, aquell que continuarà allò que els seus van paralitzar, allò que Vostès no van
saber demanar quan governaven i ho demanen ara, quan no són companys seus els que
governen.
I per finalitzar dir que el Partit Popular de Morella votarà a favor d’aquesta moció, ja que per a
aquest partit, bé al contrari que per a Vostès, el primer és l’interès de tots els morellans.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que una mentida per més vegades que es repeteixca no
es converteix en veritat.
Quan menciona els tres projectes del Parador, Quarter i variant de La Pobleta, dir que els dos
últims són una realitat i el projecte del Parador va ser aturat pel govern de Mariano Rajoy.
Recordar també que els períodes on més inversions s’han produït han estat els del Partit
Socialista, contrastant a més a més en que un mero informe medioambiental, donant solució al
problema endèmic i històric del Port de Querol, li ha costat a la Generalitat Valenciana entre 8 i
10 anys.
Pel que fa al partidisme del PSOE de Morella dir que s’està molt orgullós de formar part d’un
partit que, sempre que ha tingut oportunitat, ha demostrat el seu compromís en aquest
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Inmaculada Rodríguez Piñeiro, el dia de l’anunci, va fer unes declaracions en les que deia que
en setembre es reiniciarien les obres parades en el tram de Mont Roig; res, una promesa més
incomplida i com sempre la N-232 sense cap solució.

municipi, presentant sempre, mocions referents a aquesta qüestió, independentment de qui
governe, cosa que Vostè no podrà dir, ja que sempre que el Partit Popular ha governat, aquest
municipi ha tornat arrere.
Pren la paraula el Sr. Querol dient que ja que menciona que els governs socialistes són els
que més han invertit estaria bé conèixer les xifres exactes.
La prova de que s’exigeix de diferent manera segons qui governa, és la fotografia de la que
parlava anteriorment, ja que es publicava el 15-05-2004, quan encara governava Aznar, i poc
temps després i una vegada ja governava Zapatero, aquesta senyal desapareixia d’aquest
consistori.
En unes circulars que Vostès publiquen, diuen que del barranc de la Bota a Morella costarà
43.260.000 euros que s’invertiran en els anys 2005, 2006, 2007 i 2008, quan a hores d’ara, res
de res, també diuen que el govern de Zapatero invertirà en Morella un total de 71.577.000
euros, de lo dit a lo fet, no res.
També diu que el tram de Xert al Pont de la Bota no és important, quan si que ho és.
Ara ens diuen que el Partit Popular és el retrocés quan aquestos governs en la nació
Espanyola al que ens porten és al progrés i que és el que Mariano Rajoy està fent ara,
esperant que poc a poc la cosa es vage solucionant i s’ixque d’aquest problema en el que ens
va posar un govern del Partit Socialista.

La N-232 és un eix fonamental i es podria parlar molt de tots els incompliments que ha hagut
per part de tots els governs, encara que el Partit Socialista, governara qui governara, sempre
ha reivindicat i ha treballat per que la N-232 fora una realitat, encara que en determinats
moments eren rebuts pels responsables del Ministeri de Foment i en altres moments no,
demostrant una vegada més la falta de respecte institucional.
El tram de carretera de Mont Roig, és un tram que s’ha paralitzat tres vegades, una per part
del govern del Partit Popular i dos per fallida tècnica de les empreses i que ara, en aquest
moment, pareix que tinga una solució, i encara que en cautela hi ha que seguir amb esforç
màxim de les institucions per al recolzament d’aquestes solucions.
També recordar que hi ha unes consignacions pressupostàries del Port de Querol que no
s’han executat, estant, des de l’any 2010, el projecte preparat i per lo que per poder portar-lo
endavant s’ha de consignar per a l’any 2015.
Per lo tant, ara es considera un bon moment per demanar als nostre representants i molt
especialment als Diputats que ens representen en el Congrés dels Diputats per a que
anteposen els interessos del territori als interessos dels seus partits, i així aconseguir tenir una
carretera digna.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquesta moció, plantejada pel portaveu del Grup
Municipal Socialista, es presenta amb l’objectiu de buscar el consens, però hi ha vegades que
hi ha que tenir compte en allò que s’exposa en les intervencions ja que pot no afavorir el que
es pretén.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar la moció sobre la carretera N-232 tal i com es
presenta.
9. PROGRAMA DE FESTES 2014. Pren la paraula el regidor Amadeu Bordàs per donar
compte del programa de festes de l’any 2014.
Es tracta de la programació que més que de festes, és la programació de l’estiu ja que a banda
de les festes de Morella estan també les festes de La Pobleta, Xiva, Agost, Ortells, Herbeset,
setmana de la joventut, setmana cultural, concerts i demés.
Es tracta d’un programa amb multitud d’actes i del qual es vol destacar que s’han inclòs
activitats relacionades amb la commemoració dels 600 anys de les Converses de Morella; i al
tenir el 15 d’agost diverses activitats relacionades en aquesta qüestió s’ha optat per canviar el
pregó de festes al dia 14, avançant així l’inici de les festes.
A principi d’agost es realitzarà la setmana de la joventut en activitats per als menuts i joves,
després es realitzarà la setmana cultural amb la realització de concerts, presentacions de
llibres, conferències, cine, teatre; seguint després en la setmana de bous, concerts, paelles,
festes per a la gent gran i altres.

Pren la paraula el Sr. Amela per dir que des del Grup Municipal Popular s’aprovarà el
programa de festes, agraint especialment a totes les entitats col·laboradores com és el cas de
la Peña del Bou, col·legi de primària i secundària per les representacions teatrals, grup de
teatre que s’ha creat des de l’Associació de Jubilats, quintos, AMPA, banda de música, i, per
suposat, als regidors i equip de govern; esperant que aquestes festes estiguen plenes d’alegria
i felicitat.
Informar al Sr. Alcalde, que es preocupava per les qüestions meteorològiques, que a partir del
proper diumenge ja hi haurà un estiu ple.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per en primer lloc agrair la predicció meteorològica i pel que fa a
la programació de festes, dir que encara que durant tot l’any es fa un gran esforç per tenir
diversitat d’activitats, aquest esforç s’intensifica en el període d’estiu, agraint la col·laboració
tant d’associacions com de persones individuals.
Estem parlant de més de 200 activitats molt variades repartides des de finals de juliol, fins la
celebració de la fira de setembre, sempre intentant renovar, com va ser l’any passat amb
activitats per als xiquets en la setmana de bous i també oferint un ventall d’activitats d’oci
cultural molt variada per a la joventut amb col·laboració amb associacions i oferint un concert
del grup “Amics de les Arts” amb la col·laboració pública privada.
També dir que el mateix llibre de festes és un gran esforç i un gran treball per part de totes les
persones que col·laboren.
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També dir que s’intentarà que a primers d’agost es puga repartir, a tots els veïns, el programa
que en aquest moment ja es troba pràcticament tancat.

Aquest any, tal i com ha dit anteriorment el regidor, aquest programa també inclou actes
especials relacionats amb la commemoració dels 600 anys de les Converses de Morella, com
és el cas del Festival Internacional de Música que tindrà a veure amb este fet així com una
representació teatral el dia 15 d’agost.
També informar del trasllat del pregó de festes al dia 14 d’agost, fent-lo coincidir amb el dia de
la festa de la gent gran, aprofitant per anunciar que aquest any el pregoner serà Toni Ortí, una
persona molt volguda i coneguda, amb molta implicació en el món cultural de la nostra ciutat,
que l’any passat va complir 20 anys com a director de la banda, director de l’Escola Municipal
de Música, que ha estat regidor d’aquest consistori i que en l’actualitat treballa en l’empresa
municipal d’aigües.
I per finalitzar fer una crida a la participació de tota la gent en totes les activitats que estan
programades per aquest any.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar el programa de festes per a l’any 2014 tal i
com s’ha presentat.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ESCOLA INFANTIL. Conegut que l’Ajuntament de
Morella va acordar sol·licitar la creació d’una Escola Infantil de titularitat municipal, dins del
marc educatiu vigent, establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE
núm. 106 de 04-05-2006).

Conegut que la Inspecció Educativa i la Unitat Tècnica de la Direcció Territorial d’Educació,
Cultura i Esport de Castelló, han emès informe favorable en els seu respectiu àmbit
competencial.
I conegut que amb data 4 de juliol, es va remetre a aquest Ajuntament, projecte de Conveni
entre la Generalitat (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) i l’Ajuntament de Morella, per a la
creació d’una Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal.
Assabentat el Ple, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Conveni entre la Generalitat (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) i
l’Ajuntament de Morella, per a la creació d’una Escola Infantil de primer cicle denominada
municipal, de titularitat municipal, en la localitat de Morella.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, En Rhamsés Ripollés Puig, per a la signatura del citat conveni.
Pren la paraula la Sra. Mestre per dir que han estat moltes les legislatures en les quals els
regidor d’educació han estat treballant per tal poder arribar al punt en el qual es trobem en
aquest moment, oferint cursos de formació per als mateixos instructors que hi ha en aquestos
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Conegut que, per part de la Direcció General de Centres i Personal Docent, amb data 10 de
desembre de 2013, es va emetre informe favorable respecte a la proposta d’instal·lacions i ús
educatiu dels espais reflectits en els plànols presentats per a la creació de la mencionada
escola.

moments, fent-se reformes en les instal·lacions, adaptant-se a la normativa i així poder
demanar ajudes a les que, fins a aquest moment, no es podia accedir.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es valora aquesta qüestió de forma molt positiva,
esperant que es consedeixca, per part de la Conselleria, l’autorització per a una unitat
provisional, al tenir en estos anys més alumnes de la capacitat que es signa en la clàusula.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest conveni és una molt bona notícia, estant
treballant per poder oferir, de forma puntual, el servei d’eixa unitat provisional, necessària en
aquest moment.
Destacar l’esforç de molts regidors d’educació, entre altres recordar a Ramon Vives, han tingut
que fer per aconseguir aquest conveni, ja que aquest ha estat un procés llarg en el qual han
hagut molts obstacles i amb l’objectiu de poder obtenir ajudes importants per aquest servei.
11. INFORME SERVEI “MENJAR A CASA”. Es dóna compte per part de la regidora Malú
Blasco de l’informe sobre el servei “Menjar a casa” que és com segueix:
“Desprès d’uns quants mesos tenint en ment aquest projecte i havent superat diversos
obstacles, finalment hem aconseguit, amb esforç i persistència, que el projecte de menjar a
casa siga una realitat.

L’objectiu d’aquest servei complementari és oferir una dieta saludable en el seu propi domicili
adaptada a les necessitats de les persones majors, ja que una nutrició adient contribueix a
millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida.
Aquelles persones grans amb problemes de mobilitat poden sol·licitar que els ho porten a casa
o bé recollir el menjar al Centre de Dia, amb els següents preus:
Recollida en el Centre de Dia:
Entrega a domicili:

6,5 euros
4,55 euros (amb la subvenció del carnet d’or del 30%)
8,5 euros
5,95 euros (amb la subvenció del carnet d’or del 30%)

Aquest nou servei complementari, del qual es facilitarà informació en les oficines de Serveis
Socials, compta amb l’autorització del Centre de Salut Pública de Benicarló i es suma a l’oferta
dels serveis complementaris que ja es presten des del Centre de Dia de Morella com són: els
tallers de memòria, tractaments individuals de fisioteràpia, massatge terapèutic, logopeda o
menjar en el centre i millorant la qualitat de vida de les persones que acudeixen a ell.”
Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que, des del Grup Municipal Popular es recolzarà
aquesta iniciativa, reconeixent la importància que té, sent essencial i beneficiosa per a moltes
persones majors, considerant molt positiu el descompte que se’ls aplica amb el Carnet d’Or i
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El Centre de Dia de Morella a partir d’ara oferirà el servei de menjar a domicili que es crea a
proposta dels possibles usuaris, estant oberts a qualsevol proposta, sempre amb l’objecte
d’ajudar a les persones que necessiten una millor qualitat de vida i benestar, considerant que
aquest serà un servici més per a ajudar a les persones majors que estan en la seva casa.

esperant que prompte siguen més que les 4 persones que hi ha apuntades fins a aquest
moment.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair tot el treball portat a cap de d’aquesta àrea, regidora i
equip tècnic, així com també als treballadors del Centre de Dia, considerant que sempre és
una prioritat tot allò que té a veure amb serveis socials i en aquest cas reafirma la qualitat i
varietat de serveis que es vénen oferint des del Centre de Dia.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
12. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que es
tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote la seva
urgència.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE ACTUACIONS URGENTS A
REALITZAR DESPRÉS DE LES PLUGES TORRENCIALS DEL PASSAT 1 DE JULIOL. Es
dóna compte per part del regidor Miguel Angel Querol de la moció sobre les actuacions urgents
a realitzar després de les pluges torrencials del passat 1 de juliol que és com segueix:
“Dimarts passat, el dia 1, es produïa en la ciutat de Morella una tromba d’aigua de més de 90
litres per metre quadrat en menys de dos hores, el que va causar, ajudat de la mala eixida
d’aigües provinents de finques veïnes, forts despreniments i allaus de material dipositat en
l’abocador d’inerts, situat en la carretera d’Alcorisa.

Primer. Que el Consistori actue d’urgència en la zona de l’abocador d’inerts, de manera que
aconsegueixca extraure l’aigua de les parcel·les limítrofs, sense que estes arrosseguen el
material inert fins la carretera CV-1170, o el que encara és pitjor, fins els negocis propers a
l’abocador.
Segon. Que el Consistori amplie la rasa creada el mateix dia de les pluges torrencials i que en
eixe moment es trobava tapada de residus, per la falta de manteniment.
Tercer. Que la rasa creada per extraure l’aigua de les muntanyes, arreplegue totes les aigües, i
que estes no vagen directament al muntó d’inerts.
Quart. Crear una paret en la part baixa, de manera que els residus no arriben al clavegueram
que es troba en la part inferior, el taponen i l’aigua, acompanyada de material invadisca la
carretera i els negocis veïns.”
Coneguda aquesta moció es presenta, per part del Grup Municipal Socialista, una proposta
d’actuació en la mateixa zona, amb el detall d’altres actuacions, d’acord amb el projecte tècnic
integral de clausura del vertedero i que també es consideren necessàries i que són:
“ Per part de l’Ajuntament:
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Acord

- Continuar amb els treballs de neteja, millora i manteniment.
- Formigonar les zones de conducció d’aigua.
- Visita als afectats.
- Bloqueig de la zona del talús per tirar nous materials.
- Tancament de l’accés a la zona de l’abocador.
Consorci de Residus:
- Instar a la construcció imminent de la nova planta.
- Elaboració d’un programa d’actuació de regeneració de les zones degradades.
Diputació de Castelló:
- Instar a l’aprovació imminent del programa d’ajudes a zones degradades, al qual ens vam
acollir per poder fer una primera fase de millores.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que hi ha que diferenciar tres aspectes:
En primer lloc: les actuacions urgents que hi ha que prendre, per evitar problemes, i que des
del mateix dia de la pluja s’han començat a fer, tot tenint que millorar també el manteniment
general.
En segon lloc: la necessitat de disposar d’un nou lloc on poder tirar tots eixos materials, donant
solució als constructors, encara que açò correspondria a altres administracions. La construcció
de la nova planta de tractament, pareix que es realitzarà prompte, farà possible el tancament
definitiu de l’antic abocador.

Per finalitzar dir que aquest Ajuntament està a disposició de tots els afectats per donar una
solució a aquest problema.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els dos textos consensuats i refosos,
demanant informe tècnic amb l’objectiu d’estudiar les actuacions a realitzar.
13. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Garcia per plantejar distintes qüestions:
- Demanar que es tinga en compte que cada vegada que hi ha festa a la Plaça de Bous
s’agafa el contenidor de la Costa Trinquet i per tant els veïns d’aquesta zona es queden sense
lloc on tirar la basura.
- Demanar que es netejen les herbes del carrer Talega, i Costa Trinquet.
Pren la paraula el Sr. Querol, per recordar-li, respecte al respecte institucional, que quan el Sr.
Ximo Puig era cap de gabinet del President de la Generalitat no era capaç de rebre a l’Alcalde i
al regidor d’Hisenda del seu propi municipi.
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I en tercer lloc: la necessitat de realitzar una regeneració de la zona, tenint la possibilitat
d’ampliar l’ajuda sol·licitada a la Diputació per a zones degradades.

Pren la paraula el Sr. Amela per fer, respecte a assumptes tractats en l’informe d’alcaldia, les
següents puntualitzacions:
- Pel que fa a la reunió realitzada en representants de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i
de la Diputació, en cap cas es considera decepcionant, com ha referit el Sr. Alcalde, sinó que
el pacte de habilitar una partida de 3 milions d’euros per fer actuacions en la nostra Comarca
després de molts anys de paralització, es considera molt positiu.
- Respecte al col·legi de primària agrair al, dimitit, Sr. Carbonell per l’impuls que va donar a la
realització d’inversions en el mateix. Pel que fa a l’inici de les obres, s’està a l’espera que
comencen una vegada estigue publicada en el DOCV la licitació de les mateixes; fet necessari
al tractar-se d’una inversió de més de 200.000 euros.
- Traslladar una queixa per no haver segut informats del canvi d’empresa per a la realització de
les activitats lúdiques al Castell.
I per finalitzar plantejar els següents precs:
- Saber quina solució s’ha donat al problema d’una gossa que va estar molts dies abandonada
pel poble.
- Demanar que s’incloga, en el llibre de festes, els ingressos i despeses dels actes que
depenen directament de l’Ajuntament.
- Reincidir en el problema de la falta de llum que hi ha en una part del polígon industrial.
Pren la paraula el Sr. Ortí per reiterar dos qüestions plantejades en l’anterior plenari:

- En segon lloc demanar que es continue amb la neteja i manteniment de les muralles, en
zones com el Tint o la Torre de Fredes.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades.
Pel que fa a la qüestió de l’aigua dels llavadors d’Ortells, dir que s’ha actuat tant per part de
l’empresa d’aigües com per part de la brigada; informant que a banda d’un problema de
salubritat ens trobem davant un problema de civisme molt important, ja que hi ha alguna
persona que capta l’aigua dels llavadors per regar zones privades ocasionant que els llavadors
es queden sense aigua podrint-se la poca que queda.
Respecte als treballs en les muralles, aquestos ja es troben programats, però hi ha que tenir
en compte que en les últimes setmanes els treballs de manteniment s’han centrant en reparar
els desperfectes ocasionats per la pluja.
Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Amela sobre la llum del polígon, demanar disculpes si
no s’ha actuat en temps i forma.
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- En primer lloc la qüestió plantejada pels veïns d’Ortells, respecte a l’aigua pudenta que hi ha
en els llavadors.

Respecte a la proposta del llibre de festes, dir que les dades de les despeses són públiques i
vénen reflexades en els pressuposts, no sent probable que es puguen incloure en el programa
d’aquest any, ja que la seva edició es troba pràcticament tancada.
Pel que fa al problema de la gossa abandonada, dir que tant la policia local com voluntaris van
actuar en la seva captura, que va resultar impossible, probablement degut a problemes de
maltractament que va poder sofrir, però en aquest moment aquesta ha desaparegut de Morella
i desconeixement on es troba.
Respecte a l’empresa que gestionarà l’ambientació del Castell, demanar disculpes per no
haver-los informat, però es va tenir que actuar amb urgència degut, tant a les poques garanties
que ens oferia la primera empresa per portar endavant les activitats previstes, com a les
crítiques que se’ns van transmetre de les activitats portades a cap en Pasqua per la mateixa.
En la qüestió del col·legi, dir que s’ha enviat una carta per la preocupació que es té davant la
possibilitat de nous retards en el començament de les obres. El fet de tenir-se que publicar ja
es sabia des del primer moment i ara ens trobem en que en aquest moment encara no s’ha
publicat, portant açò a retardar l’inici de les obres, trobant-nos en este moment perdent un
temps molt important, ja que hi ha determinades actuacions que s’han de realitzar mentre no hi
hagen alumnes en el centre.

Pel que fa a la qüestió del respecte institucional dir que han estat moltes les ocasions, com per
exemple en el cas del col·legi, en les que l’Ajuntament de Morella dona trasllat de cartes a
altres administracions que no obtenint cap resposta, i en el cas concret de la N-232 en els
únics moments en que es va aconseguir reunions amb alts càrrecs, va ser amb governs del
Partit Socialista a Madrid.
Respecte al problema plantejat per la Sra. Garcia sobre el contenidor de basura, s’ha donat
trasllat en diverses ocasions a l’empresa responsable però vist el resultat obtingut es prendran
mesures al respecte.
Pel que fa a la neteja de les herbes del carrer Talega i Costa Trinquet, és una actuació que
està prevista i que s’anirà fent.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i quinze minuts, de la
que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot
el que com a Secretària certifique.
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Respecte a la reunió amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la Diputació, repetir que es
van veure molt bones intencions però cap concreta que suposara actuacions immediates, que
és el que necessitem en estos moments, com és el cas de la captació de la Torre Segura o
l’equipament del pou de La Torreta. Per tant es considera que el President de la Diputació va
cometre un error gravíssim ja que sols va oferir expectatives en un moment de verdadera
necessitat.

