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 dotze de juny 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. 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:
- Destacar la posada en marxa, a través de les xarxes, del vídeo promocional de l’empresa
VISA per al mundial de futbol de Brasil, que es va gravar en Morella. Agrair a tota la gent que
van participar, asetmico, banda..., i molt especialment a la productora, per haver triat Morella
per a la gravació d’aquest spot, valorant molt positivament l’oportunitat que ha suposat per a la
promoció de la nostra ciutat.
- Presentació, en la Seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, dels 600 anys sobre les
Converses de Morella i del Curs Internacional de Música Medieval i Renaixentista.
- Participació en la jornada que va organitzar la Colònia Morellano-Catalana, per celebrar la
commemoració dels 55 anys de l’altar que aquesta colònia té, en Sabadell, dedicat a la Mare
de Déu de Vallivana. Aquest actes també es va aprofitar per presentar una publicació sobre
aquest aniversari.
- Es va oferir una recepció, junt amb la Secretària i la Regidora de Tradicions, a un grup
d’advocats de l’Estat que es trobaven de visita en Morella.
- Destacar i manifestar la importància del recolzament donat pel Consell d’Estat a la posició de
molts ajuntaments, entre ells el nostre, davant la Llei de Reforma Local aprovada pel Govern
Central, qualificant-la molt negativament en molts aspectes. Es considera que aquesta és una
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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 12 DE JUNY DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig

qüestió a la que hi ha que seguir plantant cara, ja que atenta contra serveis bàsics i molt
importants per als nostres veïns i veïnes i res té a veure amb l’eficàcia econòmica.
- Fer menció també al pla d’ocupació local, amb l’ampliació, en quatre places, de la brigada
municipal per tal de portar endavant treballs tant en l’àrea de medi ambient com en la d’obres i
serveis.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- S’estan realitzant les obres de condicionament del paviment del carrer Mestre Carbó, una
vegada es van acabar les obres dels carrers Hospital i Colomer, aprofitant per fer una
reordenació d’alguns elements del trànsit i, sobre tot en el carrer Mestre Carbó, de reparació
de totes les entrades a cotxeres.
- Realització d’obres de millora de l’entorn d’Ortells.
- Inici del treballs per a la construcció d’una bassa de recollida d’aigua de Xiva.
- Treballs per l’adequació de la piscina d’estiu de Morella, obrint-se el proper dia 19.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- 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.

- S’ha procedit a la contractació d’un nou agent de Policia Local que estarà treballant fins
després de fira.
- Es va col·laborar en la organització de la I Fira de la Caça.
- Treballs habituals de control de tràfic en general i control del trànsit en l’entrada del col·legi
de primària.
- S’han fet diverses reunions en les dependències de la Diputació de Castelló, tant per a
concretar la col·laboració d’aquesta institució entorn al 600 aniversari de les Converses de
Morella, com per parlar del projecte de Dinos dels Ports.
- Participació en la festa per a la llengua que va tenir lloc a Benlloch, recordant que l’any
2015, Morella serà la Seu d’aquesta festa de les comarques de Els Ports i del Maestrat.
- Actuacions puntuals de la Policia Local.
ÀREA DE TURISME
- S’ha realitzat un Press trip de periodistes de mitjans de comunicació especialitzats en
viatges de diferents països, entre ells Bulgària, Romania, França, Alemanya, Finlàndia i
Uruguai, per promocionar el projecte dels tres territoris. Ja fa un any es va fer un altre press
trip a nivell nacional amb molt bons resultats.
Es considera que aquesta és una molt bona forma de promoció, directa, a un cost reduït i
molt efectiva. També es va aprofitar per donar-los informació sobre la festa del Sexenni.
- Destacar, a banda de la realització del vídeo promocional del mundial, altres gravacions de
programes de televisió, com ha estat el programa “Un país para comérselo” amb la
presència d’Ana Duato.

2

Codi . Validació : J3WQCTEGCTYM95Z4PC7KZHE25 | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 2 de 23

ÀREA DE GOVERNACIÓ

- Inici de les Jornades “Anem de Tapes”.
- Potenciació de Morella com ciutat de congressos, amb la realització de distints congressos
de temàtiques molt variades i amb una repercussió tan econòmica com de promoció molt
important per Morella.
- Realització de visites turístiques, dels membres de l’associació Asetmico, per la nostra
ciutat, considerant que totes les persones que treballen en el sector turístic són una font
d’informació molt important de cara als turistes que visiten la nostra ciutat.
- Realització d’una jornada formativa sobre la plataforma de Segitur que ofereix el Ministeri de
Turisme a través de la Conselleria, Travel Opel Apps, i a la qual l’Ajuntament està adherit
des de fa temps.
- Avui mateix s’ha fet la presentació d’una nova iniciativa dirigit al públic familiar, el festival
“Happy weekend”, que tindrà lloc l’últim cap de setmana d’agost amb la realització de molt
variades activitats.
ÀREA DE COMERÇ
- Reunió de la Taula del Comerç per preparar el calendari de diferents activitats promocionals
per al mes de juliol.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT
- Celebració de la I Fira de la Caça, agraint el treball desenvolupat per l’Associació de
Caçadors del Maestrazgo.
- Reunió amb l’Associació Firal per preparar la propera edició de la fira de Morella de
setembre.
- Treballs de poda i neteja de zones enjardinades.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.

- S’ha col·laborat en l’organització del Congrés Nacional SAX 2014 sobre la xarxa guifi.net
celebrat a Morella el 7 i 8 de juny, sent la primera vegada que aquest s’ha desenvolupat fora
de Catalunya i en el qual es va comptar en la participació de professors de gran rellevància
en aquesta matèria.
- S’ha col·laborat en l’organització del Congrés de Jornades de Concurrència de la UJI, per a
gent iniciada en les noves tecnologies, comptant en la participació de professors
d’universitats de tota Espanya, entre ells el Morellà Roque Meseguer (professor de la
Universitat Politècnica de Catalunya).
- S’ha iniciat la creació d’usuaris de la 4ª fase de guifi.net.
- S’han iniciat reunions i converses amb els comerciants de Vodafone per tal de solucionar
els problemes del servei.
- S’han fet noves modificacions a la web de la fira i de morellasingletracks.
- Està en marxa una nova web de Carns de Morella, per poder gestionar encomandes i
facilitar l’administració empresarial.
- S’ha fet la preparació i impartició dels cursos d’informàtica: informàtica bàsica, informàtica
avançada i photoshop.
- Hi ha previst, en breu, la realització d’altres cursets, un de xarxes socials i un d’excel
avançat.
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ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- Preparació de cartells i difusió de distintes activitats, tant ja realitzades com també per les
programades per a properes setmanes i per als propers mesos, com són el campionat de
futbito, l’obertura de la piscina, campionat futbol 3x3 o els diferents congressos i activitats
culturals.
ÀREA DE CULTURA
- Desenvolupament de la primavera de teatre amb diverses obres teatrals per a tots els
públics, animant a la participació en la representació, aquest cap de setmana, d’una obra
infantil així com recordar la representació de l’obra “Els majorals del Corpus” que tindrà lloc
els dies 20 i 28 d’aquest mes.
- Es continua treballant en les actuacions que es porten a terme durant la celebració dels 600
anys de les converses de Morella.
- S’ha col·laborat amb la regidoria de benestar social per oferir, dintre de les Jornades de la
Gent Gran, d’una visita guiada teatralitzada i ambientada en les Converses de Morella.
- Signatura d’un nou conveni amb els Gaiteros de Morella.
- Preparació, per al 15 d’agost, de la representació teatral “El Papa Luna”.
- Organització d’una xerrada sobre Ràdio Televisió Valenciana, amb la presència de
periodistes que han format part de la mateixa, com són Xelo Miralles o Javier Andrés, i que
tindrà lloc aquest cap de setmana.
- S’han mantingut reunions amb l’Ajuntament de Reus per tal que una dansa d’aquesta ciutat
participe, el proper 15 d’agost, en Morella, recordant que l’Àguila de Morella participarà en
una trobada que tindrà lloc en setembre en la ciutat de Reus.

- Preparació de l’Escola d’Estiu.
- Celebració d’un Consell Escolar de l’Escola Llar.
- Reunió amb l’AMPA per continuar amb l’iniciativa, que s’encetava l’any passat, del banc de
llibres fomentant així la reutilització del llibres amb l’estalvi econòmic que açò suposa.
ÀREA D’ESPORT
- Destacar l’èxit de la trobada de Spining que va tenir lloc en el poliesportiu amb gran
afluència de participants.
- Col·laboració en el Bàsquet Femení Morella en la festa de fi de temporada.
- Realització del festival de patinatge que donava fi al curs de les escoles esportives. Donar
l’enhorabona als professors, alumnes i als pares.
- Organització del Campionat de Futbol 3x3 en col·laboració en el Els Ports F.C.
- Preparació d’una prova de BTT que tindrà lloc a finals d’aquest mes de juny.
ÀREA DE JOVENTUT
- Treballs amb joves universitàries en els projectes de final de carrera.
- S’ha organitzat l’horari del Casal Jove, el qual finalitzarà a l’estiu ja que en aquest període
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ÀREA D’EDUCACIÓ

s’ofereixen altres serveis, com la piscina.
- S’ha recuperat la realització de cursos d’estiu de la UJI amb un curs d’arquitectura per al
mes de juliol.
ÀREA DE FESTES
- Treballs per a l’organització de tots els actes per al mes d’agost, culturals, concerts, bous...
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Realització de les Jornades de la Gent Gran, agraint la col·laboració de tots els voluntaris
que fan possible moltes de les activitats que es desenvolupen en aquestes Jornades.
- S’ha estat en contacte amb les juntes de jubilats de Xiva, Ortells i Morella per tramitar les
ajudes per a millores de les seves seus socials.
ÀREA DE LA DONA
- Es va col·laborar amb Infodona i el Grup de Dones per fer una xerrada en les sales gòtiques
de l’Ajuntament sobre “Estrategia de la mujer” a càrrec d’una psicòloga.
ÀREA DE TRADICIONS

ÀREA DE SOLIDARITAT
- S’han realitzat les Jornades de Solidaritat, amb gran èxit de participació.
- Destacar l’èxit de la recollida de roba i d’altres campanyes solidàries, una part de la roba
recollida s’ha entregat a Cáritas i una altra part a l’ ONG “Tots Units” de Villarreal.
- També s’ha fet entrega de la recollida de taps de plàstic a la família de Vinaròs que va
sol·licitar l’ajuda.
- Destacar que en totes aquestes iniciatives es demostra, una vegada més, la solidaritat del
poble de Morella.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
- Fer menció a una molt bona notícia, com és el fet de la posada en marxa pròximament del
nou servei del Centre de Dia “Menjar a casa”, obrint-se la pròxima setmana les inscripcions.
Aquest servei es considera molt important i està enfocat a totes les persones grans o que
tenen dificultats de mobilitat i que així puguen tenir una dieta completa i equilibrada.
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- S’estan preparant totes les activitats del Corpus Christi que tindrà lloc el proper cap de
setmana.
- S’està preparant amb la Comissió organitzadora dels actes de les Converses de Morella un
acte per al primer cap de setmana d’agost en el qual els protagonistes seran els cabuts, els
gegants i el xiquets i xiquetes de Morella, començant amb una iniciativa per demanar la
col·laboració per donar nom als gegants.

Es dóna compte dels decrets que van del 2014-0120 al 2014-0135

DECRET
2014-0131
DECRET
2014-0130
DECRET
2014-0129
DECRET
2014-0128
DECRET
2014-0127
DECRET
2014-0126
DECRET
2014-0125
DECRET
2014-0124
DECRET
2014-0123
DECRET
2014-0122
DECRET
2014-0121
DECRET
2014-0120

Data
05/06/2014
17:46
04/06/2014
10:00
04/06/2014
10:00
04/06/2014
10:00

Resum

CONVOCATÒRIA J.G. 05-06-2014
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT
NOMENAMENT
INSTRUCTOR
30/
05/2014 RECLAMACIÓ PATRIMONIAL ORENCIO
17:21
VALVERDE RUBIO
30/05/2014
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
11:39
30-05-2014
22/05/2014
- PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA COMPTE
9:55
GENERAL 2013
21/05/2014
18:39
LIQUIDACIÓN PLUSVALIA 270/2014
21/05/2014
LIQUIDACIÓ
PLUSVALIA
EXP.
18:39
282/2014
21/05/2014
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN
12:57
22-05-2014
21/05/2014
Comissió
Promoció
Econòmica
12:56
22-05-2014
21/05/2014
12:54
Comissió de Governació 22-05-2014
21/05/2014
Comissió de Cultura, Educació i
12:53
Esports 22-05-14
Convocatòria
de
la
Comissió
21/05/2014
Informativa d'Hisenda i Especial de
12:52
Comptes
21/05/2014
Comissió
Benestar
Social
12:49
22-05-2014
21/05/2014
CONVOCATORIA
PLE
ORDINARI
12:47
22-05-2014

Expedi
ent
330/201
4
20/2014
20/2014
20/2014
288/201
4
319/201
4
42/2014
270/201
4
282/201
4
292/201
4
308/201
4
310/201
4
312/201
4
306/201
4
313/201
4
305/201
4

2. MODIFICACIÓ CONDICIONS PRÉSTEC PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. Vista la
possibilitat d'adherir-se a les noves condicions financeres de les operacions d'endeutament
formalitzades en la primera fase del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors
propostes, per mitjà de Providència d'Alcaldia de data 12 de juny del 2014 es va incoar
expedient per a valorar les diferents millores que es presenten.
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Nom
DECRET
2014-0135
DECRET
2014-0134
DECRET
2014-0133
DECRET
2014-0132

Vist que en data 12 de juny del 2014 es va emetre informe d'Intervenció, en el que es posa de
manifest el següent:
Que l’import pendent d'amortitzar per la dita operació a data 30/04/2014 és d'1.229.294,70 €.
Que l'estalvi total que ens suposa el beneficiar-nos d'alguna de les mesures que se'ns proposa
és aproximadament de 67.448,48 €.
Que este Municipi té capacitat de pagament suficient per a fer front al dit deute sense
necessitat adoptar cap mesura.
Que entre les condicions que se'ns ofereix, per esta Intervenció s'optaria per l'opció 2.
Vist que en data 12 de juny del 2014 es va emetre informe d'avaluació de les autoritzacions o
llicències d'inici d'activitat econòmica que han de ser modificades per declaració responsable.
A la Vista de l'informe-proposta de Secretaria i el dictamen de la Comissió Informativa, de
conformitat amb el que disposa l'Orde PRE/966/2014, de 10 de juny, sobre les característiques
principals de les operacions d'endeutament, el Ple mitjançant un acord per sis vots a favor del
Grup Socialista, i quatre vots en contra del Grup Popular, a proposta de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Especial De Comptes, adopta el següent acord:

Opció 2: Ampliació del període de carència en un any més, és a dir, passa de 2 a 3, es manté
l'actual període d'amortització de 10 anys; amb una reducció ‘intermèdia' del tipus d'interès en
uns 131 punts bàsics, a la qual es descomptarà el possible cost de la intermediació bancària
per canvi d'operativa i contractes.
SEGON. Que la secretària interventora, procedisca a comunicar de manera telemàtica a través
de l'OVEL la intenció del Ple d'acollir-se a les mesures, i adjunta el PDF del dit acord.
TERCER. Acordar l'acceptació de les següents condicions Generals:

CONDICIONS GENERALS
Ø Adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques de
l'Administració General de l'Estat d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
Ø Adhesió automàtica a la plataforma Emprèn en 3 prevista en l'Acord del Consell
de ministres per a impulsar i agilitzar els tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial
de 24 de maig del 2013.
Ø Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents
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PRIMER. Aprovar acollir-se a les noves condicions financeres de les operacions
d'endeutament formalitzades en la primera fase del mecanisme de finançament per al
pagament a proveïdors, i en concret la següent:

autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions responsables,
d'acord amb el que preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la
unitat de mercat, i elaborar un informe d'avaluació de les normes de l'entitat local
que han de modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de
desembre, d'acord amb les directrius fixades pel Consell per a la unitat de mercat.
QUART. Confirmar el Pla d'Ajust vigent.
QUINT. Remetre de manera telemàtica l'acceptació de les condicions i el compromís d'adoptar
les mesures següents:
Remissió de còpia d'haver subscrit l'acte d'adhesió a la plataforma Emprèn en 3.
Remissió de llista de les llicències o autoritzacions d'inici d'activitat econòmica que se
substituiran per declaracions responsables.
Remissió de compromís d'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures
electròniques de l'Administració General de l'Estat des de l'endemà de l'aprovació de l'Orde del
ministre d'Hisenda i Administracions per la qual es regulen les condicions tècniques i
funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per destacar dos aspectes. En primer lloc dir que aquest punt que
es planteja en aquest plenari és positiu a l’aconseguir baixar els interessos i augmentar el període
de carència; recordar que aquest equip de govern, junt amb molts altres ajuntaments d’arreu
d’Espanya, havia sol·licitat al Ministeri aquestes mesures, ja que els Ajuntaments són les
administracions que més estan complint en la reducció de les despeses i en ser més efectius. I en
segon lloc fer una crítica al govern, ja que es considera que el Ministeri està augmentant la
càrrega de feina als Ajuntament a més a més de donar informació fora de temps, com ha estat en
este cas.
Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que hi ha que destacar la facilitat de l’equip socialista en dir
sols allò que els interessa i no dir realment el que implica l’opció proposada en aquest punt.
Les mesures proposades són per millorar les condicions econòmiques del pla de pagament a
proveïdors i podent elegir entre dos opcions, s’ha triat la de pagar més i més tard, fent que cada
any de carència s’encareixi el cost total a base d’interessos ja que durant aquest temps de
carència no es produirà devolució de capital però si que s’hauran de pagar els interessos d’aquest
període.
Amb aquesta opció es seguirà devent el mateix però s’haurà de pagar més, per tant es considera
que l’opció de reduir el diferencial sense tenir que augmentar la carència és la millor, sempre que
no siga necessari per qüestions econòmiques triar l’altra opció.
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Remissió telemàtica de confirmació del Pla d'Ajust existent, contenint la condicionalitat exigida
per l'Acord i les projecció de mesures compromeses.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que la intervenció feta per la Sra. Garcia no sorprèn, ja que el
Grup Municipal Popular va votar en contra en el moment en el que es va demanar, per mitjà
d’una moció i a l’igual que molts altres ajuntaments, que es baixaren els interessos als
Ajuntaments i es facilitara el pagament a proveïdors.
I sí que se considera positiu el fet d’aconseguir, gràcies a molts d’ajuntaments com el de Morella
que planten clara, que ens facen algo de cas, baixant els interessos i el període de carència; i en
este moment l’objectiu no és que els bancs tinguen els diners ells sinó que la prioritat és
assegurar uns serveis.
El que sí que tindrien que recordar és per quin motiu es va tenir que demanar aquest crèdit i no és
altre que pels deutes de la Generalitat.
Pren la paraula la Sra. Garcia per dir que, el deute que té la Generalitat en aquest ajuntament no
fa que no es puga qüestionar el seu posicionament quan amaguen una vegada més la mala
gestió econòmica, l’equip de govern també té d’assumir els seus errors i sobre tot la seva
incapacitat per fer front a la crisi. No es pot dilatar el deute en el temps hipotecant al poble, no
sent la primera vegada que passa, sols cal recordar els 600.000 euros d’interessos que pagarem
pel refinançament del poliesportiu.
Per tant la postura del Grup Popular és clara ja que no vol pagar més ni més tard, i està en contra
de l’opció que Vostès han escollit i que és la que menys ens beneficia.

Però deixem clar que el que Vostès proposen és donar els 100.000 euros al banc en compte de
poder destinar-los a accions prioritàries per als nostres veïns, en aquestos moments de verdadera
crisi econòmica que estem passant, com són els serveis socials, educació o altres.
I per finalitzar repetir que gràcies a tants ajuntaments com el nostre que han plantat cara s’ha
aconseguit el que tenim en este moment.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, TARIFES TAXI. Coneguda per Ple la proposició de tarifes per al taxi
de l’empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta està composada per les tarifes màximes
oficials per als serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers amb vehicle de
turisme (targeta de la classe VT), impostos inclosos, que són com segueixen:
VIATGES

Tarifa
ordinària

Tarifa especial per a
serveis nocturns,
diumenges i festius
d’àmbit nacional,
autonòmic i local (1)

Preu per vehicle/km

0,58

0,68

Preu per hora d’espera

14,20

17,00
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Pren la paraula el Sr. Acalde per repetir-li que amb la seva postura, que ja no es va entendre en el
seu moment, no s’haguera aconseguit ni tant sols el que tenim en aquest moment, considerant
que la diferència entre els dos tipus d’interés, el 0,3%, no és substancial.

VIATGES

Tarifa
ordinària

Tarifa especial per a
serveis nocturns,
diumenges i festius
d’àmbit nacional,
autonòmic i local (1)

Se computarà per fraccions de 15 minuts cada
fracció

3,55

4,25

Mínim de percepció

3,12

3,68

Serveis especials amb descompte inclòs
Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar (dimecres i
divendres)

14,00

Xiva, €/pers, anar i tornar (un dia predeterminat a
la setmana)

6,00

Jubilats

15%

Estudiants

15%

Carnet d’Or (descomptes no acumulables)

20%

Carnet +3

20%

a) Els serveis es contractaran en règim d’alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
b) En qualsevol cas l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les condicions
establertes en la Resolució de 21 de desembre de 2011 de l’Agència Valenciana de Mobilitat.
c) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de mutu
acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual tindrà caràcter
d’obligatòria.
e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en coneixement
de l’Agència Valenciana de Moviment, (Av. Enric Valor, nº 13, Burjasot, Valencia) i els serveis
d’Inspecció del transport terrestre de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
en el Servei Territorial de Transport d’Alacant (Av. Aguilera, nº 1-6ª de Alacant), en el Servei
Territorial de Transports de Castelló (Av. del Mar, nº 16 de Castelló de la Plana) i el Servei
Territorial de Transport de València (edificio PROP calle Gregorio Gea, nº 27 de València).
Vehicle matrícula: 9991-FJF
(1) Aquesta tarifa s’aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i les 6 hores
en dies laborables, i als serveis que es presten des de les 0 hores fins les 24 hores en
diumenges i festius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
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Descomptes

Pren la paraula la Sra. García per dir que aquest és un servei molt còmode i necessari però
que les tarifes que s’han aplicat són les màximes oficials podent-se haver escollit altres menys
elevades fent que a Morella sempre es tinga que pagar el màxim pels serveis.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el que ha dit la Sra. García es totalment fals ja que en
cap moment ha tingut en compte les bonificacions que s’apliquen a les tarifes.
El servei de taxi és un servei molt important ja que no comptem en transport públic, aplicant-se
unes tarifes adequades per a que el servei siga sostenible però fent bonificacions a tots aquells
col·lectius que per les seves necessitats puguen utilitzar més el servei.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular
acorda aprovar les tarifes del taxi municipal per a l’any 2014 tal i com es presenten.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SOBRE LA SEQUERA. Es dóna compte per part del
Regidor de Medi Ambient Rafael Pallarés Traver de la moció sobre la sequera presentada per
la Unió de Llauradors i Ramaders, que és com segueix:
“L'últim informe disponible d'indicadors de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer establix el escenaris operacionals de la sequera. En ell, dels nou
sistemes existents, cinc estan en Prealerta, un en Alerta i tres en Normalitat.

Respecte a les temperatures, l'Agència Estatal de Meteorologia ve qualificant els primers
mesos del 2014 com sec i càlid en referència a febrer i març i d'extremadament càlids els
mesos de gener i abril. Una dada destacable és que el mes d'abril ha estat el més càlid de la
sèrie de temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana, superant a abril de 1961, que fins ara
era el mes més càlid.
Pel que fa a les precipitacions, en els últims 7 mesos (any hidrològic), l'acumulat mitjà a la
Comunitat és de 122 l/m2, quan el normal serien 340 l/m2. Això vol dir que el dèficit acumulat
entre l'1 d'octubre i el 30 d'abril és del 65% en la mitjana del territori.
Amb tanta escassetat de precipitacions, la primera conseqüència és la falta d'humitat del sòl,
de manera que el sòl està molt sec, amb menys del 10% d'humitat respecte al màxim de
capacitat estimat, en un poc menys de 9000 km2, el 40% del territori.
En conclusió, amb la situació dels embassaments i la previsió de falta de precipitacions per a
les pròximes setmanes, ens aboquen a una clara constatació de l'inici d'un període de sequera
que no garanteix que l'aigua embassada puga proveir el sector agrari més enllà de final d'any
si no plou durant els propers mesos, i de forma important.
Tot això comporta unes clares repercussions en el sector agrari de la Comunitat Valenciana.
A les zones de regadiu:

11

Codi . Validació : J3WQCTEGCTYM95Z4PC7KZHE25 | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 11 de 23

La situació dels embassaments a 29 abril 2014 corresponents a la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer és de 1.861,56 hm3 la qual cosa suposa únicament el 55,60% de la seva capacitat
total.

• Disminució del nivell dels aqüífers. Salinització dels pous de reg en les zones litorals.
• Perduda en quantitat i qualitat de la producció.
• Increment dels regs: augment del cost energètic en un moment amb un alt preu de les tarifes
elèctriques per al reg.
• Increment del nivell de plagues, amb l'augment de cost associat.
A les zones de secà:
• Disminució o pèrdua de la producció.
• Possible pèrdua d'arbrat.
• Increment del nivell de plagues, amb l'augment de cost associat.

Per sectors, els més afectats són:
• Cereal. La producció s'ha vist greument afectada, considerant perduda ja la totalitat de la
collita en totes les zones productores de la Comunitat Valenciana per l'absència de pluges
provocant que s'assequi el cultiu.
• Fruits secs. Són evidents els danys d'ametlles seques en els arbres, amb clars indicis en
determinades zones d'afecció a l'arbre.
• Olivera. La pèrdua de producció serà molt destacable, ja que ve d'una campanya on la collita
era només del 40 % del que és una campanya normal i, per esta, amb l'absència de pluja
s'espera que siga del 60% -70% del que és la producció habitual de la zona.
• Fruita d'estiu. S'observa una disminució considerable del calibre que provocarà una
depreciació del valor comercial.
• Cítrics. S'han vist una disminució important dels calibres, amb la negativa repercussió en els
mercats, i els continuats vents secs de ponent han comportat una menor transpiració de la
planta que no ha estat pal·liada pels regs i que ha contribuït a l'aparició de la clareta i el badat
en les varietats de taronja.
• Vinya. Deficient brotació que tindrà repercussions, tant en la quantitat com en la qualitat del
raïm.
• Ramaderia extensiva. L'absència de pastures té un efecte directe en el cost de l'increment de
l'alimentació.
• Apicultura. La falta d'aigua ha incidit de manera clara en la floració que no s'ha pogut
compensar amb la seva activitat transhumant en travessar tot l'Estat la situació de sequera.
En conseqüència, davant d'una situació d'extremada gravetat per als cultius i per a la
ramaderia, des de LA UNIÓ es sol·licita la sensibilitat de l'Ajuntament i aprove una moció que
continga els següents punts i que ja han estat traslladat tant al Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana com l'Honorable Conseller de Presidència i d'Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua i també a la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient:
1. Constitució urgent d'una Comissió de Seguiment de la Sequera, composta per les entitats
representatives dels sectors afectats per analitzar l'evolució de la sequera i proposar
mesures preventives i compensatòries.
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En els sectors agrícoles este període de sequera i altes temperatures persistents està
provocant nombroses pèrdues, valorades ja en 320 milions d'euros, que tindran una
repercussió directa en la disminució d'ingressos dels llauradors que comporta un major
endeutament i, per tant, una pèrdua de la capacitat d'invertir en el cultiu en particular i en
l'explotació en general.

2. Concessió d'ajudes directes a les explotacions amb danys per sequera pels increments
dels costos.
3. Concessió d'ajuts d'Estat 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Es poden concedir el
primer any o repartit entre els tres.
4. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.
5. Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica
corresponent a l'exercici 2014. Es tracta d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels
ajuntaments i diputacions provincials siguin compensats amb càrrec als pressupostos
generals de l' estat i, en aquells casos que s'haja realitzat el pagament del mateix, es faça
un retorn de l'import.
6. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per
contingències comunes corresponents al període comprès entre l'abril de 2014 i maig de
2015, ambdós inclosos.
7. Exempcions per a l'any 2014 del cànon de regulació i tarifa d' utilització de l'aigua estableix
la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu
8. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret.
9. Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.
10. Establiment d'una línia de préstecs ICO amb interès subvencionat per als afectats per la
sequera: explotacions de boví, oví, cabrum, equí i porcí en règim extensiu o apicultura,
explotacions agrícoles de secà i les de regadiu afectades per la sequera. El termini de
retorn serà de cinc anys, amb dos de carència en el pagament del principal i dels
interessos, que han subvencionar fins al 75% i sense cost d'avals.
11. Es tinga en compte la situació econòmica que la sequera produirà sobre els ingressos
agraris a l'hora d'estimar la condició de Llaurador Actiu en la PAC 2015.

1. Poder llaurar la superfície sembrada per deixar-la en guaret abans de finalitzar el període
obligatori que s'estableix per complir amb la condicionalitat.
2. La Conselleria d'Agricultura, d'ofici, permet l'entrada de bestiar en les parcel·les sembrades
sense que això afecte al compliment de la condicionalitat.
Exclusives per als Fruits Secs
1. Ajudes a l'arrencada i a la reconstitució del potencial de producció agrícola danyat per la
sequera (arrencada i reposició de plantes), cofinançades per l'Administració General de l'Estat
i les Comunitat Autònomes. (Apartat b) del punt 1 de l'article 18 del Reglament ( UE) n º
1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre del 2013).
Exclusives per ramaderia extensiva
1. Ajuda als ajuntaments per a la construcció d'abeuradors o millorar els actuals punts de
subministrament.
2. Ajuda directa pels costos addicionals de l'alimentació a conseqüència de la sequera.
3. Autorització d'ofici per permetre pasturar en parcel·les sense afectar la condicionalitat ni als
ajuts PAC.
Mesures generals a adoptar sobre el recurs aigua (a aplicar segons zones)
1. Realització urgent dels estudis pertinents que localitzen els aqüífers i puguen de manera
racional proveir mancances puntuals.
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Exclusives del Cereal

2. Que els Plans de Demarcació de les confederacions hidrogràfiques contemplen les aigües
subterrànies, ja que representen la majoria de recursos d'aigua dolça dels que es pot disposar.
3. Utilització de les aigües residuals degudament tractades, depurades i dessalades els volums
són llançats, majoritàriament, al mar i que poden salvar part de l'arbrat de secà.
4. Utilització amb caràcter d'urgència les aigües salobres que en molts llocs estan localitzades
molt superficialment i que poden ser tractades ràpidament per al seu aprofitament.
5. Posada en marxa de les dessaladores que encara no s'han posat en marxa i que poden
alliberar quantitats importantíssimes de recursos per al sector agrari.
Finalment, els sol·licitem que trasllade el resultat de la votació a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,
al Ministeri d'Agricultura Alimentació i Medi Ambient i a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders a
l'adreça que apareix a peu de pàgina.”
El Sr. Pallarés vol comentar que s’està totalment d’acord en la moció presentada per La Unió
de Llauradors i Ramaders, afegint que aquest Ajuntament té des de fa anys una concessió
d’aigua en el riu de la Torre Segura, esperant que hagen ajudes per poder construir la bassa i
així poder aprofitar l’aigua, en moments de sequera com aquestos, sense cap despesa
addicional.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Municipal Popular està d’acord en el fet de que
es prenguen mesures excepcionals per la situació de sequera general que hi ha, tractant-se
d’un problema cíclic passant-se, en aquesta zona, de normalitat a prealerta.

Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que l’Ajuntament sempre ha garantit l’aigua per als que
ho han pogut necessitar.
Pel que fa a la construcció de basses, dir que lo primer que és necessari és disposar de la
concessió d’aigua i com ha estat en el cas de la Torre Segura, aquesta concessió va arribar
farà cosa de dos anys, estant sol·licitada des de fa molts anys; sent en este moment difícil fer
la inversió. Dir també que si s’han fet altres inversions durant aquest temps ha estat per que
aquestes han estat subvencionades, mentre que per a la construcció d’aquesta bassa no se
disposa de cap tipus d’ajuda.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que intentar atribuir a l’Ajuntament la planificació hídrica
de les nostres conques és fer demagògia, dient que es considera que, tots els equips de
govern que han passat per aquest Ajuntament, han treballat en aquesta qüestió.
En aquest moment ens trobem amb un President de la Diputació que fa publicitat de les
reunions que manté amb el President de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per parlar dels
“famosos” 100 hectòmetres, no fent cas ni als alcaldes, ni defensant el que demanen els
ajuntaments de la comarca, que no és altra cosa que fer els projectes de laminació d’aigua al
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Dir que des d’aquest equip de govern no ha hagut ni planificació ni previsió de l’estructura
agrària davant la sequera, no implicant-se tot el que calia en la gent del camp, i prioritzant en
fer inversions com el Centre Lúdic Esportiu Jaume I, que a hores d’ara encara té goteres, un
escorxador o altres, en compte d’invertir en la construcció de basses.

riu Bergantes en compte de fer la pressa d’Aiguaviva, tal i com es demanava en la moció
presentada en el mes de març.
Repetir tal i com ha dit el Sr. Pallarés que sempre s’han garantit punts d’aigua i en el cas
concret de la construcció de la bassa de la Torre Segura es van perdre moltes ajudes per no
tenir la concessió.
Per tant el que tenen que fer les administracions és possibilitar les ajudes, sent molt difícil que
un Ajuntament com Morella puga tenir previsió quan ni la Generalitat ni la pròpia Confederació
Hidrogràfica la té, ni fa res per donar els permisos i les ajudes necessàries.
I per finalitzar dir que l’Ajuntament de Morella sempre està i estarà al costat del sector agrícola
i ramader i amb aquesta moció es demana que hagen línies, previstes en la legislació, d’ajuda
al sector ramader, amb bonificacions de l’IRPF, amb ajudes de l’ICO i que recolzen inversions
així com també que donen els permisos necessaris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la sequera tal i com es
presenta.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ REFERÈNDUM CONSTITUCIONAL. Es dóna compte
per part del regidor Ernesto Blanch de la moció sobre el referèndum constitucional que és com
segueix:

La ciutadania demanda canvis. Canvis en profunditat. I la Constitució espanyola ha de ser el
marc on es plasmen estes reformes. La Constitució es pot i s’ha de reformar de manera
democràtica i, igual que al 1978, buscant el major i més ampli consens possible, amb un nou
pacte intergeneracional.
No parlem únicament de la forma d'Estat. El debat s’ha de centrar en una reforma
constitucional que abaste totes les demandes socials, econòmiques, de garanties jurídiques i
drets ciutadans.
L'actual formulació de la Constitució Espanyola ja ha complert el seu paper. I cal un nou pacte
constitucional global que actualitze el nostre pacte de convivència i incorpore a les generacions
més joves, que han nascut en democràcia, al consens constitucional.
La Constitució es pot i s’ha de reformar, de forma democràtica i complint els mecanismes que
estableix l'Estat de Dret.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel
Ple els següents acords:
1.

Proposar una reforma de la Constitució espanyola que contemple almenys els següents
acords:
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“La Constitució de 1978, sorgida d’un ampli consens i del diàleg de la transició, fa temps que
mostra símptomes d’esgotament. Han passat més de 35 anys des de la seua aprovació i en
este temps la societat espanyola ha canviat profundament.

Un nou disseny d'Espanya com a un Estat Federal. Amb finançament i competències
justes i clarament definides.
Una clàusula social que assegure la protecció constitucional del dret a la sanitat universal,
a l’educació pública, a l’habitatge i a la garantia social.
Un aprofundiment dels mecanismes de transparència i regeneració democràtica i dels
drets de participació de la ciutadania en la vida pública.
La garantia d’igualtat, real i efectiva, entre homes i dones.
Altres aspectes rellevants com la forma d'Estat o la revisió de la reforma de l’article 135.
2.

Sol·licitar que esta reforma constitucional siga votada en referèndum per tota la ciutadania
tal com estableix la mateixa Constitució.

3.

Donar trasllat d'este acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat, i als grups
polítics del Congrés i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP per a
que actuen en conseqüència.”

Pren la paraula el Sr. Querol per dir lo següent:

Avui el Partit Socialista de Morella, una vegada més, anteposa els interessos propis als
interessos de tots els morellans. Si Vostè ix avui al carrer i pregunta, que és el que li preocupa
a la gent, estic segur que ningú o quasi ningú li dirà que la seua principal preocupació és si la
forma d’Estat és una Monarquia o una República.
Ara si Vostè vol parlar de república parle de República, jo no faré com el Sr. Alcalde que diu de
que podem o no parlar per acte seguit demanar disculpes, que acceptem, però que en eixa
mateixa frase diu que els regidors del Partit Popular no estem a l’altura del nostre càrrec, quan
Vostè, per molt Alcalde que siga, no és qui per decidir qui està a l’altura del seu càrrec sinó els
ciutadans cada quatre anys i que la mateixa legitimitat política que tenen Vostès la tenim
nosaltres.
Vostès vinguen al Ple a parlar de República que nosaltres vindrem a parlar d’allò que creiem
els interessa als Morellans. I si ix per Morella vorà que el que més importa i més preocupa avui
en dia és la falta de treball i l’atur, feina que Vostès es vanaglorien de donar a tots els
Morellans, i tal i com ja es va dir en un ple passat, el seu pla d’ocupació local té noms i
cognoms, recordant la lamentable actuació de l’equip de govern que amb l’excusa de la crisis
van despedir a quatre treballadors de la brigada d’obres i justament un mes després, l’Alcalde
es va posar un sou de 2.000 euros mensual.
Si precisament un Ajuntament com aquest té una raó de ser és la de beneficiar a qui més ho
necessita perquè hi ha persones que tenen molts de problemes per reincorporar-se al mercat
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Açò és un exemple més del perquè cada dia la ciutadania senteix més desapego per la política
i pels polítics.

laboral, entre elles les despedides, i Vostès en els seus actes i fets s’han descobert una
vegada més.
Sr. Alcalde fa un moment parlava dels serveis socials i la veritat és que estes quatre persones
si no estan a l’atur de miracle.
Per tant es continuarà parlant d’allò que es considera més important per als Morellans,
preguntant-se si és necessari que Morella pague els imposts, taxes i IBI més alts de la
província, i se veu que si, perquè este ajuntament té de traure els diners als Morellans per
poder pagar la propaganda i autobomo a la TV, a la ràdio i diari de Morella als que paguem
quasi 5.000 euros al mes. I ara citaré el que va dir Rosa Mª Calaf “como podria criticar un
medio de comunicación al poder, si está cobrando de él”.
El que realment preocupa als Morellans i del que Vostès no volen parlar, són problemes com el
gasto afegit que ens suposarà a tots els Morellans el refinançament del préstec del nou
poliesportiu (600.000 euros en interessos més els 2.000.000 que es deuen), que està ple de
goteres que provoquen lesions als usuaris, i el que no pot fer el Sr. Alcalde és quedar-se en
demanar disculpes sinó deixar pas a un altre que puga solucionar els problemes.
Un altre problema que preocupa és el que deuen les empreses municipals a proveïdors i a
creditors, així com la baixa d’una població cada dia més envellida i que després de 23 anys de
govern socialista han estat incapaços de donar cap solució al despoblament.

La sanitat també interessa i el Partit Popular a l’igual que Vostès vol la SAMU 24 hores a
Morella i així la demanem i exigim totes les vegades que face falta.
I per finalitzar dir que el Partit Popular de Morella està per parlar d’allò que afecta als morellans
mentre el Partit Socialista parla de República, de Monarquia, de les crisis internes que afecten
al seu partit o d’allò que més els convé.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que el primer que té de fer un regidor quan acudeix a un
plenari és llegir la documentació que se li facilita i així poder entendre de que va el que es
tracta i en este cas aquesta moció, que no té res a veure en cap de les coses que el Sr. Querol
ha manifestat en el seu discurs, al qual, per cert, comence a tenir-nos acostumats.
I ara vaig a recordar-li que del que estem parlant no és altra cosa que de que s’estan vivint els
temps més difícils dels últims 35 anys de democràcia a Espanya, que s’està en un temps de
canvis que demana la ciutadania i a les que el Partit Popular fa orelles sordes.
La gent al carrer demana treball i que no se’ls vulneren els seus drets socials com s’ha fet en
aquestos tres anys de govern popular, on s’ha patit el retrocés més important de drets socials
inclús des del temps de la dictadura.
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El que interessa als Morellans no és si hi ha Monarquia o República sinó de que perquè al Tint,
on el promotor de l’obra és una empresa pública de Morella, es va poder alçar les altures que
els va interessar mentre la resta de ciutadans no ho pot fer, els Morellans volen saber quans i
on estant els diners que es van guanyar en eixa obra.

Per això el Partit Socialista diu prou, i demana que es blinden, per a que cap govern puga fer el
que s’ha fet en els darrers anys, els drets laborals, el dret a la sanitat, el dret a l’educació
pública o el dret a tenir benestar social; drets que Vostès no han sabut defensar com a govern i
que la Constitució de l’any 78 va prevenir que podrien perdre’s.
Sent les vint-i-una hores i trenta-un minuts s’incorpora el regidor Amadeu Bordàs Antolí.
El Partit Socialista ha construït i consolidat democràcia, sent el gran partit de les reformes
democràtiques sempre tenint en compte la legalitat vigent i d’acord amb el sistema que s’ha
ajudat a construir.
I com que s’està d’acord en que hi ha coses més importants que si Monarquia o República es
parla d’elles en aquesta moció, que si l’haguera llegit ho haguera vist, i on també s’ha fet
autocrítica demanant-se que se estudie per part de tots si l’Estat que es va dibuixar en la
Constitució del 78 està adaptada a la societat del 2014 i si la gent està demanant que els seus
governants es mantinguen en la inòpia i parlant de coses supèrflues o es parle de coses
importants. Per tant es demanaria que es centrara en el tema que ens ocupa.
Per finalitzar fer una única menció a la República citant a Manuel Azaña, expresident de la
mateixa, que va dir “os permito, os tolero, os admito que os importe la República pero no que
no os importe España, el sentido del Estado no es un mito” on parla del sistema, i el sistema
està en crisi i o entrem a reformar-lo o ens quedarem mirant en la inòpia dels temps.

Vostè ha dit que aquestos són temps molt complicats quan es considera que el temps de la
transició va ser-ho bastant més aconseguint-se en eixe moment un acord d’un gran
percentatge de la població, i també ha parlat de regeneració democràtica, sent el seu Secretari
General un bon exemple, demanant un Estat Federal que caldria preguntar-se si algú més que
els Socialistes ho volen, també parlen de transparència que s’ho podrien aplicar i mostrar lo
que deu el CISE.
Estant demanant un referèndum quan sols caldria que demanaren al Secretari General del seu
partit que pose la convocatòria d’aquest referèndum en el seu programa electoral de cara a les
pròximes eleccions i el Sr. Rubalcaba diu “El Partido Socialista que tiene 135 años cumple sus
acuerdos, no va a romper el consenso constitucional y si un día estima pertinente que ese
consenso se revise para situarlo por otro, lo propondrá a través de los cauces pactados, por
los cauces legales. Esa y no otra es la forma en la entendemos los socialistas la
responsabilidad y la coherencia en la acción política. Los temas de estado, y este lo es, nos
comportamos de la misma manera estemos en el gobierno o estemos en la oposición” i per
tant pareix que en Morella no és així, no entenent els Morellans perquè des d’aquest
Ajuntament sempre s’anteposen els seus interessos als de tots els Morellans.
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Pren la paraula el Sr. Querol per dir que encara que si que s’ha llegit la moció, del vol parlar és
d’allò que considera més important per als Morellans, no considerant així una moció
presentada en l’Ajuntament de Morella que parla del referèndum constitucional i sí la feina, el
treball i que s’acabe l’atur, encara que Vostè les considera supèrflues no responent mai a lo
que se’ls pregunta.

I per finalitzar també vol fer una cita que diu “el socialismo es muy amigo de los pobres, los
crea a millones” i Vostès i soles Vostès, són els que es van aconseguir amb el govern de
Zapatero 3.500.000 parats.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, tant aquest equip de govern com els que ens han
precedit no sols parla, debateix sinó que també treballa en moltes qüestions, tant de les que
ens pertoca com de les que no ens pertoca. S’ha treballat per l’educació, per la sanitat, per
l’ocupació i per tot el que preocupa a la gent.
Prova d’açò és aquest ple, on s’ha parlat del sector del camp, de l’economia i com, gràcies a
que molts ajuntaments hem plantat cara, s’ha aconseguit una rebaixa dels interessos, on es es
tracta un informe d’alcaldia detallant tot allò que es fa, els comptes tant de l’ajuntament com de
les empreses públiques són totalment transparents i coneguts; es creen plans d’ocupació,
mentre altres administracions estan llevant ajudes com els PAMER, ENCOP, ajudes per
discapacitats, ajudes per persones amb dificultats, i, encara que no ens pertoca, s’estan
assumit qüestions tant importants per als nostres ciutadans i que les altres administracions han
deixat de banda, com són serveis socials, educació, sanitat i tantes altres.
Però tot açò no lleva que es vulga i es puga parlar d’altres qüestions que també es consideren
importants com el que ens ocupa en aquest punt i que rés té a veure en un debat entre
Monarquia o República. Es vol aprofundir en altres temes que, encara que a Vostès no els ho
sembla, són importants per a la gent, i les quals, en este moment, estan desapareixent encara
que es pensava que estaven blindades i assegurades.

Assabentat el Ple per set vots a favor de Grup Socialista i quatre vots en contra del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre referèndum constitucional tal i com es presenta.
6. INFORME ACTIVITATS EDUCATIVES MUNICIPALS. Pren la paraula la Sra. Mestre per
exposar l’informe d’activitats educatives municipals que és com segueix:
ESCOLA INFANTIL
El nombre d’alumnes de l’Escola Infantil s’ha incrementat durant l’any 2014 respecte a anys
anterior, sent en este moment 44 els alumnes matriculats sent necessària la contractació d’una
professora de reforç.
El segon trimestre s’ha iniciat una experiència pilot per a l’ensenyança de l’anglès als
xiquets/es de l’escola infantil. La resposta ha estat molt positiva, sent 20 els alumnes inscrits.
Per al proper curs 2014-2015 ja estem treballant en poder oferir este nou servei en tot el
període lectiu.
CENTRE JOVE
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I la gent sí que demana que es puga participar d’una forma consensuada, en rigor i serietat de
la reforma d’aquesta constitució, per a que es defensen els drets de tots els ciutadans i
garantixca un país millor.

En este moment aquest servei que compta ja amb una llarga trajectòria es dona en l’edifici
Bancaixa amb un horari de dimarts a divendres de 18-20 i cap de setmana de 17-20 i amb
l’objectiu de donar alternatives de lleure durant tots els mesos en que la climatologia no permet
jugar al carrer.
Compta amb una mitjana d’uns 25 usuaris i amb una monitora i de forma puntual compta amb
altres activitats oferides pel Grup de Criança i altres associacions.
CASAL JOVE
El Casal Jove ofereix la possibilitat de complementar l’oci dels joves de Morella, amb la
tutorització de la monitora del Casal, estant obert des de desembre fins a 30 de juny amb un
horari de 17.30 a 20.00 h dimecres, divendres, dissabte i diumenge i amb una mitjana de 20
usuaris/dia.
Aquest servei es tornarà a ofertar durant el curs 2014-2015. A més, amb la UJI, està en marxa
un projecte anomenat “Desperta” dirigit al dinamisme d’aquest tipus de centres i a la formació
activa dels usuaris.
CENTRE FORMATIU MORELLA, S.L.
Es vénen realitzant cursos formatius en el àmbit de les noves tecnologies d’acord amb la
demanda dels usuaris com són informàtica bàsica, informàtica avançada, xarxes socials,
photoshop i altres.

Dintre del Centre Formatiu també es troba l’escola oficial d’idiomes, aprofitant per demanar
disculpes als usuaris pels entrebancs ocasionats per la discontinuïtat en el professorat
contractat, que esperem superar en la 2 programació per al curs 2014-2015, atès que, malgrat
els inconvenients han realitzat el curs 20 alumnes de l’escola infantil, 26 alumnes del cicle
infantil, 10 alumnes del 1er cicle de primària, 5 del 2º i 16 del 3er i 70 adults, havent-se
matriculat 26 alumnes per a realitzar l’examen a Morella el proper 2 de juliol.
CURSOS ESTIU
Escola d’Estiu. És un servei molt important per a la conciliació familiar i laboral, ja que es dona
servei als xiquets i xiquetes del col·legi en període vacacional, amb una programació lúdica i
educativa completa, gaudint duran tot el mes de juliol. L’any passat vam comptar amb una
matrícula de més de 50 xiquets, va tindre 3 monitors. Per al 2014 esperem xifres similars.
Esplai d’anglès d’estiu. L’any passat va funcionar molt bé i amb l’experiència d’esta prova
inicial, es completarà el servei este 2014 amb una oferta completa durant el juliol per als
xiquets i xiquetes de 2º i 3er. cicle de primària.
Curs d’estiu de la UJI. Després d’anys sense comptar amb cursos d’estiu de l’UJI este any es
realitzarà un els dies 15, 16 i 17 de juliol sobre l’arquitectura de tàpia.
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Ja fa uns anys que s’ha entrat a formar part de l’Aula Mentor amb una oferta molt diversa de
cursos homologats pel Ministeri.

Altres cursos
Curs subvencionat pel Centre de Turisme de Castelló – Pastisseria aplicada al restaurant.
Curs subvencionat per la UJI – Estiraments positius. S’està realitzant per segona any
consecutiu amb una valoració tant pel nombre d’assistents com de públic molt positiu.
BANC DE LLIBRES
Es tracta d’una iniciativa gestionada i organitzada per l’AMPA del Col·legi de Primària junt a
l’Ajuntament han iniciat aquest curs el banc de llibres de text. El projecte ha aconseguit la
reutilització dels llibres en bon estat durant diversos anys i per distints alumnes.
El banc de llibres s’ha complementat amb el Pla Municipal d’Ajuda per als llibres de text, amb
subvencions que han assolit un 60 % en l’import total.
També dins d’aquest punt es vol fer menció al projecte sobre les reformes del Col·legi de
Primària que es va tractar en una reunió mantinguda entre la Direcció del Centre, l’AMPA i
l’Ajuntament, estant a l’espera que la Conselleria licite les obres.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es considera molt positives totes les activitats que
s’estan desenvolupant, demanant que es tinga en compte, i segons la disponibilitat de
professorat i d’alumnat, l’ensenyament d’un altre idioma com el francès, ja que som veïns
d’aquest país i per tant és un idioma també important per a la cultura dels nostres xiquets.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que una de les prioritats d’aquest equip de govern és
l’estat del benestar tenint un paper clau l’educació, sent un esforç important el que s’està fent i
sent una ciutat modèlica en quan a diversitat de serveis educatius.
Pel que fa a l’estudi d’altres llengües, jaa en un primer moment es va ofertar però que o per
falta d’alumnes o per falta de requisits del professorat no es va poder portar endavant.
Es voldria destacar la recuperació d’un curs d’estiu de l’UJI i les novetats en el tema de
l’anglès oferint aquest idioma des de la guarderia fins als cursos per adults.
També es voldria fer una crida per a que tot el món aprofite la possibilitat que ofereix l’Aula
Mentor en més de 200 cursos de diverses temàtiques i certificats pel Ministeri d’Educació.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7. INFORME JORNADES GENT GRAN. Es dóna compte per part de la regidora Malú Blasco
de l’informe sobre les jornades de la Gent Gran que és com segueix:
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Pren la paraula la Sra. Mestre per dir que s’estudiarà la proposta encara que tal i com ja s’ha
apuntat en altres ocasions, el major problema a l’hora d’oferir qualsevol tipus de formació.

Este any s’ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats, com són la Universitat Jaume
I, l’associació de Jubilats Mare de Déu de Vallivana, la Creu Roja comarcal, el Centre de Dia,
el Consell de la Gent Gran i l’àrea de museus.
Ha estat un èxit, gràcies també a les propostes que es van fer des del Consell de la Gent Gran,
la qual cosa ha permès que realitzarem unes jornades amb gran varietat d’actes, que
s’adaptaven a tots els gustos.
Les jornades van començar el dissabte 31 de maig amb la Rogativa de la gent gran. Aquesta
es va tornar a adaptar a les possibilitats de la gent gran, realitzant-se un tram a peu i la resta
en autobús. Després, se celebrava una missa en el Santuari de Vallivana i un dinar popular.
El dilluns 2 de juny, va tenir lloc el taller de ioga i vida, a càrrec d'Anna Giner, que va tindre una
gran acollida.
El dimarts 3 de juny va tenir lloc el cinefòrum sobre la pel·lícula "Sabrina", de Billy Wilder. Una
activitat que va realitzar el tècnic municipal David Gil i que va comptar amb una explicació
prèvia que va agradar molt als assistents.
El dimecres 4 de juny, diversos treballadors del Centre de Dia van oferir la conferència "Espai
de Benestar i Salut". Una nova oportunitat per donar a conèixer les activitats del Centre de Dia
i eixos serveis que ajuden a millorar la salut de la gent gran de Morella.
El dijous 5 de juny va ser el torn de la cultura i la història amb la visita guiada del 600 aniversari
de les “Converses de Morella", realitzada pel tècnic municipal Carles Ripollés, caracteritzant
com el rei Ferran d’Antequera.

D’aquesta manera es van desenvolupar unes jornades anomenades “Vivim i donem vida” que
han comptat amb senderisme, activitats populars, tallers o cultura, fent-se una àmplia
programació adaptada a un preu molt reduït.
Pren la paraula el Sr. Querol per donar l’enhorabona, tant a l’Ajuntament com a la regidora
Malú Blasco, pel treball portat a terme en la realització d’unes jornades de les que han gaudit
la gent gran de Morella.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir es consideix en que es tracten d’unes jornades molt
positives on hi ha una oferta molt variada, amb gran participació i amb molta implicació per part
de tots.
Reiterant l’agraïment a totes les entitats que col·laboren en aquestes jornades sent una molt
bona manera de conèixer nous serveis i noves iniciatives així com també agrair a totes les
persones que han participat de les mateixes.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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Finalment, el diumenge 8 de va tenir lloc l'actuació teatral de la companyia "L'enfilat" en dos
sainets valencians.

8. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
9. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Querol per proposar que es retiren els pilons per a que no aparquen els
cotxes substituir-ho per fer les voreres més amples.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar, després d’alguna queixa plantejada per gent de
fora, que s’estudie tornar a obrir l’oficina d’atenció al públic els dissabtes al matí així com
col·locar l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament en un lloc visible.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar una queixa transmesa pels veïns d’Ortells ja que no
poden utilitzar els llavadors per estar l’aigua pudenta.
També agrair que s’hage llevat l’arbre de la muralla, proposant que es continue amb aquestes
millores amb actuacions com puguen ser: neteja de l’hedra i de les pedres soltes en la zona
del Tint, neteja de l’arbre que produeix filtracions en la Torre Redona, arreglar la porta trencada
en la Torre de la Font, neteja del xiprer que produeix filtracions en el passeig de ronda des de
Sant Miquel fins la Nevera i solucionar els problemes en el paviment de la porta del Convent
de Sant Francesc degut a les arrels d’un arbre.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que moltes d’estes qüestions plantejades pel Sr. Ortí són
conegudes, tenint que ser conscients dels efectius en els que es compta per fer aquestes
actuacions així com de la necessitat de prioritzar en les mateixes.

Respecte al tema plantejat pel Sr. Querol hi hauria que saber en quina ubicació concreta es
tracta eixa opció ja que per norma general ampliar les voreres és complicat.
Pel que fa a la qüestió de l’horari d’atenció al públic dir que es va fer una reestructuració de
personal, estant totalment d’acord en el fet de que es puga visualitzar d’una forma millor
l’horari.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la
que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot
el que com a Secretària certifique.
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Pel que fa a la qüestió plantejada dels llavadors d’Ortells és una qüestió que es desconeixia i
que se buscarà una solució aprofitant que la brigada es troba realitzant una actuació en Ortells,
demanant que aquestes qüestions es plantegen en el mateix moment no sent necessari
esperar a plantejar-ho en els plenaris.

