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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 17 DE GENER DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Guillermo Sangüesa Teruel
Isabel Sangüesa Carbó
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo

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

En primer lloc abans de començar aquest plenari, es voldria fer referència a que avui
fa 340 anys, gràcies a la iniciativa dels llauradors, un grup de veïns de Morella van
proposar al Consell de la Vila que es feren cultes d’acció de gràcies a la Mare de Déu,
sent una data molt important que va obrir el camí per a la celebració del Sexenni. Per
tant fer un reconeixement al treball realitzat per la cofradia i gremi de llauradors en un
dia tant especial per a ells com és el dia d’avui, 17 de gener, dia del seu patró Sant
Antoni.
1. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Pel que fa als temes generals:
En primer lloc, fer referència a que pel que fa a la qüestió dels impagaments de la
Generalitat Valenciana s’ha creat la Mesa d’afectats de la que formen part diferents
col·lectius de la ciutat afectats directament per aquestos impagaments, ampes,
sindicats agraris, escola taller, veterinaris i altres.
Dintre de les actuacions acordades en aquesta mesa d’afectats s’ha realitzat una
concentració en l’Ajuntament el passat 15 de desembre, a l’igual que en altres
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, s’ha traslladat una sol·licitud de reunió,
juntament amb altres alcaldes, al President de la Generalitat i també una carta al
Síndic de Greuges per tractar aquesta qüestió.
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Relacionat amb un dels col·lectius que formen part d’aquesta mesa d’afectats es va
estar present a la finalització de l’Escola Taller de la Mancomunitat dels Ports, data en
la qual encara se’ls endeuta molts de mesos de salari tant als professors com als
alumnes.
Una altra notícia important ha estat la tornada, des del dia 14 de desembre, de la
recepció a les televisions de Morella de les emissions de TV3 i Aragó Televisió. Durant
aquestos mesos s’ha felicitat a Acció Cultural del País Valencià per la sentència
favorable per part del Tribunal Superior de Justícia. Agrair a tots els col·lectius que des
de fa més de dos anys van mostrar el seu recolzament davant aquesta qüestió.
Es va mantenir una reunió, junt amb tots els alcaldes de la comarca, amb el
Subdelegat del Govern per tractar temes conjunts de seguretat, fent incís en la
conscienciació de la gent gran, cap a situacions de risc en diferents episodis que han
hagut en les masies, recordant el telèfon 062 per a qualsevol emergència.
També parlar d’una qüestió de gran rellevància per a Morella i la Comarca com són
els estudis d’hidrocarburs i el Fracking. En primer lloc destacar que Morella ha estat el
primer municipi en al·legar i també dir que el 29 de desembre es va fer una reunió
informativa, agraint les explicacions donades per part de Xavi Querol i Ramón Salas i
també la participació de gran nombre d’assistents. Aquesta propera setmana es
posarà en la web tota la informació de la que es disposa d’aquest tema, continuant
plantant cara a les intencions i dubtes que ofereixen Diputació i Generalitat.
Destacar la primera visita realitzada per part d’un Eurodiputat a Morella, en este cas
ha estat Enric Perelló que es va reunir amb diferents col·lectius per tractar temes com
el fracking, els impagaments o la problemàtica de l’arribada de fons europeus.
Es va assistir a l’acte d’homenatge que es va realitzar al morellà Emilio Corbalán,
primer president de la Federació d’Educació d’UGT a la província de Castelló,
anunciant-se en el mateix acte la celebració a Morella, en el mes de juny, del VI
Congrés Nacional d’aquesta federació.
Destacar també l’acte cívic que amb motiu del Dia de Sant Julià es celebrar el passat
7 de gener, agraint especialment la participació en el mateix de l’Escola de Música.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
Comencen les obres de rehabilitació de la muralla Torre del Pantó a Porta
Ferrisa.
- Han finalitzat diverses obres de reurbanització de diferents carrers de Xiva.
- Han finalitzat les obres de construcció de nous nínxols al cementeri.
- S’ha adjudicat les obres d’instal·lació de calefacció per biomassa al col·legi.
S’estan treballant amb projectes i iniciatives d’eficiència energètica en més
aspectes.
- S’han fet millores i reparacions en diversos portells de Xiva i en diversos carrers
de Morella.
S’ha aprovat ja definitivament la modificació del PGOU de l’Hostal Nou, estant
pendent de canvi en cadastre de les valoracions.
- S’està tramitant la modificació de Xiva, havent-se rebut diferents al·legacions.
ÀREA DE SERVEIS
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-

Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents concerts, actes i exposicions
celebrades les passades festes de Nadal.
- Preparació i muntatge de escenaris, taules, cadires i demés a la plaça i al espai
firal per als concerts, curses i el jocambient.
- Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
- Manteniment periòdic del Col·legi i dels diferents museus.
ÀREA D’HISENDA
- Aprovació del Pressupost Municipal per a 2013.
- Posada en marxa, segons acord pres en la mesa d’afectats, d’un servei d’ajuda i
assessorament per reclamar els deutes i que no prescriguen.
S’està treballant per l’exempció de l’IVA entre l’Ajuntament i CISE en aquells
treballs que presta a l’Ajuntament com poden ser els de manteniment.
ÀREA DE TURISME
S’han fet les avaluacions del SICTED amb la continuïtat dels establiments que
estaven i 2 més que han entrar este any (Fonda Moreno i Museu dinosaures).
S’ha començat a preparar les X jornades de la trufa que començaran el 26 de
gener.
- Suport projecte incentivar i millorar turisme natura i d’aventura.
- Morella ha estat recomanada per la Guia Michelin amb dos estrelles.
- Morella es consolida com a destí per les vacances nadalenques
- Morella també ha estat present en la Guia Repsol en quan a les Jornades de la
Trufa, aprofitant per donar l’enhorabona al Restaurant Daluan que ha estat
reconegut amb un sol dintre d’aquesta guia
ÀREA DE COMERÇ
-

Presentació i posada en marxa del projecte Regala Morella amb l’oferta de més
de 200 productes de 70 establiments.
- Participació en la festa del comerç.
ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
- Recollida mensual de mobles i altre material.
- Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
- Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat.
- Promoció de Carns de Morella a Vinaròs, dins del Tast del Territori que organitza
aquest Ajuntament, informant que en el mes d’abril se participarà en un acte en el
mercat de Vinaròs.
- Reunió Tetma per millorar el servei.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’ha fet una revisió global per tal de millorar la senyal de Televisió Digital al nucli
de Morella, que s’extendrà en les properes setmanes a la resta del terme municipal.
S’està treballant en una nova reforma de la web de cases per introduir noves
iniciatives turístiques que puguen atraure nous clients turístics a la nostra ciutat, i
millorar la plataforma de pagament online de les reserves.
Aprovació definitiva, després del més de 7 anys, del Consorci TDT de la
demarcació de Morella.
ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
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-

Carteleria Morella Sonora, Concerts Rondalla, festa de l’esport, actuació
Trombosis, visita guiada i altres actes de Nadal.
- Preparació de la imatge per a les jornades de la Tofona.
- Estudi de la part estètica en tota la reforma de les web turístiques i de cases.
- Nova papereria edifici Jaume I.
ÀREA DE CULTURA
-

Cinema municipal.
Nova reclamació dels ossos de dinosaures sense a hores d’ara tenir cap
resposta.
Concert d’Al Tall dins d’actes de l’Aplec dels Ports.
Col·laboració amb Morella Sonora.
Agrair a Aparici tant per l’exposició de pintura que actualment es pot visitar en les
Torres de Sant Miquel com per les activitats musicals que ha oferit de forma
gratuïta com a col·laboració amb aquest ajuntament.
Activitats de Nadal
Pel que fa a les pintures de Morella la Vella es va suspendre la reunió prevista.
Demà es realitzarà una visita, invitats per l’associació amics de la Valltorta, al Parc
Cultural Rio Martín.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Morella exigeix a la Generalitat que s’actue en el col·legi Mare de Déu de
Vallivana. Esta setmana s’ha transmès, de nou, una carta a la nova Consellera
d’Educació per informar-li de la situació actua.
- Es segueix treballant en l’Aula Mentor realitzant-se les primeres avaluacions.
Reunió de l’escola llar per millorar el funcionament i coordinació en els diferents
usos d’aquestes instal·lacions.
Reunió amb l’equip directiu del col·legi, per parlar de diferents temes i millores
que cal fer.
ÀREA D’ESPORT
-

S’ha celebrat el II màster de tennis aleví i infantil "Ciutat de Morella", amb la
participació dels millors jugadors en les seves categories del país Valencià.
- S’ha participat a la festa de l’Esport que com cada any organitza Els Ports Radio.
Donant l’enhorabona als premiats, David Prades, Fanny Barreda, Club de Bàsquet
Femení per la Final Four, Teudo Sangüesa, Isabel Vives i la família Membrado.
- S’ha celebrat un any més la cursa no competitiva de Sant Silvestre, en una xifra
record de participants.
ÀREA DE FESTES
-

S’han mantingut una reunió, en els veïns d’Ortells per organitzar les festes de
Sant Antoni i Sant Blai.
S’està col·laborat en la confraria de llauradors en l’organització de les festes de
Sant Antoni.
ÀREA DE JOVENTUT
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S’ha reobert el Casal Jove amb un horari especial tenint en compte les vacances
de Nadal.
Destacar l’acord per poder realitzar pràctiques formatives en CISE i l’Ajuntament
d’un alumne de la Universitat Jaume I.
Acord per a la realització de pràctiques d’un estudiant en l’Escola Infantil.
Celebració de jocambient.
Agrair la col·laboració de l’AMPA i la banda en les diferents activitats.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
Reunió amb el Secretari Autonòmic d’Infraestructures, traslladant-li la
problemàtica del Camí de la Canà, no obtenint cap resposta.
- Es va establir el dispositiu especial de trànsit per raó dels Nadals, cap d’any i Reis
per part de la Policia Local.
S’han mantingut diverses converses amb responsables i col·lectius per tractar
dels horaris de tancament dels establiments aquestes festes.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- Durant este Nadal es va fer una recol·lecta, per part de gent anònima, d’aliments
per a gent necessitada, organitzada per la Creu Roja i l’Ajuntament de Morella.
- Com tots els anys el Consell de Solidaritat i Els Ports Ràdio van organitzar la volta
als Betlems el dia 27 de desembre.
- Agrair d’una manera molt especial a l’AMPA del col·legi l’aportació de 150 euros
per a la partida de cooperació del 0,7% % de l’Ajuntament.
- Com tots els anys en estes dates s’ha fet entrega de joguets a la casa d’acollida
de Castelló.
- S’estan rebent tots els projectes del 0.7 %.
ÀREA DE TRADICIONS
-

S’ha organitzat la cavalcada de Reis i des d’ací donar les gràcies als
col·laboradors i voluntaris que han participat en la dita cavalcada sent un gran èxit
de participació.
Es va fer una visita de S.S.M.M., l’Alcalde i la Regidora al Centre de Dia i a la
Residència de la 3a edat.
- S’ha organitzat la processó i actes del Dia de Sant Julià.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Destacar la iniciativa que ha suposat un gran treball i un esforç econòmic
important per a la prestació de la teleassistència, servei del qual l’Ajuntament es fa
càrrec a partir de l’1 de gener.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS
D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de
tresoreria dels mesos d’octubre i novembre de 2012 que han segut examinats e
informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-2012............................................................ 104.429,30 €
Ingressos octubre.............................................................. 738.851,24 €
Total.................................................................................... 843.280,54 €
Pagaments......................................................................... 543.277,57 €
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Existència a 31-10-2012.................................................... 300.002,97 €
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-2012............................................................ 300.002,97 €
Ingressos novembre.......................................................... 214.333,92 €
Total.................................................................................... 514.336,89 €
Pagaments......................................................................... 255.232,43 €
Existència a 30-11-2012.................................................... 259.104,46 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el Grup Municipal Popular s’abstindrà en aquest
punt ja que no realitzen els comptes, considerant que en este moment el deute
segueix sent molt preocupant ja que el total és de 7.000.000 d’euros.
A lo que li respon el Sr. Ripollès dient que donar aquesta xifra barrejant els deutes a
curt i a llarg termini, tal i com ja li va explicar el cos tècnic de l’Ajuntament, és una
aberració.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos d’octubre i novembre de 2012 tal i
com vénen redactats.
3. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE HOTEL CARDENAL RAM. Es dóna
compte per part del portaveu del Grup Municipal Popular Guillermo Sangüesa Teruel
de la Moció sobre l’Hotel Cardenal Ram que és com segueix:
“Que en la pasada legislatura, tanto por el Ayuntamiento de Morella como por la

Diputación de Castellón se acordó que la institución provincial procedería a realizar las
obras de rehabilitación del Hotel Cardenal Ram, y por su parte, el consistorio
morellano acometería las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad al
establecimiento. Así por la Diputación se ha cumplido su compromiso de rehabilitar el
referido inmueble, por lo que, desde el grupo municipal popular, exigimos que por el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Morella se acometan de forma inmediata las
obras o instalaciones necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas y
garantizar la accesibilidad al Hotel Cardenal Ram desde la Calle Blasco de Alagón.
Por todo ello se presenta ante el Pleno Municipal, para su inclusión en el orden del
día y su debate, discusión y votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1. Que por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Morella se acometan de forma
inmediata las obras o instalaciones necesarias para eliminar las barreras
arquitectónicas y garantizar la accesibilidad al Hotel Cardenal Ram desde la Calle
Blasco de Alagón.
2. Remitir el presente acuerdo a los grupos políticos con representación en la
Diputación de Castellón.”
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que el Grup Municipal Socialista votarà en contra
d’aquesta moció ja que en cap moment planteja cap problema concret ni proposa cap
solució concreta.
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S’entén que no hi ha que escometre cap obra de forma immediata ja que aquest hotel
té garantit l’accés de vehicles, amb el sistema de control d’accessos, el funcionament
del qual s’explicarà als nous adjudicataris en el moment en que es realitze la
reobertura de l’Hotel Cardenal Ram. També es té coneixement de la instal·lació en
aquest establiment d’un ascensor que donarà accés a peu pla pel carrer Garcia.
Pel que fa a la qüestió a la que s’ha fet referència de que es va acordar que les obres
de rehabilitació es ferien a canvi de que l’Ajuntament realitzarà l’accessibilitat, mai va
ha estat així.
Recordem quin ha estat el procés que ha seguit aquesta qüestió: a finals de l’any
2009 s’acabava l’explotació de la concessió de l’Hotel Cardenal Ram i la Diputació no
l’havia tret a licitació; en octubre l’Ajuntament demana que s’esmene aquesta situació
tenint com a resposta una carta del President de la Diputació dient que si no es
garantia l’accessibilitat a aquest establiment es canviaria el destí de l’edifici.
En el plenari de novembre de 2009 es tracta de nou aquesta qüestió explicant tot el
sistema de control d’accessos i manifestant el Grup Municipal Popular la seva
conformitat.
La Diputació guarda silenci fins a març de l’any 2010 quan el Vicepresident de la
Diputació Paco Martínez, exercint en aquell moment de President, en una visita que
realitze a Morella té coneixement del funcionament del sistema d’accessos i quedant
pendent de la realització d’una altra reunió; reunió que es realitze en abril de 2010 on
la Diputació es compromet a estudiar la reapertura de l’Hotel Cardenal Ram a canvi de
que estiga garantida l’accessibilitat i donant per tancada la qüestió; des d’aleshores
fins ara han passat més de tres anys.
Per tant després de tot açò no té cap sentit presentar aquesta moció ara ja que el
problema està resolt.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que pareix que no s’ha entès la moció
presentada ja que en cap moment s’ha parlat del sistema d’accessos sinó de les
barreres arquitectòniques que presenta l’accés a l’Hotel Cardenal Ram des del carrer
Blasc d’Alagón.
També com a membre d’aquest Ajuntament es vol mostrar la seva preocupació davant
la falta de paraula de l’equip de govern ja que, fins amb tres Presidents de la
Diputació, s’ha tractat aquesta qüestió i l’Ajuntament s’ha compromès a realitzar
aquestes obres.
Per altra part també es voldria plantejar una possible solució i que és prou senzilla i és
que al final del porxe i de forma perpendicular al carrer es podria fer una rampa per
poder accedir des del carrer Blasc d’Alagó a l’entrada de l’Hotel. Amb aquesta solució
tots els ciutadans serien igual i tots podrien entrar per la porta principal, no com ara
que hi ha ciutadans que poden entrar per la porta principal i minusvàlids que ho tenen
de fer per una altra porta.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que ara s’ha plantejat una proposta de com
solucionar el problema de les barreres arquitectòniques, cosa que no s’ha fet en la
moció.
Per altra part tots sabem el que suposen les barreres arquitectòniques, no sols per a
este establiment sinó per a molts altres, i tots sabem també, que en cap moment
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l’Ajuntament ha tingut que fer cap obra immediata d’accés als mateixos, qualsevol
solució que es vulga donar té d’ajustar-se a la legalitat i té d’estar d’acord amb en
l’entorn patrimonial de Morella i són els tècnics els encarregats de estudiar les
possibles solucions.
Referent a la última reunió mantinguda amb els tècnics de la Diputació, aquestos
estaven valorant distintes propostes però en cap moment s’han comunicat a este
Ajuntament cap proposta formal per realitzar per lo que no s’entén que ara des d’ací
es demane que es faça una actuació que no se sap encara quina té de ser.
Per tant el que demostra aquesta moció és que es tracta d’una proposta plantejada
des del Grup Municipal Popular i amb l’objectiu de que Morella es faça càrrec d’una
despesa que en cap moment la Diputació ha dit que no siga obligació seva.
I per finalitzar recordar-los als membres del Grup Municipal Popular, que fan de
comissaris polítics de la Diputació fent lo possible per a estalviar-los diners, que ni són
Diputats ni són assessors de la Diputació, sinó regidors de Morella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que ja que es parla d’altres establiments, hi ha
que veure que mai s’ha presentat cap moció per cap establiment que no siga l’Hotel
Cardenal Ram, també dir que respecte a que aquest tema es va tractar en distintes
reunions dir que aquestes reunions van ser: la inauguració del Centre Cedes, la
inauguració de la depuradora i la primera visita de Javier Moliner a Morella com a
President de la Diputació.
En la presentació d’aquesta moció queda prou clar que es parla de barreres
arquitectòniques i no d’un altra cosa, i repetir que no s’està disposat a que des
d’aquest Ajuntament no s’assumeixca la paraula donada.
I per finalitzar dir que de tots els que estan ara en aquest plenari, l’únic que trau algun
benefici de la Diputació de Castelló, no són els membres del Grup Popular sinó que és
precisament el Sr. Blanch que cobra tots els mesos del Grup Socialista de la
Diputació.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que tal i com s’ha dit, abans que Alcalde s’ha
segut regidor d’urbanisme i com a tal es va assistir a distintes converses en les que es
va tractar aquesta qüestió, i en totes elles el compromís únic adquirit va ser d’absoluta
col·laboració i de mantenir reunions per part dels tècnics municipals en els tècnics de
la Diputació. Aquesta reunió que va tenir lloc fa dos anys i en ella es va parlar de
possibles solucions, quedant pendent de passar tant prompte tingueren la proposta
d’actuació que a hores d’ara encara no s’ha comunicat a este Ajuntament.
Pel que fa al tema de l’accessibilitat del trànsit el Partit Popular sempre ha intentat
embolicar al respecte i després de molts titulars en premsa i molta polèmica s’arribat a
la conclusió de que l’explicació donada des del primer moment des de l’Ajuntament de
Morella que era que no hi havia cap problema d’accessibilitat és la correcta.
El que no es pot dir és que aquest Ajuntament ha faltat a la seva paraula i que no ha
complit amb allò que va dir, ni tampoc es pot fer el que vostès estan fent i demanar
que siga l’Ajuntament de Morella el que tinga que fer front a un cost que la Diputació
sempre ha dit que feia compte d’assumir.
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I per finalitzar dir que des d’aquest Ajuntament sempre es tindrà la porta oberta a la
col·laboració amb la Diputació per estudiar les propostes que se presenten per tal de
que totes les persones amb problemes de mobilitat tinguen el millor accés possible a
aquest Hotel.
Assabentat el Ple per quatre vots a favor del Grup Popular i sis vots en contra del
Grup Socialista acorda desestimar la moció sobre l’Hotel Cardenal Ram.
4. ADHESIÓ DE LA CIUTAT DE MORELLA A L’ANY ESTELLÉS DE L’ACADÈMIA
VALENCIANA DE LA LLENGUA. Es dóna compte per part de la regidora d’Educació
Palmira Mestre Tena de la proposta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a
l’adhesió de Morella a la iniciativa “Pobles del Mural” dins de les activitats d’homenatge
a Vicent Andrés Estellés que és com segueix:
“Des del 2004, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ret homenatge anualment a un

autor al qual designa “Escriptor de l’Any”. Durant tot un any, es succeeixen tot un
conjunt d’iniciatives destinades a difondre la personalitat i l’obra d’un escriptor. En
l’edició que s’inicia enguany, el poeta Vicent Andrés Estellés ha estat la figura
escollida, en commemorar-se el vintè aniversari de la seua mort.
Les activitats de l’Escriptor de l’Any són molt diverses, exposicions, publicacions,
conferències... En esta ocasió s’ha incorporat una iniciativa titulada “Pobles del Mural”.
L’obra magna d’Estellés, Mural del País Valencià, és una de les més significatives de
l’escriptor, tota una crònica poètica dels moments cabdals de la nostra història, en la
qual la geografia, les figures insignes i la personalitat de les nostres poblacions
configuren un mosaic extraordinari de la memòria col·lectiva valenciana.
Entre les ciutats a les quals Estellés dedica un llibre o capítol en el Mural del País
Valencià figura la ciutat de Morella. Document de Morella, llibre editat a l’any 1994
amb motiu del 50 Sexenni, mostra esta obra de Vicent Andrés Estellés acompanyada
de gravats de l’artista morellana Pilar Dolz.
Esta iniciativa, comporta l’exposició itinerant “Vicent Andrés Estellés, cronista de
records i d’esperances”, la donació a la biblioteca municipal de llibres de l’autor i la
realització d’un acte institucional. Tot això s’ofereix gratuïtament als municipis que
configuren els “Pobles del Mural”.
És per tot això, que l’Ajuntament de Morella ha decidit adherir-se a la proposta de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a la realització a la nostra localitat de totes
les activitats programades dins d’esta iniciativa.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està molt content d’aquesta proposta de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua tenint en compte que Vicent Andrès Estellés va
ser un gran renovador de les lletres valencianes i es voldria acabar amb unes paraules
d’un poema d’aquest autor que reflecteix en certa manera el dia d’avui que diu “...tot el
dia terrible de ponent en que se fique l’aire calent fins als nassos...”
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que és de justícia homenatjar a Vicent Andrès
Estellès, un escriptor que ens ha ensenyat a conèixer millor el nostre país i que així es
va reflectir en la publicació del 50 Sexenni de l’Ajuntament de Morella en el Document
de Morella.
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Per tant se valora molt positivament que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua hage
pres la iniciativa de rebre-li homenatge, cosa que per altra part des d’aquest
ajuntament ja es va fer dedicant-li un racó en el Jardí dels Poetes, desitjant que la
Generalitat estiguera més implicada en retre aquest homenatge.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta d’adhesió a la iniciativa
“Pobles del Mural” dins de les activitats d’homenatge a Vicent Andrés Estellés, tal i
com es presenta.
5. NOMENAMENT REPRESENTANTS CONSORCI RUTA DELS TRES REIS. Coneix
el Ple els Estatuts del Consorci de la Ruta dels Tres Reis en els quals s’estableix que
formaran part del mencionat consorci dos membres de cada corporació municipal i
donat que des de la renovació de aquesta corporació no s’han nomenat els nous
càrrecs de l’assemblea general; es proposa al Ple el nomenament de l’Alcalde
President Rhamsés Ripollés Puig i de la regidora de Cultura Maria Rallo Rallo.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està d’acord en la proposta presentada però
es vol manifestar el malestar del Grup Municipal Popular ja que en el moment de la
consulta dels expedients del ple aquest punt no estava disponible, recordant que
aquesta no és la única vegada que ha passat el mateix.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per en primer lloc demanar disculpes perquè els
membres del Grup Municipal Popular no hagen disposat d’aquest punt en temps i
forma correcta per a la seva consulta.
I en segon lloc dir que en este moment, des dels municipis de Tortosa, Alcañiz i
Morella que integren aquest consorci, es pretén reimpulsar, mantenir col·laboracions i
projectes en comú d’un consorci que havia estat pràcticament aturat durant molts
anys.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda nomenar a Rhamsés Ripollés Puig i Maria
Rallo Rallo com a representants d’aquesta corporació en l’assemblea general del
Consorci Ruta dels Tres Reis.
6. MOCIÓ REFUGI FORESTAL DE VALLIVANA. Es dóna compte per part del regidor
de Medi Ambient Rafael Pallarés Traver de la moció de sol·licitud de la gestió del
refugi de la casa forestal de Vallivana que és com segueix:
“El monte de Vallivana és un dels entorns més emblemàtics e importants del terme de

Morella, no sols pel que significa i ha significat arreu dels temps per als morellans tant
pel seu aprofitament com pel seu valor simbòlic i sentimental al trobar-se allí l’Ermitori
de la Patrona de la nostra ciutat. Un dels edificis que formen part del conjunt
arquitectònic de l’Ermitori de Vallivana és l’antiga casa forestal transformada en refugi
forestal, que gestiona la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient i al
qual actualment no se li dóna cap tipus d’utilitat, corrent el perill del seu deteriorament.
L’Ajuntament de Morella creu possible i necessari donar-li utilitat a l’edifici, ja que
suposaria un incentiu més, tant per a la zona del Santuari de Vallivana, com per a la
ciutat en general, posant en valor un entorn i un edifici ara totalment desaprofitat i en
perill de deteriorament.
Els morellans, mitjançant el seu Ajuntament, hem demostrat la nostra capacitat de
gestió d’espais públics que sentim nostres, com són per exemple, els edificis de
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Pereroles, millorant notablement el seu estat i donant-los un ús lúdic i esportiu que
possibilita el seu manteniment i apropa la gent a gaudir d’aquest entorn natural. No
creiem possible que un refugi forestal com el de Vallivana es trobe tancat i no es puga
utilitzar en aquests moments per deixadesa en el seu manteniment.
És necessari mantenir i millorar les condicions de l’edifici, donant-li una utilitat per que
es converteixi en un impuls per a l’activitat en el Santuari de Vallivana i possibiliti al
mateix temps que tots aquells que ho desitgen puguen gaudir d’aquest entorn, que a
més dels seus valors naturals, té per als morellans una càrrega emotiva important per
el que ha significat i significa per als morellans.
Per tot l’exposat, presentem al Ple els següents acords:
1. Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient la gestió del refugi de la Casa Forestal
de Vallivana.
2. Mentre no es faça efectiva la cessió, que el refugi siga entregat en condicions d’ús
a les peticions de l’Ajuntament.
3. Remetre a la Conselleria i als grups parlamentaris aquest acord.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que des del Grup Municipal Socialista es recolzarà
aquesta moció veient que hi ha possibilitats per portar a terme aquest projecte,
aprofitant per demanar, que en el moment en que hage capacitat pressupostària, es
realitze un projecte global d’adequació de l’entorn de Vallivana ja que hi ha alguns
edificis propietat de l’Ajuntament que es troben en molt mal estat; lamentant que no es
fera cap tipus d’actuació en els mateixos en moments en que si que era possible
realitzar inversions.
Pren la paraula el Sr. Pallarès dient que la proposta d’un projecte global d’adequació
seria molt interessant però en aquest moment no es pot portar a terme encara que hi
ha que dir que si que se vénen realitzant actuacions de millora en distints edificis.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per agrair el canvi del vot respecte a allò manifestat en
la Comissió Informativa.
També dir que és una pena que aquest edifici estigue tancat tenint en compte el seu
bon estat de conservació després de la seva restauració. El fet de que fora
l’Ajuntament de Morella qui tinguera la seva gestió seria una bona solució, i més amb
l’exemple de gestió que suposa l’alberg de Pereroles o si tenim en compte que hi ha
altres Ajuntaments com el de Castellfot que si que disposen de la gestió d’un alberg
com aquest.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la sol·licitud de gestió
del refugi de la casa forestal de Vallivana tal i com es presenta.
7. ADHESIÓ DE MORELLA A LA XARXA “PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA”.
Coneguda la proposta presentada per l’Associació “Los Pueblos más bonitos de
España”, conegut el seu reglament de funcionament, els estatuts pels que es regeix
així como les condicions econòmiques i criteris per adherir-se a aquesta Associació, el
Ple per unanimitat acorda,
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Adherir-se a l’Associació “Los Pueblos Más Bonitos de España”, associació constituïda
en l’any 2010 amb els objectius de protegir, promoure i desenvolupar els pobles
reconeguts como Los Pueblos Más Bonitos de España.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que s’està d’acord en pertànyer a aquesta associació
però es considera que ja es disposa d’altres mitjans per publicitar-se i pertànyer a
aquesta associació suposarà gastar-se tots els anys 1.400 euros, quantitat que per
altra part es desitjaria que també es destinara per tenir el camp de futbol de la Fàbrica
Giner en condicions i que així els jugadors del futbol base i del futbol de Morella el
pugueren utilitzar.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que en este moment es considera que és
important pertànyer a aquesta associació tenint en compte que si més avant es veu
que no es una inversió rentable o no ha estat positiva es tindrà en compte.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per explicar que aquesta xarxa forma part d’una
associació de xarxes europees, sent la de França, amb més de trenta anys d’història,
la més coneguda, que tenen com a objectiu promocionar i donar a conèixer els pobles
que les integren.
Pel que fa a la xarxa espanyola aquesta és de nova creació i està formada per 14
pobles entre els que es troba Morella. Per formar part d’aquesta associació s’han de
complir una sèrie de requisits i suposa més que una simple publicitat ja que té un
prestigi de cara a fora donant una gran promoció econòmica per a la nostra ciutat.
8. INFORME 2012 SERVEIS SOCIALS. Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Malú Blasco Querol de l’informe de serveis socials corresponent a
l’any 2012 que és com segueix:
“Des de l’oficina de servicis socials de l’Ajuntament duem a terme els programes

següents:
Programa d’Intervenció i Prevenció Social
En quant al material que l’Ajuntament de Morella cedeix en cas de necessitat per a
millorar la qualitat de vida de les persones que puguen necessitar de manera
ocasional o permanent és el servei de: grues, llits elèctrics o manuals i caminadors.
A finals del 2012 atès que la Diputació ha deixat de finançar i gestionar el programa de
Teleassitència que venia desenvolupant conjuntament amb la Creu Roja, l’Ajuntament
de Morella donada la necessitat d’este servei ha pres la decisió d’assumir-ho.
Este fet no sols comporta el finançament del servei, sinó que també s’ha establert la
baremació del mateix.
S’ha elaborat la documentació conjuntament amb al Creu Roja.
Tots els usuaris que estaven en llista d’espera tindran el servei com més prompte
millor.
Finalment es signarà un conveni de col·laboració amb la Creu Roja per a 25 usuaris.
Aquelles persones que van necessitar adaptar la seua vivenda per a fer-la accessible,
l’Ajuntament els subvencionarà el 50% de la llicència d’obres....
Programa de convivència
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Dins del programa de convivència es porta a terme el servei d’ajuda a domicili prestat
directament per la Mancomunitat Comarcal Els Ports.
En Morella es compta amb una auxiliar d’ajuda a domicili.
S’està donant servei a 17 persones, majoritàriament gent major i persones amb
discapacitat.
Compten amb el Centre de Dia donant un bon servei a la gent que està en el centre,
es continuen ampliant serveis complementaris com el menjador, taller de memòria i el
de fisio.
Programa de cooperació social
Es presta un treball d’ajuda i dinamització de les associacions de Pensionistes i
Jubilats de, Morella, Xiva de Morella, Ortells, Gremi de la Gent Gran.
Des dels servicis socials de l’Ajuntament es col·labora amb el Consell de Solidaritat i el
Consell de la Gent Gran.
Programa d’emergència social
Col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social, les forces de seguretat i els
servicis socials que estan coordinats en cas d’emergència social.
L’Ajuntament de Morella ofereix el servei de treballs a la comunitat a tots aquells que
ho necessiten.
Programa d’informació, orientació i assessorament.
Es dóna servei per a les persones majors i amb problemes d’exclusió social.
L’any 2012 s’han atès 849 consultes de la següent manera: 482 persones que van
demanar informació, 385 van sol·licitar expedients i 90 derivacions.
L’exercici de 2012 ha segut l’últim que l’Ajuntament de Morella ha comptat amb el
servei municipal de la dependència propi.
L’Ajuntament de Morella comptava amb l’oficina central de la dependència dels
municipis del Baix Maestrat i els municipis de la Comarca dels Ports, un total de 22
municipis, amb dos treballadores socials.
Està previst que en l’exercici del 2013 es creen dos oficines, la del Baix Maestrat i la
de la Mancomunitat de la comarca Dels Ports.
El servei de la dependència de la Mancomunitat dels Ports es durà a terme per les dos
treballadores socials que té la Mancomunitat.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que aquest punt no es considera necessari
en l’ordre del dia d’aquest ple ja que es tracta d’un informe d’unes tasques de les
quals ja s’ha anat informat a lo llarg de tot l’any.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que no s’està d’acord en que no és important
donar informació sobre els serveis socials de que es disposa en aquest Ajuntament i
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es considera important que tota la gent siga coneixedora de totes les actuacions que
s’estan realitzant.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que ara es considera més necessari que mai
informar d’un tema tant important com són els serveis socials. En aquest informe es
reflecteix el treball importantíssim, moltes voltes desconegut per la gent, que s’ha fet i
s’informa de la quantitat de serveis dels quals disposa la gent, informació, que encara
que hi ha molts de canals de difusió hi ha voltes que no arriba a tots els que ho poden
necessitar.
També és molt important donar a conèixer a la gent que, encara els canvis
estructurals deguts a la situació econòmica i al deute que hi ha que suportar, els
serveis no es veuran afectats i que seguiran disposant dels mateixos serveis com
puguen ser l’oficina de la dependència o la teleassistència.
9. 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 vota
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
NOVES CONDICIONES OPERACIÓ DE TRESORERIA 2013. Coneix el Ple que en la
sessió plenària de 7 de desembre de 2012 es va concertar una Operació de
Tresoreria per un import de 200.000 euros amb l’entitat bancària Cajamar amb les
següents condicions:
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Tipus interès: fix 9,00%
Plaç: 13 mesos
Amortització: al venciment
Interès: trimestral
Comissions: Comissió d’obertura: 1,25%
Comissió cancel·lació anticipada: 0
Comissió per estudis: 0
Corretatge: la formalització requerirà la intervenció del Notari a càrrec de l’Ajuntament.
Conegut així mateix la disconformitat expressada que per part d’aquest Ajuntament
respecte al tipus d’interès a aplicar, es dóna compte al Ple de les següents millores
presentades per part de l’entitat bancària Cajamar:
Import: 200.000 euros
Tipus interès: fix 7%
Comissió d’obertura: 1%
Comissió SMND: 0,25% trimestral
Venciment: 31/12/2013
Intervenció Fedatari Públic: Notari
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que es considera necessària la contractació
d’aquesta operació de tresoreria per poder fer front als pagaments.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que en aquest tema s’ha fet una bona gestió
deixant paralitzada l’oferta anterior, per ser inassolible, i mantenint una certa
operatibilitat durant aquest temps.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda adjudicar una Operació de Tresoreria de
200.000 euros a l’entitat bancària Cajamar en les condicions assenyalades
anteriorment concertant-lo una vegada s’hagen rebut les respostes a la sol·licitud
d’ofertes feta a les entitats bancàries Banco Santander i CaixaBank.
10. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per tornar a preguntar per les reunions mantingudes
en l’Escola Llar per parlar de la seva utilització en diverses activitats ja que pareix ser
els pares no estan molt conformes ja que després de la seva utilització les passades
vacances de Nadal no s’ha realitzat la neteja com caldria.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar lo següent:
-

-

Que se revise l’estat de diversos carrers: el carrer Padre Ramón Querol al
punt on es troba en la costa que puja a l’església presenta una buit entre una gran
pedra i la primera escala i en el carrer Hospital en el mur de l’exconvent dels
Franciscans hi ha una zona en risc de caure pedres.
Que es realitzen amb més rapidesa les tasques de neteja després de la
realització d’actes lúdics en els carrers.
Que s’arregle i es desplegue la Senyera dels terços morellans, ja que el dia de
Sant Julià va estar plegada.
Que s’informe dels ingressos i despeses de l’acte pro aplec que es va celebrar
recentment en l’espai firal.

Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
-

-

Recordar que encara no s’ha fer res respecte a les bades de la Torre Font
Vella, del Portal dels Estudis i de la Torre Redona quan en un altre plenari es va
dir que estaven estabilitzades i que es faria una actuació d’emergència per
taponar-les i impedir que entre l’aigua.
Agrair, després de sis mesos, l’informe facilitat sobre les pilones.
Recordar que s’està pendent de l’informe, de l’arquitecte municipal, sobre la
qualificació d’estructura de les parets de la caseta de baix del portal de Sant
Miquel.
Demanar un informe sobre totes les despeses assumides per l’Ajuntament pel
que fa a les festes del Sexenni.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
-

Respecte a la modificació puntual de Xiva, preguntar si ja s’ha produït la
reunió que es va demanar que es fera, ja que si és així els membres del Grup
Municipal Popular no han estat convocats.
Preguntar el criteri que es segueix a l’hora de la il·luminació del Castell i les
Muralles.

Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre a les qüestions plantejades:
Pel que fa a la il·luminació del Castell i Muralles dir que les passades setmanes han
hagut problemes de programació però els criteris són que estiguen en funcionament
divendres i dissabtes i algun diumenge de forma puntual.
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Respecte a la reunió dels veïns de Xiva es va informar en el tauló d’anuncis demanant
disculpes si no es va fer correctament.
Pel que fa a les qüestions plantejades pel Sr. Ortí, dir que està previst actuar este mes
de febrer en les bades i fer unes noves medicions, l’informe urbanístic sol·licitat està
preparat per a fer-se’l arribar en els propers dies i respecte a les despeses del
Sexenni dir que la comptabilitat és claríssima desitjant que hagueren arribat més
ajudes per part altres administracions.
Responent a la sol·licitud d’actuació en els desperfectes que presenten distints
carrers, s’ha pres nota agraint que en aquestos casos s’informara immediatament per
tal de poder actuar lo més prompte possible.
Pel que fa a la neteja de la plaça malauradament va ser un greu problema. Es va
mostrar el malestar als empresaris en els que es col·laborava ja que s’havia acordat
que serien ells els encarregats de netejar el carrer però després no va ser així i
diferents zones presentaven un estat bastant brut i va tenir que ser a l’altre dia quan la
brigada va fer la neteja. Lamentar la imatge donada i les molèsties ocasionades als
veïns
En quan a la Senyera, tal i com ja es va comentar el mateix dia, l’àrea de tradicions té
previst que es realitze la reparació necessària.
Pel que fa a les despeses que la festa pro aplec li va suposar a l’Ajuntament sols van
ser les ocasionades per la cessió de l’espai firal.
I per últim en quan a la qüestió de l’Escola Llar, dir que aquest es tracta d’una
infraestructura única, es tracta d’un internat propietat de l’Ajuntament, que es troba
dins del col·legi de primària i que dóna servei a l’institut, i que des de la seva creació
ha estat una prioritat per a l’Ajuntament.
Es va mantenir una reunió amb els pares per solucionar diferents problemes sorgits
per la mala comunicació o coordinació respecte a l’ús d’aquestes instal·lacions, que en
moments com Nadal, Pasqua o estiu es poden aprofitar per a la realització d’altres
activitats que suposen una millora de l’educació i del turisme de la nostra ciutat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i cinquanta
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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