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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 25 DE FEBRER DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès 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 i
trenta minuts, del dia vint-i-cinc de febrer
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 demanar disculpes per la recepció de les actes i les
convocatòries que degut a un problema tècnic no va arribar quan tocava i va fer
que es tinguera que canviar la data d’aquest ple.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 1904-2012, 14-06-2012, 30-06-2012, 30-06-2012 (2) i 16-07-2012.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc destacar diverses reunions que s’han mantingut en aquest període:
-

Reunió, molt positiva, amb el Síndic de Greuges, junt a membres de la taula
d’afectats per els impagaments de la Generalitat, per tractar aquestos
impagaments aprofitant per traslladar-li també altres temes pendents amb la
Generalitat com són la qüestió pendent amb la Conselleria d’Educació respecte a
les actuacions pendents en el col·legi de primària, el tema de la SAMU, la Fàbrica
Giner i el tema del fracking per a que siguen considerades les postures dels
municipis.
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Després d’aquesta reunió el Síndic ens ha facilitat una sèrie de formularis per tal de
que signen totes les persones que vulguen i així ell puga obrir un expedient en la
Conselleria que corresponga en cada cas, per lo que es demana la màxima
participació ciutadana.
- Amb la Directora Territorial de Serveis Socials, junt amb la Regidora de Benestar
Social i l’Assistència Social, per tractar qüestions relacionades en serveis socials i
en els impagaments.
-

Amb la Secretària Autonòmica de la Llei de Dependència per tractar de millorar
l’accés a distints serveis, entre altres el Centre de Dia, traslladant-li també la
preocupació per les retallades en serveis socials de la Mancomunitat i demanant-li
un calendari clar de pagaments tant en lo que afecta a l’Ajuntament com a la
Residència.

-

Amb el cap de secció i la tècnic responsable de l’Alberg de Vallivana per tal de
desbloquejar la gestió i ús d’aquest edifici.

Informar de la participació en la protesta junt amb altres alcaldes de la província en la
seu del Consell de la Generalitat a Castelló per reclamar tot allò que se’ns deu i que
després d’una sèrie de pagaments que s’han anat fent encara suposa 1,4%.
També es va assistir a la visita del President de la Generalitat al Santuari de la Balma.
Es va participar junt amb el Regidor de Governació a un acte, celebrat en el Castell de
Peñíscola, organitzat per l’Institut d’Economia Ignasi Villalonga i al que van assistir tant
la Consellera d’Infraestructures de la Generalitat com el Conseller de Territori de la
Generalitat de Catalunya i les Cambres de Comerç de Tortosa, Castelló, Valls i
Tarragona, en el que es reivindicava les millores de infraestructures de l’eix
mediterrani.
També informar de l’acte de reconeixement que es va fer en el Saló de Plens d’aquest
Ajuntament al brigadista que va perdre la vida en les tasques d’extinció de l’incendi ara
fa quatre anys.
Seguidament es fa un resum de les actuacions dins de les distintes àrees:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Segueixen les obres de rehabilitació de la muralla Torre del Panto a Porta Ferrisa.
- S’estan realitzant les obres de La Pobleta dins dels Plans Provincials 2011-2012.
S’han realitzat millores en l’Escola Infantil requerides per la normativa i que
milloren les instal·lacions i serveis de la mateixa.
- S’està avançant en l’accessibilitat de l’Hotel Cardenal Ram.
- S’han elaborat distints informes sobre de la modificació de Xiva.
- Millores en el Castell per obrir al públic noves dependències.
- Destacar una visita de l’Ajuntament de Berja a les instal·lacions de geotèrmia del
Centre Lúdic Esportiu Jaume I com a exemple de l’eficiència energètica.
- S’han mantingut reunions en Xiva i Ortells per parlar de les obres destinades als
Plans Provincials 2013.
ÀREA DE SERVEIS
- Preparació, muntatge i neteja d’escenaris i demés per a les festes de Sant Antoni,
Ortells, Carnestoltes i altres.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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-

Diverses reparacions de l’enllumenat i mobiliari del casc urbà.
Manteniment periòdic del col·legi, escola llar i diferents museus.
Reunió amb responsables de l’empresa d’aigües de Morella per fer balança de
l’any 2012 i tractar sobre obres i treballs a realitzar.
- 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.
- Treballs de la brigada i policia en temes d’accessibilitat amb motiu de la neu i gel.
- Servei de reciclatge.
ÀREA D’HISENDA
- S’ha llençat una campanya de col·laboració en els afectats pels impagaments de
la Generalitat per reclamar el deute.
- Nou contracte per a la compra de productes de neteja.
- Treball en els punts que es tractaran en aquest ple.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
Es va mantenir les converses corresponents amb els responsables de la
Conselleria d’Infraestructues i Transport per raó de la ubicació de la senyal a
Cabanes de la indicació de Morella, que si bé no es la més adient ja que nosaltres
defensavem que fos de indicació de direcció i no de distància, esperem que en
alguna cosa ajude per a que els conductors puguen orientar-se millor per a arribar
a la N-232 i a la nostra ciutat.
- Es va acudir el passat dia 13 a la reunió que per part de Cadastre es va donar als
municipis per tal de ser coneixedor de les properes revisions de valors sol·licitades
pels ajuntaments i les que portaran a terme d’ofici per part de la Oficina Provincial.
Assistència a la reunió del consorci de Bombers del dia 25 de febrer i posterior
presentació del Cos de Voluntaris de Protecció Civil.
S’està fent seguiment del compliment dels horaris comercials en reunions
periòdiques amb els sectors afectats.
- Ens hem adherit a un sistema de control de vehicles i conductors en Xarxa amb la
Direcció General de Trànsit per part de millorar el sistema d’informació de la nostra
Policia Local en esta matèria.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
TURISME
Ens em adherit a la xarxa “Los Pueblos más bonitos de España” fent la
presentació en Fitur.
- S’ha posat en marxa les Jornades de la Tòfona i s’han realitzat 3 tallers de cuina
en directe a la Llotja de l’Ajuntament amb gran acceptació i assistència de turistes i
morellans.
- S’ha fet una campanya en les xarxes socials de Morella com a ciutat per celebrar
Sant Valentí.
S’ha obert un nou canal de promoció en la xarxa de google Panoramico amb
fotografies, en 5 dies que porte creat ja ha tingut més de 250 visites... I es fa
promoció en un total de 7 xarxes socials: Twitter, Pinterest, Instagram, Foursquare,
Panoramico, Facebook, Youtube.
- S’ha continuat treballant en tota la part administrativa del projecte Regala Morella
i fer que siga una oferta per a tot l’any.
- S’està treballant en la renovació de la web Cases de Morella.
- Ha tingut lloc una reunió amb els alcaldes de Morella, Alcañiz i Tortosa per tal de
tornar a reforçar la Ruta dels 3 Reis i, també una reunió dels tècnics de turisme,
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regidors, gerents de les 3 ciutats per estudiar propostes i fer un projecte realista per
als pròxims mesos.
S’està treballant per informar als establiments de la nova ampliació de l’aplicació
mòbil de Morella.
S’han enviat promocions al Patronat Provincial de Turisme per a la seua difusió
en fires, web, etc..
Participació en la promoció del passaport gastronòmic Evadir-te, una nova
proposta que conjuga l’oferta dels restaurants i comerços tant de la nostra comarca
com la del Matarranya.
S’està treballant en una nova exposició de jocs tradicionals en les Torres de Sant
Miquel destinada a famílies amb xiquets, per tal de reforçar el turisme familiar molt
important a Morella.
S’està treballant en un nou projecte de rutes BTT amb web i reserves online.

COMERÇ
-

Treball en col·laboració amb empreses morellanes per a un nou projecte
Productes de Morella.
Traslladar l’enhorabona a Artesania Carmen que va ser guardonada amb un
reconeixement per part del Gremi d’Artesans de la Comunitat Valenciana.
ÀREA DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
- Reunió amb l’Associació Firal i representants de la Diputació per abordar accions
conjuntes de cara a la edició d’este any.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’està treballant ja amb la nova perspectiva de contractació dels serveis telefònics
i de Internet per a l’Ajuntament de Morella, així com millorar el servei existent des
del punt de vista tècnic i econòmic.
- S’està fent una revisió de la web www.morella.net per tal d’adaptar-la a les noves
situacions existents i necessitats en matèria de navegació, facilitant al màxim
l’accés dels usuaris en la nostra web municipal i turística.
- Adaptació tecnològica dels sistemes de la Policia Local per tal de complir amb els
requisits del nou sistema d’informació amb la Direcció General de Trànsit.
S’ha adequat la xarxa d’Internet del Centre de Dia per millorar el seu
funcionament.
S’ha posat en marxa per a facilitar el treball de diferents àrees municipals d’un
sistema de dropbox per a millorar la transmissió i conservació de la informació
tècnica de que es dispose.
ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
S’ha treballant en l’edició de distints materials tant físics com virtuals per a les
distintes promocions i activitats que han hagut en aquest últim mes en Morella.
AGENCIA DE COL·LOCACIÓ
- Intermediació laboral en 2 ofertes de treball d’empreses particulars.
- Tractament de les dades de les persones inscrites en l’Agència.
- Elaboració dels informes mensuals.
- Atenció a les persones demandants d’ocupació.
ÀREA DE FORMACIÓ
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-

Cursos d’informàtica: internet bàsic, excel, xarxes socials (40 alumnes).
Curs de Gestió bàsica cooperativa (Fevecta) – 11 alumnes.
Cursos previstos per als propers mesos: estratègies turístiques per al
desenvolupament local, mecanografia, cursos i tallers del Programa d’Extensió
Universitaria de l’UJI, difusió dels tallers i cursos del Cedes per a desocupatsemprenedors i empresaris, anglès.
- Administració de l’Aula Mentor amb 12 alumnes.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- Assistència als consells escolars dels diferents centres educatius.
- Obres de millora de l’Escola Infantil Municipal.
ÀREA DE CULTURA
Reunió amb la Secretària General de l’Acadèmia Valencian de la Llengua per
organitzar els actes de l’any Andrés Estellés.
- Organització de diferents actes commemoratius dels 780 anys de la Carta Pobla.
- S’ha signat el conveni amb l’Associació Musical Mestre Candel.
En les properes setmanes se signaran els convenis de col·laboració amb altres
associacions.
- S’han fet pagaments a les diferents associacions.
- S’està preparant un nou espai cultural al Castell.
- Presentació del llibre “Somnis de Paper” de Miguel Angel Troncho.
- Col·laboració amb la promoció del llibre que està fent Victor Amela.
- Organització de presentacions de llibres sobre Morella.
- S’ha col·laborat en la presentació del cartell de l’Aplec.
- S’està començant a treballa en Morella 2012, punt que s’explicarà més endavant
en aquest mateix plenari.
ÀREA D’ESPORT
-

S’ha mantingut una reunió per organitzar diferents campus esportius el proper
estiu.
- S’han tingut reunions en els clubs de futbol per organitzar la propera temporada.
S’han demanat explicacions amb Subdelegació del Govern, per l’anul·lació del
triatló que es tenia que realitzar el proper estiu, exigint una compensació per
aquesta anul·lació ja que les expectatives creades sobre tot el sector hoteler eren
importants.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha col·laborat en la Cofradia de Llauradors en l’organització de les festes de
Sant Antoni.
S’ha col·laborat en el col·lectiu Romanés en l’organització de la festa del dia de
Romania.
S’han celebrat les festes de Sant Antoni i Sant Blai a Ortells, on es va fer la
representació de la vida del Sant desprès de molts anys.
S’ha fet una reunió en els membres de la comissió organitzadora del proper
Aplec.
S’han organitzat les festes de Carnestoltes, agraint la col·laboració tant de l’Ampa
com la batucada de Morella.

ÀREA DE TRADICIONS
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S’està treballant en la participació de la dansa dels Torneros en el pregó de festes
de la Magdalena.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

S’ha mantingut reunions amb les juntes de jubilats de Xiva, Ortells i Morella i amb
el Gremi de la Gent Gran, tramitant-se les subvencions de l’any 2013.
- El dia 11 de febrer es va reiniciar el curs de la Universitat de Majors, després de
la parada nadalenca, amb la mateixa participació d’alumnes que a l’inici de curs.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Els dies 4 i 11 de febrer es va reunir la comissió de valoració dels projectes del
0,7% amb els membres del Consell i el dia 15 es va reunir el Consell de Solidaritat
per tal d’estudiar aquesta valoració i fer la proposta per al plenari.
S’està treballant junt amb la Creu Roja i l’Associació d’empresaris turístics i
especialment en els comerços per fer una campanya de recollida d’aliments amb la
implicació dels comerços per a la gent que ho pugue necessitar.
ÀREA DE LA DONA
-

Els dia 8 de febrer es va mantindre una reunió amb el Grup de Dones per a
preparar les activitats del dia 8 de març.
- S’ha mantingut diferents reunions amb les mares de criança i família per a veure
com funcionen les reunions que realitzen tots els diumenges en el club i recolzarles en les activitats que exerceixen.
- S’estan organitzant junt amb la Fundació Isonomia diverses activitats per al 8 de
març.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

S’ha signat amb la Creu Roja el conveni de la Teleassistència amb la presència
de la Presidenta Provincial de la Creu Roja.

I per finalitzar mostrar el nostre recolzament i solidaritat a l’Ajuntament de Vilafranca
pel tema de la SAMU ja que aquesta qüestió afecta al conjunt de la comarca.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 130/2012 al 179/2012 i del 1/2013
al 23/2013.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
DESEMBRE DE 2012. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del
mes de desembre de 2012 que han segut examinats e informats favorablement per la
Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-2012............................................................ 259.104,46 €
Ingressos desembre.......................................................... 239.167,96 €
Total.................................................................................... 498.272,42 €
Pagaments......................................................................... 327.694,14 €
Existència a 31-12-2012.................................................... 170.578,28 €
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2012 tal i com vénen
redactats.
4. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL TERMINI DE PAGAMENTS DEL 3ER. I
4T. TRIMESTRE DE 2012. Es dóna compte per part de la Sra. Secretaria de l’informe
sobre el compliment del termini de pagaments del 3er. i 4t. trimestre de l’any 2012 que
és com segueix:
Resumen 3er. trimestre 2012
Pagaments realitzats
Dins del plaç
Fora
del
plaç
323.890,55
Total dins i fora plaç

nº operacions
120

Import
56.310,77
65

185

380.201,32

0
60
60

0,00
297.057,92
297.057,92

Pendent pagament final trimestre
Dins de plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç
Resumen 4t. trimestre 2012
Pagaments
realitzats
operacions Import
Dins del plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç

nº
134
243
377

61.393,57
195.509,37
256.902,49

3
435
438

1.148,99
554.084,50
555.233,49

Pendent pagament final trimestre
Dins de plaç
Fora del plaç
Total dins i fora plaç
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que aquests informes corresponen a una Llei
que no es considera del tot eficient ja que no afecta a les administracions, agraint el
treball fet per l’àrea tècnica de l’Ajuntament per poder portar a terme l’aplicació
d’aquesta Llei.
5. INFORME SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. Es dóna compte per part
de la Sra. Secretària de l’informe sobre el seguiment del pla d’ajust el resum del qual
en l’expedient.
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“INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. REAL DECRETO LEY

4/2012
Primer informe de seguimiento ejercicio 2012
Enero de 2013
Antes de pasar a analizar pormenorizadamente la evolución de los ingresos y gastos
durante el ejercicio de 2012 es necesario hacer algunas consideraciones. Pues si bien
no se han alcanzado los objetivos de ingreso contemplados en el Plan de Ajuste no es
porque no se han aplicado las medidas que se propusieron, sino porque en casi la
totalidad de los impuestos y tasas que este ayuntamiento tiene establecidas se han
producido descensos significativos de ingresos por la menor actividad económica los
cuales no es esperaban cuando se realizó el plan de ajuste.
Pero hay que destacar que la corporación ha conseguido ahorros significativos en
gastos que han tenido como consecuencia que se pueda cerrar con superávit. Y no
solo porque los prestamos del plan de pagos hayan ido en una gran parte a engrosar
superávit esto es 786.487,69 (descontado de los préstamos las cantidades de
entidades dependientes) menos el reconocimiento extrajudicial de créditos que
ascendía a 276.245,53. Esto es 510.242,16 €
Parte del préstamo de pago a proveedores que pasa a engrosar el superávit:
510.242,16 €.
Y a esto hay que sumarle 165.654,12 que ha generado el ayuntamiento con su ahorro
en las partidas de gastos.
Pasamos a analizar el comportamiento de los ingresos y gastos a lo largo del ejercicio
de 2012
Ingresos: En ingresos corrientes no se han alcanzado los objetivos del plan de ajuste
por la disminución en los ingresos tributarios dada la menos actividad económica.
Experimentando una disminución del 10,08% con respecto los datos del plan de
ajuste.
En ingresos de capital no se han conseguido dos subvenciones que se tenían
programadas y como consecuencia se ha renunciado ha realizar las obras con lo que
también se ahorra la parte que debía financiar el ayuntamiento de las obras.
Estas subvenciones son:
- Del 1% cultural de los ministerios de Fomento y Cultura para la rehabilitación de una
torre de la muralla por valor de 98.100
- De Mancomunidad Taula del Senia para caminos rurales por valor de 98.590
- Disminución en este caso del 71,49%
Los ingresos no financieros han experimentado por tanto una variación negativa del
18,7%
En cuanto a los ingresos financieros se han comportado tal y como se preveía en el
plan.
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Gastos: Los gastos, sin embargo se ha conseguido que tengan una muy buena
evolución
- En los gastos corrientes se ha producido un ahorro del 11,78% sobre las previsiones
del Plan de Ajuste.
- En los gastos de capital, en concordancia con los ingresos, se ha dejado de realizar
las dos obras para las que no se tenía la financiación prevista.
- En los gastos financieros en el plan de ajuste, se contemplaron los intereses del
préstamo de pago a proveedores y esto no ha sufrido variación, pero en el capítulo 8
se han contemplado las cantidades (parte del préstamo de pago a proveedores) que
el Ayuntamiento de Morella a trasferido a los organismos y empresas dependientes
para su pago a proveedores.
Medidas de Ingresos:
Media 1. No se pudo aplicar en el año 2012 pero ya está modificada la ordenanza y
vigente la subida de la tasa en este año 2013. Se espera que el aumento de ingresos
se produzca durante este año.
Medida 4.
-4.1 La aplicación para móviles de una guía para turismo no ha estado operativa hasta
el mes de noviembre por lo que la tasa se empieza a exigir en este año 2013.
-4.2 Las bodas civiles y las presentaciones de recién nacidos la ordenanza empieza a
aplicarse en el año 2013.
-4.3 Esta medida se ha estudiado y no sería efectiva, pues el coste de la recogida de
residuos sólidos urbanos saldría mas caro si lo realizara el ayuntamiento
directamente.
Medida 5. Se empieza a aplicar en el año 2013
Medidas de gastos:
Medida 1.
-1.1 Se ha prescindido de un efectivo de la policía local y se ha producido un ahorro
de aproximadamente 13.000 €.
-1.2 Medida a aplicar en el 2013 y sucesivos.
Medida 7.
7.1 Se ha producido el ahorro previsto.
7.2 No es una medida que supusiera ahorro una vez estudiadas las posibilidades.
Medida 16.
-16.1 Se ha prescindido del ingeniero municipal produciéndose un ahorro en el 2012
de 3.000€
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-16.2 Se ha prescindido de esta oficina con un ahorro para 2013 de 1500 €
- 16.3 Se han renegociado todos los convenios con entidades culturales y deportivas y
se ha producido el ahorro previsto.
- 16.4 Se van a realizar instalaciones de energías alternativas en las escuelas,
polideportivo, guardería de momento que supondrán un ahorro en el coste de
calefacción y agua caliente.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que hi ha que reconèixer el treball del govern
del Partit Popular qui amb l’aprovació d’aquest pla ha permès alleugerar la situació
d’endeutament dels ajuntaments amb els seus proveïdors encara que açò no ha estat
de forma gratuïta.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que s’està d’acord en que ha estat gràcies a
aquest pla del Partit Popular que s’ha pogut fer el pagament d’aquestos retards, però
hi ha que tenir en compte que si l’Ajuntament s’ha tingut que acollir a aquest pla ha
estat gràcies a que un altre govern del Partit Popular no pague el que deu. Per tant el
mèrit haguera estat pagar els deutes i no tenir que fer un pla com aquest.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per afegir que gràcies a l’esforç que es ve realitzant per
part de totes les àrees de govern s’ha pogut complir els objectius que es van marcar
en el seu dia, prioritzant en tot allò que no suposara retallades ni de serveis ni de
personal.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE
L’AJUNTAMENT I DE LA FUNDACIÓ SEXENNIS. Es dóna compte per part de la Sra.
Secretària dels següents reconeixements extrajudicials de crèdits:
Reconeixement extrajudicial de crèdits Ajuntament de Morella.
Per l’existència de crèdits corresponents a exercicis anteriors.
Atès l’informe d’Intervenció de data 15 de febrer de 2013 on consta que en aplicació
de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la
Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la seva realització.
En atenció al que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un total de 36.634,90 euros,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient.
Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2013, els corresponents crèdits
que consten en la relació adjunta, amb càrrec a les partides que s’estableixen en la
mateixa, de la qual es realitzarà la retenció corresponent.
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Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Ajuntament de
Morella tal i com es presenta.
Reconeixement extrajudicial de crèdits de la Fundació Sexennis
Per l’existència de crèdits corresponents a exercicis anteriors.
Atès l’informe d’Intervenció de data 15 de febrer de 2013 on consta que en aplicació
de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la
Corporació, que en aquest supòsit concret és possible la seva realització.
En atenció al que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un total de 29.715,78 euros,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient.
Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2013, els corresponents crèdits
que consten en la relació adjunta, amb càrrec a les partides que s’estableixen en la
matèria, de la qual es realitzarà la retenció corresponent.
Pren la paraula el Sr. Ortí per assenyalar el fet de que en el cas de la Fundació
Sexennis dels 21.700 euros que queden pendents de pagar, 10.295 corresponen a
factures de l’empresa Comunicacions dels Ports i es considera que fer publicitat a
Morella sobre el Sexenni no es considera una actuació necessària més tenint en
compte que la publicitat en una publicació de nivell provincial, que engloba més
territori, sols ha suposat una despesa de 500 euros.
També dir que queda demostrat que els pressupostos no es fan bé i es fan a la
lleugera ja que en la partida del Sexenni en el pressupost de l’any 2012 ascendia a
49.000 euros quedant-se curta i la de l’any 2013 a 80.500 euros, import del qual ara
sols fa falta la meitat.
I per finalitzar demanar, com ja s’ha fet en el plenari anterior, les dades econòmiques
que ha suposat el Sexenni a l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Bordàs dient que respecte a les factures de Comunicacions dels
Ports, aquestes inclouen conceptes com són les retransmissions en directe que es
van de fer de molts d’actes i també publicitat; publicitat que sí que es considera
necessària ja que la televisió, la ràdio, la revista i també internet no sols arriba als
veïns de Morella sinó que arriba a molts altres llocs.
En quan a la realització del pressupost dir en primer lloc que en cap moment es
considera que se realitze a la lleugera sinó que costa molt d’esforç i molt de treball i
pel que fa a la partida pressupostada per al Sexenni s’ha pressupostat per poder fer
front a totes les despeses que ha ocasionat el Sexenni en tant sols dos anualitats, fet
que fins ara no ha aconseguit cap equip de govern.
I per finalitzar dir que pel que fa als comptes del Sexenni els pot consultar en
qualsevol moment.
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Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que les xifres clares, no inventades, presentades
en aquest punt reflexen la bona gestió, l’èxit del treball, de l’esforç i de l’estalvi que
s’ha aconseguit i se demostra amb el fet de que aquest extrajudicial sols suposa l’1%
del pressupost de l’Ajuntament.
També en la part de la Fundació Sexennis es reflexa aquest treball ben fet ja que amb
el que hi havia pressupostat en l’any 2012 i el que s’ha pressupostat en l’any 2013 es
podran pagar totes les despeses que ha suposat el Sexenni i més tenint en compte
que no s’ha rebut cap tipus d’ajuda per part de cap administració. Per altra part dir que
el fet de que en la partida pressupostada en l’any 2013 quede un romanent s’ha de
considerar una qüestió positiva no negativa.
I per finalitzar dir que en cap moment es considera excessiva la publicitat que s’ha fet
per al Sexenni ja que l’objectiu de que la informació arribara al major número de
persones i llocs s’ha complit.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la Fundació
Sexennis tal i com es presenta.
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL ORDINARI DE L’ANY 2012. Es dóna compte de la liquidació del
pressupost general ordinari de l’any 2012, sent el resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Drets pendents de cobro:..................................................................... 2.594.371,18
Del pressupost corrent............................................................................ 337.352,34
De pressuposts tancats....................................................................... 2.253.275,23
D’operacions no pressupostàries................................................................ 3.743,61
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................ 0,00
Obligacions pendents de pago:............................................................ 2.091.249,79
Del pressupost corrent ........................................................................... 830.595,48
De pressuposts tancats.......................................................................... 972.111,88
D’altres operacions no pressupostaries ................................................. 288.542,43
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................. 0,00
Fondos líquids ......................................................................................... 170.578,28
Romanent de tresoreria total................................................................... 673.699,67
Saldo cobro dubtós.................................................................................. 429.458,70
Excés de finançament afectat............................................................................ 0,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals.................................. 244.240,97
FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Drets pendents de cobro:.......................................................................... 34.804,20
Del pressupost corrent.............................................................................. 34.804,20
De pressuposts tancats..................................................................................... 0,00
D’operacions no pressupostàries....................................................................... 0,00
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Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................ 0,00
Obligacions pendents de pago:................................................................. 77.713,34
Del pressupost corrent ............................................................................. 68.910,72
De pressuposts tancats..................................................................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ..................................................... 8.802,62
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................. 0,00
Fondos líquids ........................................................................................... 48.253,62
Romanent de tresoreria total....................................................................... 5.344,48
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Drets pendents de cobro:.......................................................................... 42.000,00
Del pressupost corrent.............................................................................. 23.000,00
De pressuposts tancats............................................................................ 19.000,00
D’operacions no pressupostàries....................................................................... 0,00
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................ 0,00
Obligacions pendents de pago:................................................................. 13.140,73
Del pressupost corrent ............................................................................. 13.140,73
De pressuposts tancats..................................................................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................. 0,00
Fondos líquids ........................................................................................... 29.397,10
Romanent de tresoreria total..................................................................... 58.256,37
PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Drets pendents de cobro:.......................................................................... 15.141,98
Del pressupost corrent.............................................................................. 11.241,98
De pressuposts tancats.............................................................................. 3.900,00
D’operacions no pressupostàries....................................................................... 0,00
Cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................ 0,00
Obligacions pendents de pago:................................................................. 12.320,75
Del pressupost corrent ............................................................................... 8.844,84
De pressuposts tancats.............................................................................. 2.095,18
D’altres operacions no pressupostaries ..................................................... 1.380,73
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................. 0,00
Fondos líquids ............................................................................................. 5.909,61
Romanent de tresoreria total....................................................................... 8.730,84
De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que després d’aquestes dades queda clar que
encara que s’hagen fet retallades l’Ajuntament té encara pendent de pagar 493.243
euros resultant de la diferència entre els gastos pendents de l’any 2012: 830.595,48
euros i els ingressos pendents de 337.352,34.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que tal i com ha exposat la Sra. Secretària l’any
2012 ha tancat en superàvit, encara que això no vol dir que estigue tot pagat, com
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tampoc està tot cobrat i no cal dir qui és el màxim deutor d’aquest ajuntament. Per tant
els números es poden presentar com es vulga però la realitat és la que hi ha i els
números quadren.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per explicar aquest punt i que no puga portar a confusió
ja que les dades que es presenten respecte a la liquidació dels comptes de
l’Ajuntament de l’any 2012 són clares i demostren que si ens pagaren tot el que ens
deuen este Ajuntament podria pagar tot el que déu i encara així quedaria 600.000
euros en caixa.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2012.
Assabentat pel Ple dels comptes de recaptació de l’any 2012 que han segut remeses
a aquest Ajuntament pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial, sent el
resum el següent:
Voluntària

Executiva

Total
Pendent any anterior
464.165,44
Càrrecs
1.427.547,72
Ingressos
1.550.244,37
Baixes generals
36.645,51
Baixes insolv.
41.920,86
Pendent any següent
262.522,42

229.557,57

234.607,87

1.427.059,38

488,34

1.504.929,53

45.314,84

27.303,45

9.342,06

776,34

41.144,52

17.205,62

245.316,80

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes de recaptació de l’any
2012 tal i com vénen redactats pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANÇA SERVEIS CULTURALS.
Coneguda la necessitat de modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
utilització dels serveis culturals per incorporar l’espai corresponent a la Plaça de Bous
degut a l’interès que pareix que existeix per part d’algunes empreses per a la seva
utilització, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per utilització dels Serveis Culturals amb la inclusió en l’annex IV “Ús d’espais
municipals” de l’espai “Plaça de Bous”.
Segon. L’aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en els
termes que consta en els textos annexos, de conformitat amb l’establert en els Art.
15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 18 de desembre.
Tercer. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat
acord junt amb els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa
Consistorial, durant aquest termini per a possibles reclamacions.
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Quart. En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
10. ANUL·LACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL. Vist que l’empresa Electra del Maestrazgo S.A. va presentar en
correus el dia 21 de desembre de 2012, dins de termini, al·legacions a l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local tenint entrada en el registre d’aquest ajuntament el dia 27 de desembre,
fora de termini.
Vist que procedeix atendre la reclamació per ser presentada en l’oficina de correus
dins de termini.
Vistes les circumstàncies en que es va rebre la recepció de les mateixes i donat que la
referida ordenança es va publicar de forma definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província nº 154 de 25 de desembre de 2012.
Vist que l’estudi tècnic econòmic es troba en revisió degut a les reformes legislatives
produïdes a finals de l’any 2012 i de la intenció d’adaptar l’ordenança a aquest nou
estudi procedint a la seva publicació amb marge suficient en quan a terminis de
reclamacions.
El Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup Popular
acorda:
Primer. Anul·lar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local.
Segon. Publicar aquesta anul·lació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. Notificar a Electra del Maestrazgo S.A. aquest acord.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquest punt és degut a un error en la
tramitació d’aquest expedient ja que es va enviar a publicar l’aprovació definitiva
abans de que s’haguera acabat el termini d’exposició pública, per lo que es demane
que un futur es facen les coses bé i que açò no torne a passar.
A lo que li respon el Sr. Ripollès dient que tal i com assenyala la Sra. Secretària la
tramitació s’ha realitzat correctament i no hi ha cap error sinó que s’està fent allò que
informava l’Associació de Municipis amb Energies Renovables a la que també se li
demanarà un informe de la situació no sols d’aquesta qüestió sinó d’altres que puguen
estar afectades per tots els canvis en quan a valoracions i altres temes legals que
s’estan donant.
Aprovar l’ordenança i realitzar tot el procés de publicació per poder resoldre totes les
reclamacions presentades.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS 2013) MORELLA, XIVA, ORTELLS I HOSTAL NOU.
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SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER A L’ANY 2013. OBRA “CONSTRUCCIÓN
DE BALSA DE RECUPERACIÓN DE AGUA. XIVA”. Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla provincial de
cooperació a les obres i serveis de competència municipal (POYS) per a l’any 2013,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 14 de 31 de gener de 2013.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Construcción de balsa de
recuperación de agua. Xiva” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que
ascendeix a la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €), 19.193,55 euros
corresponents a l’execució per contrata, 726 euros corresponents a honoraris de
direcció d’obra i direcció execució d’obra i 80,45 euros corresponents a honoraris de
coordinació, seguretat i salut.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Construcción de balsa de recuperación de
agua. Xiva” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla provincial de cooperació a
les obres i serveis de competència municipal (POYS) per a l’any 2013 amb l’obra
“Construcción de balsa de recuperación de agua. Xiva”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

12.000 euros
8.000 euros
20.000 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida
15/61900 del pressupost de l’any 2013 aprovat en la sessió del Ple de 28 de
desembre de 2012, així com assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o
revisió de preus, realitzant les aportacions en els termes i formes previstos per la
Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Construcción de balsa de recuperación de agua. Xiva”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER A L’ANY 2013. OBRA “SUSTITUCIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO. HOSTAL NOU, MORELLA”. Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla provincial de
cooperació a les obres i serveis de competència municipal (POYS) per a l’any 2013,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 14 de 31 de gener de 2013.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Sustitución de alumbrado público.
Hostal Nou. Morella” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a
la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €), 19.193,55 euros corresponents a
l’execució per contrata, 726 euros corresponents a honoraris de direcció d’obra i
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direcció execució d’obra i 80,45 euros corresponents a honoraris de coordinació,
seguretat i salut.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Sustitución de alumbrado público. Hostal
Nou. Morella” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla provincial de cooperació a
les obres i serveis de competència municipal (POYS) per a l’any 2013 amb l’obra
“Sustitución de alumbrado público. Hostal Nou. Morella” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

12.000 euros
8.000 euros
20.000 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida
15/61901 del pressupost de l’any 2013 aprovat en la sessió del Ple de 28 de
desembre de 2012, així com assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o
revisió de preus, realitzant les aportacions en els termes i formes previstos per la
Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Sustitución
de alumbrado público. Hostal Nou. Morella”
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA
MUNICIPAL
(POYS)
PER
A
L’ANY
2013.
OBRA
“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN C/ COLOMER, HOSPITAL Y MESTRE
CARBÓ. MORELLA”. Coneix el Ple les bases de la convocatòria realitzada per
l’Excma. Diputació Provincial del Pla provincial de cooperació a les obres i serveis de
competència municipal (POYS) per a l’any 2013, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 14 de 31 de gener de 2013.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Rehabilitación de pavimentos en
C/ Colomer, Hospital y Mestre Carbó. Morella” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet
Artero i que ascendeix a la quantitat de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00 €),
43.185,48 euros corresponents a l’execució per contrata, 1.452 euros corresponents a
honoraris de direcció d’obra i direcció execució d’obra i 362,52 euros corresponents a
honoraris de coordinació, seguretat i salut.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Rehabilitación de pavimentos en C/
Colomer, Hospital y Mestre Carbó. Morella” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet
Artero i que ascendeix a la quantitat de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00 €).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla provincial de cooperació a
les obres i serveis de competència municipal (POYS) per a l’any 2013 amb l’obra
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“Rehabilitación de pavimentos en C/ Colomer, Hospital y Mestre Carbó. Morella” amb
el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

27.000 euros
18.000 euros
45.000 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida
15/61903 del pressupost de l’any 2013 aprovat en la sessió del Ple de 28 de
desembre de 2012, així com assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o
revisió de preus, realitzant les aportacions en els termes i formes previstos per la
Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Rehabilitación de pavimentos en C/ Colomer, Hospital y Mestre Carbó. Morella”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero.
SOL·LICITUD PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL (POYS) PER A L’ANY 2013. OBRA “REORDENACIÓN
ZONA VERDE EN ORTELLS”. Coneix el Ple les bases de la convocatòria realitzada
per l’Excma. Diputació Provincial del Pla provincial de cooperació a les obres i serveis
de competència municipal (POYS) per a l’any 2013, publicada en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 14 de 31 de gener de 2013.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Reordenación zona verde en
Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000 €) 18.720,36 euros corresponents a l’execució
per contrata, 825,89 euros corresponents a honoraris de direcció d’obra i direcció
execució d’obra i 453,75 euros corresponents a honoraris de coordinació, seguretat i
salut.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Reordenación zona verde en Ortells”
redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la quantitat
de VINT MIL EUROS (20.000 €).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla provincial de cooperació a
les obres i serveis de competència municipal (POYS) per a l’any 2013 amb l’obra
“Reordenación zona verde en Ortells”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (60%)
Aportació Municipal
Total Projecte

12.000 euros
8.000 euros
20.000 euros

TERCER. Aportar la part corresponent a l’Ajuntament amb càrrec a la partida
15/61902 del pressupost de l’any 2013 aprovat en la sessió del Ple de 28 de
desembre de 2012, així com assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o
revisió de preus, realitzant les aportacions en els termes i formes previstos per la
Diputació Provincial.
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QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Reordenación zona verde en Ortells”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra, Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera aquestos projectes adequats, en el cas
de Xiva correspon a una reivindicació feta de fa temps i pel que fa a la Pobleta com
que este any no es pot demanar esta ajuda es tindria que tenir en compte i intentar fer
alguna actuació amb càrrec totalment a l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que per a que pedanies com La Pobleta no es
queden fora dels Plans Provincials la Diputació tindria que aplicar un altre criteri que
no fora sols el número d’habitants així com també tindria que augmentar la partida
d’aquestos plans ja que dintre del pressupost total de la Diputació no suposa molt però
sí que són molt importants per aquestos pobles menuts.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE
MUNICIPAL DE SOLARS I EDIFICIS A REHABILITAR. Vist que en el Ple d’aquest
Ajuntament en la seva sessió de 19 d’abril de 2012 va acordar la creació d’un registre
municipal de solars i edificis a rehabilitar d’acord amb allò que disposa l’article 216 de
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana i els articles 494 i següents
del Decret 67/2006 de 19 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió
Territorial i Urbanística.
Vista la necessitat d’aprovació d’una ordenança municipal reguladora del registre
municipal de solars i edificis a rehabilitar.
Vist el projecte elaborat per Secretaria d’Ordenança municipal reguladora del registre
municipal de solars i edificis a rehabilitar.
Vistos els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del registre municipal de
solars i edificis a rehabilitar.
Segon. Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència als interessats,
amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauló d’anuncis de l’Ajuntament,
per un termini de trenta dies per a que puguen presentar reclamacions o
suggeriments, que seran resolts per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el mencionat termini, se considerarà aprovada definitivament sense
acord exprés pel Ple.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President, per subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es tracta una qüestió que ve donada per
imperatiu legal i que s’ha de fer.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que els primers solars que s’inscriuran seran els
que tenen a veure en les edificacions ruïnoses d’Ortells dels quals l’Ajuntament s’ha
tingut que fer càrrec.
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13. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CARRETERA XIVA CV-117. Es dóna compte
per part del regidor Amadeu Bordàs Antolí de la moció sobre la carretera de Xiva CV117 que és com segueix:
“La carretera CV-117 és l’únic vial que té la població de Xiva i que l’uneix en Morella i

la resta de la comarca i de la qual és responsable la Diputació de Castelló.
Tots coneixement perfectament el seu traçat, corbes, desnivell i amplada de la
calçada. Si a més a més li afegim l’estat de conservació de gran part del recorregut,
més les inclemències meteorològiques que tenim ací a l’hivern, ens trobem en què
l’única eixida per comunicar-se amb la resta de poblacions que hi ha és una carretera
impròpia del segle XXI, incòmoda i perillosa per als seus usuaris.
En els darrers anys, s’han anant realitzant diverses obres, ampliant la calçada en un
tram del recorregut i, que ha millorat el confort i la seguretat dels veïns de Xiva i
demés usuaris de la carretera. Però esta millora no es pot quedar ací, i té que
continuar, fent nous trams per acabar tot el recorregut, des de Xiva fins a Morella. La
Diputació no ha complit el compromís de seguir millorant la carretera l’any 2012 i,
esperem que en 2013 es reinicien les obres.
Som conscients de la situació econòmica actual, però això no ens pot valer d’excusa
per a desentendre-mos dels problemes. Des d’este ajuntament creem que és de
justícia per als veïns de Xiva tindre una carretera que reunisca uns mínims de
seguretat.
No és possible que a estes altures la carretera seguisca sent un fre al
desenvolupament de Xiva. A més de les explotacions ramaderes, últimament s’ha
instal·lat una menuda fàbrica i, cada dia hi ha més places de turisme rural que fan
que, poc a poc, hi haja més vida al poble i, per tant, més usuaris de la carretera.
Així, des de l’Ajuntament de Morella, fent-nos ressò de les peticions que ens han fet
arribar amb molta freqüència els veïns i veïnes de Xiva, i pensant que no estem
parlant d’obres molt grans i costoses i, que comporten importants beneficis per a tots
els ciutadans de Xiva i per els seus visitants, i no dubtem que entendran la necessitat
de escometre estes obres en la màxima brevetat possible.
Per lo exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Dirigir-se a la Diputació Provincial de Castelló perquè assumisca el
compromís de continuar en les obres d’adequació de la CV-117 millorant tant
l’amplada, com el traçat i procedint al asfaltat de tot el recorregut, així com la
col·locació de les baranes i proteccions necessàries.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està d’acord amb aquesta moció considerant
necessària aquesta actuació preguntant si en els pressupostos de la Diputació
d’aquest any hi ha alguna partida destinada per aquesta qüestió.
A lo que li respon el Sr. Ripollès dient que la Diputació pressupostàriament té una
partida destinada a millores de carreteres tant l’any 2012 com aquest any, encara que
no se sap a quines carreteres s’aplicarà.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la carretera de Xiva
CV-117 tal i com es presenta.
14. ACORD AGRUPACIÓ 3 FINQUES PERTANYENTS A L’AJUNTAMENT DEL
SOLAR DEL POLIESPORTIU. Coneguda la cessió de terrenys realitzada pel Ple de
l’Ajuntament en data 16 de juliol de 2006 a l’empresa municipal CISE per a la
construcció d’un poliesportiu.
Conegut que els terrenys on s’ubica el referit poliesportiu corresponen a diverses
finques propietat d’aquest Ajuntament adquirides en diverses dates i sent convenient
clarificar i precisar els terrenys concrets que es cedeixen a l’empresa municipal CISE,
procedeix l’agrupació de les tres finques les parcel·les cadastrals són les següents:
1. Antic cementiri municipal amb una superfície de 2.750 m2 de propietat municipal,
finca registral 4039.
2. Finca de propietat municipal, adquirida a José Mª Guimerà Beltrán i Carmen
Monfort Gasulla, finca registral 2677 amb una superfície de 7.526 m2.
2. Finca de propietat municipal, adquirida a José Mª Guimerà Beltrán i Carmen
Monfort Gasulla, finca registral 4755 amb una superfície de 3.649 m2.
Sent la superfície total de les tres finques de 13.925 m2.
Assabentat el Ple per nou vots a favor i l’abstenció de Isabel Sangüesa Carbó acorda:
Primer. Unificar les tres finques en una sola parcel·la de 13.925 m2 de la qual
11.864,04 m2 corresponen a zona urbana i 2.060,96 m2 a zona no urbanitzable.
Segon. Segregar una finca de 10.514,96 m2 de la part d’urbana de la parcel·la
resultant de l’agrupació, els llindes de la qual són: Nord, camí de l’antic cementiri, Est,
camí de la Fontanella, Sud, finques propietat de Miguel Medina Montesinos, Ismael
Gasulla i Rufo Membrado, Oest, resta de la finca.
Quedant com resta de la finca matriu 3.410,04 m2 que provenen de la finca registral
4755 i els llindes de la qual correspondran als de la parcel·la inicial 2677 en les seves
orientacions Nord, Est i Sud i el límit Oest amb la parcel·la segregada.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollès Puig per a la signatura de qualsevol
document públic o privat siguen necessaris per a l’execució de l’acord.
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ CAMÍ DE LA CANÀ. Es dóna compte per part
del regidor Ernesto Blanch Marín la moció sobre el Camí de la Canà que és com
segueix:
“Per la ciutadania és coneguda la problemàtica que al voltant del camí de la Canà,

s’ha produït per al terme i municipi de Morella. Un camí “rural”, del que continuen
detectant-se deficiències i problemes que generen inconvenients, riscs i dificultats als
conductors que passen per aquest vial i al nostre Ajuntament, per la suposada
titularitat municipal de l’indret, per la qual, apareixen obligacions en les que aquest
municipi no disposa de recursos per poder-les fer front.
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Per al consistori morellà, el manteniment i reparació d’aquesta carretera, ja que que hi
ha que qualificar-la com a tal, per l’ús que es fa per part dels habitants de la comarca
dels Ports, apart de ser una obligació formal, no és només una greu càrrega per a les
seues arques i maltractada liquidés per part de la Generalitat, sinó que és una
injustícia formal el fet de que tingue que pagar un municipi per el simple fet de que
una carretera d’aprofitament superior al dels habitants del seu municipi passe pel seu
terme municipal.
El fet de que aquesta carretera tinga eixe ús de caràcter extramunicipal implica
l’aparició de noves obligacions que són legitimes i que tenen que assistir al nostre
consistori per a fer front al problema existent. És el cas de la Diputació Provincial de
Castelló, hipotètica i reial titular de la carretera, i que s’està fent càrrec del seu
manteniment i senyalització des de fa molts anys, encara que fa temps que no està
fent absolutament cap manteniment de la mateixa. I amb caràcter subsidiari al que
correspon a la Diputació, ja que entenem que la Diputació no existeix per al
manteniment de les carreteres, malgrat la realitat existent, és prou evident que la
Generalitat Valenciana deuria ser la lògicament obligada a assumir i a fer front al
manteniment de eixe vial.
Per part del nostre municipi, pensem que és el moment de manifestar la nostra falta
de capacitat per poder mantenir aquest vial en condicions, i d’assumir cap tipus de
cost sobre el mateix, i davant de la falta de garanties en mantenir la seguretat dels
conductors i vehicles que passen per aquest camí, si no es té cap resposta per part de
l’administració autonòmica o provincial al respecte del futur del camí de la Canà, des
del consistori procedirem a adoptar les mesures que en ares de garantir la seguretat
de les persones corresponguen, malgrat les dificultats que eixes mesures puguen
suposar de trastorn per al funcionament de les comunicacions al nostre territori.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló i amb caràcter subsidiari a la
Generalitat Valenciana per a que assumeixque els costos derivats del manteniment
per no poder ser assumits ordinàriament pel municipi de Morella, realitzant obres
urgents de millora, donada la actual situació de degradació del conegut com camí de
la Canà.
2. Sol·licitar la declaració del vial camí rural de la Canà, com a carretera, donat l’ús
que es dóna per part dels habitants de la nostra comarca, i que no té sentit el seu
manteniment com està actualment.
3. Remetre el present acord als grups polítics de la Diputació de Castelló i de les Corts
Valencianes, per a que actuen en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que es tracta d’una moció que ja s’ha
presentat en altres ocasions i se manté la mateixa postura. Hi ha que salvaguardar els
interessos de l’Ajuntament i quan es veu que pot haver un problema o causar-se algun
dany, com ja va passar en el seu dia, ha de posar-se remei.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que aquesta moció es planteja degut a dos
problemes, per una part l’assumpció de responsabilitats, com ja es va tenir de fer amb
uns costos, assumits per l’Ajuntament de Morella, de 60.000 euros, i per altra part
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l’estat en que es troba aquest camí ja que es tracta d’una carretera que vertebra de
tota la Comarca dels Ports.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre el Camí de la Canà tal
i com se presenta.
16. CREACIÓ COMISSIÓ ORGANITZADORA “MORELLA 2014. 600 ANIVERSARI
TROBADA PAPA LUNA, REI FERNANDO I I SANT VICENT FERRER. Es dóna
compte per part de la regidora de Cultura Palmira Mestre Tena de la proposta de
constitució de la Comissió organitzadora “Morella 2014. 600 aniversari trobada del Rei
Ferran d’Antequera, Papa Luna i Sant Vicent Ferrer”, trobada de les tres testes
coronades que va tenir lloc en la nostra ciutat en l’any 1414.
La finalitat d’aquesta comissió serà la de treballar per tal d’enllestir un seguit
d’activitats, congressos i actes al voltant d’aquesta data ja que la Morella del segle XXI
té l’obligació de reviure la seva història més significativa i important.
Els membres que es proposen per formar part d’aquesta comissió organitzativa són:
President: Alcalde de Morella
Vicepresident: Josep Alanyà
Vicepresidenta: Regidora de Cultura
Vocals: Regidor de Comerç, Regidor de Comunicació, 2 membres del Grup Municipal
Socialista, 2 membres del Grup Municipal Popular, 2 representants d’Asetmico, 1 del
Patronat de Turisme, el Director dels Museus, l’Arxiprest, l’AODL, 1 membre de
l’associació AMIC, 1 membre del Centre d’Estudis dels Ports, el Director de l’IES, la
Directora del Col·legi de primària i 1 membre de l’UJI Seu dels Ports.
Dir també que en les reunions, sempre que siga necessari, podran estar representants
d’institucions o entitats que pel seu coneixement i aportacions puguen ser necessaris
d’acord amb els objectius de promocionar la cultura i les activitats econòmiques de
Morella.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que és una immensa alegria que es puga celebrar
un esdeveniment com aquest com a recordatori d’un fet històric tant important com el
que va tenir lloc en l’any 1414.
Pel que fa al text, que consta en l’expedient, dir que hi ha alguns errors i que es
podrien corregir com són: la data de celebració del Compromís de Casp que va ser el
25 de juny de 1412, el regnat de Ferran d’Antequera va ser de 1412 a 1416 i el Cisma
al que es fa referència no és el Cisma de l’església catòlica sinó que es tracta del que
històricament es coneix com Cisma d’occident. També assenyalar que quan es parla
de Sant Vicent Ferrer va seguit d’un interrogant quan aquest si que és Sant a tots els
efectes ja que va ser canonitzat per l’església catòlica.
Aprofitar per proposar que dins dels actes a celebrar es fera algun acte conjunt amb
pobles que tinguen a veure amb aquestos personatges com el cas de Peñíscola pel
que fa al Papa Luna, i també que no s’oblide la vesant religiosa.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient pel que fa al interrogant de Sant Vicent Ferrer
se rectificarà ja que es tracta d’un error de mecanografia i pel que fa a les dades que
consten en el text són dades que s’han obtingut de les següents fonts bibliogràfiques:
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“Urbanisme i vida a la Morella medieval del segle XIII i XV” de Josep Alanyà i “Morella
y sus pueblos” de Manuel Milián Mestre.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que no es tracta d’una sola activitat sinó que es
tracta d’aprofitar una esdeveniment tant important com aquest i organitzar una sèrie
d’activitats que serveixquen, a través de la història i del nostre patrimoni, tant de
promoció com que generen activitat econòmica en Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la creació d’una Comissió
organitzadora per a la celebració en 2014 del 600 aniversari de la trobada del Rei
Ferran d’Antequera, el Papa Luna i Sant Vicent Ferrer amb la composició proposada
anteriorment per la Regidora de Cultura.
17. ADJUDICACIÓ AJUDES DE COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN (ONG). Es
dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de la
proposta presentada per la comissió de valoració del Consell de la Solidaritat segons
les bases de la convocatòria de l’any 2012 d’ajudes per a la cooperació internacional
(ONG), decidint l’adjudicació econòmica de 12.650 euros (12.500 corresponent a
l’assignació econòmica de l’Ajuntament i 150 euros corresponent a una donació
solidària de l’AMPA de l’IES Els Ports) de la següent manera:
- ASOL
- MÉDICUS MUNDI
- MANS UNIDES
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
- CRUZ ROJA
- FUNDACIÓ VICENTE FERRER
- YOU CANYOLE

2.500.1.000.2.100.2.000.1.800.2.100.700.-

Quedant 450 euros per a fons d’emergència.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està d’acord amb l’assignació feta de
les ajudes del 0,7% considerant que són molt importants per al desenvolupament de
projectes d’ONG d’ajuda als més necessitats; però el Grup Municipal Popular
s’abstindrà en aquest punt ja que en el plenari del 14 de maig es va demanar que un
membre del Grup Popular estiguera present a l’hora de fer les assignacions als
projectes, contestant-se per part de la regidora de cultura, que no havia cap problema
i que s’aniria informant de tot el procés i no ha estat així ja que la primera notícia que
s’ha tingut ha estat el punt que acabem de veure.
Pren la paraula la Sra. Blasco dient que el que es vota és l’assignació que ha fet la
Comissió de valoració del Consell de Solidaritat, on no hi ha representació política, i
no altres qüestions.
Pren la paraula el Sr. Ripollès demanat que es face una reflexió en el sentit del vot ja
que en primer lloc la informació se’ls va traslladar en la comissió informativa i en
segon lloc Morella ha de continuar sent una ciutat referent en l’aportació del 0,7%.
En esta aportació s’està recolzant a ONG on darrera hi ha treballant molta gent de
Morella, donant-se la peculiaritat de que els vuit projectes que este any es van a
recolzar tenen molt a veure en la dona.
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Aprofitar per agraint tant el treball fet per les associacions integrants de la comissió de
valoració com l’aportació feta per l’AMPA de l’IES dels Ports.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la proposta del Consell de Solidaritat tal i com se presenta.
9. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
19. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
- Demanar que es solucione el problema d’aigua dels llavadors d’Ortells.
- Demanar que es face alguna actuació per tractar la processionària que presenten els
pins de l’antic cementiri i els de prop de la guarderia.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar lo següent:
- Preguntar si es podria fer algun tipus d’instal·lació elèctrica en el centre de recepció
de visitants.
- Demanar que se face alguna actuació per solucionar el problema de les pedres
soltes que presenta el tram de la muralla entre la Torre Font Vella i la dels llavadors.
- Demanar que s’arreglen els clots en la part de l’Alameda a l’altura de Telefònica i
que afecta al pàrquing cobert.
- Revisar la temperatura de les dutxes del Centre Esportiu Jaume I, ja que hi ha
queixes de que està freda.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si hi ha un protocol de nevades i si és així
poder revisar-lo degut a que després de les últimes nevades al matí no es podien
accedir ni al Centre de Salut ni a l’Institut.
Per altra part traslladar la queixa formulada pels veïns de la plaça degut a la poca
neteja després de la celebració del Carnestoltes.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar com està el deute de l’Ajuntament en la
Mancomunitat Comarcal dels Ports, i demanar informació sobre el nomenament d’un
nou assessor, assumpte del qual no s’ha parlat en l’informe de l’alcaldia.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre a les qüestions plantejades:
En primer lloc demanar disculpes per no haver informat sobre el nomenament d’un
nou assessor en l’informe d’alcaldia, per lo que explica que es tracta de un assessor
contractat en les mateixes condicions que l’anterior assessor (sou d’1 euro) i es tracta
d’Antonio Bernabé, persona amb demostrada experiència en turisme i que en estos
moments ja ens està ajudant.
Pel que fa al deute amb la Mancomunitat Comarcal dels Ports dir que el deute
pendent correspon a l’any 2012 assenyalant que el deute més gran que té en
aquestos moments la Mancomunitat no ve donada per el que li deuen els Ajuntaments
sinó que correspon a la part que se li deu de l’Escola Taller.
Respecte al protocol de nevades dir que es té previst fer una actualització ja que és un
poc antic, i també dir que algunes vegades els problemes que s’ocasionen vénen
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donats no tant per l’actuació de la policia local o la brigada sinó per la descoordinació
en com i quan es decreten les emergències ja que s’ha detectat que s’estan fent en
poc temps per a que els serveis puguen actuar en eficàcia.
En quan al tema de la neteja de carnestoltes dir que sempre tot es pot millorar però en
este cas concret es considera que es va fer correctament agraint el treball fet per la
brigada.
Pel que fa a la sol·licitud d’iluminació del centre de recepció de visitants dir que es
tracta d’una qüestió pendent de fer a l’igual que l’actualització de les imatges.
També s’està pendent de realitzar actuacions per part dels serveis tècnics tant en la
zona de la muralla assenyalada pel Sr. Amela com en altres trams.
Respecte als clots de l’Alameda dir que s’està pendent de diversos informes tècnics
per valorar com afecten uns antics dipòsits de l’edifici de telefònica, però de moment el
que s’ha fet es posar-se en contacte en els propietaris de les diferents places del
pàrquing cobert afectats per aquesta qüestió.
En quan a la temperatura de l’aigua de les dutxes es tractava d’un problema en les
conduccions que si no està solucionat està en vies de solució.
Pel que fa tant a la qüestió de l’aigua dels llavadors d’Ortells com a la processionària
dels pins dir que s’estudiaran i s’informarà.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i trenta 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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

