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En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-vuit d’abril de dos mil quinze,
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, excusar l’absència del portaveu del Partit Popular José Agustín Amela, que es
troba convalescent de l’accident de trànsit que va patir la passada setmana, donant-li des
d’ací, a l’igual que se li ha traslladat personalment, molts d’ànims per a una prompta
recuperació, alegrant-nos de que ja estigue a Morella.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb la
convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a la mateixa, no havent cap objecció, s’aprova per
unanimitat l’acta de data 27-03-2015.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un resum de les actuacions realitzades des de
l’últim Ple Ordinari:
Començar felicitant a Juan Amela, tal i com ja s’ha fet personalment, pel premi nacional que se
li ha entregat per l’AEMET com a col·laborador meteorològic, sent un treball molt important per
al nostre poble.
Informar de diverses reunions que s’han mantingut en diversos organismes, que tenen a veure
en la recerca de suport per escometre actuacions de millora dels desperfectes produïts com a
conseqüència de les pluges del passat mes de març.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 09/06/2015
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 28 D’ABRIL DE 2015
====================================================================

Conversa telefònica en el Institut Nacional de Patrimoni Cultural d’Espanya, del Ministeri de
Cultura, així com una reunió amb la pròpia Conselleria de Cultura, per coordinar una acció
conjunta en les obres del mur de la part superior de la plaça de bous, mur contigu Tahona i
Torre del Racó i murs adjacents, esperant aconseguir el suport necessari.
Reunió en el cap de servei de Tracsa en la província, que col·laboraran en fer les valoracions i
convenis en distints ministeris.
S’han realitzat totes les valoracions dels desperfectes de les pluges, traslladant tota la
documentació per a la subvenció convocada per la Diputació de 6.000 euros, considerant que
aquesta quantitat és insuficient per fer front a tot.
Informar de la publicació en el BOE de diferents línies d’ajuda que s’han de desenvolupar en
una altra ordre, i en este respecte s’estan preparant valoracions i informes per part dels
tècnics, per donar suport a particulars per poder acollir-se a estes ajudes.
S’han realitzat un pla d’urgència d’ocupació, contractant-se a 4 persones i subcontractant
distintes empreses morellanes per realitzar diverses reparacions
Destacar l’inici de les esperades obres de reparació de la façana i teulades del Colomer Zurita,
coordinant-se tant en la brigada com en la policia, per traure materials que havia en l’edifici,
requerint que després es facen noves actuacions.

Informar de la reobertura de Morella la Vella, lamentant que tampoc s’informara de la mateixa
per haver una major coordinació i potenciació de visitants; sent una bona notícia, però Morella
la Vella requereix un projecte més ambiciós, en millor coordinació i amb més projecció
turística.
Pròximament Morella entrarà a formar part de la Red de Ciutats Slow, una nova marca de
qualitat que té a veure en el turisme sostenible, en una ciutat que aposta pels productes de
proximitat, sent una marca reconeguda a nivell internacional i de la que formen part sis pobles
en tota Espanya.
Participació de Morella i dels empresaris turístics col·laborant en la presentació del llibre de
Julio Carbó, agraint la invitació de Morella per poder promocionar-se en Barcelona, sent un
acte amb un gran èxit d’assistència.
Destacar els treballs que des de l’àrea de cultura i turisme s’estan portant a terme amb el
director del museu de Chelyabinsk en Rusia, per fer un intercanvi cultural.
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Pel que fa a les millores a realitzar en el col·legi Verge de Vallivana, lamentar que després d’un
mes segueix sense haver cap comunicació oficial, encara que de forma no oficial es té
constància de que l’adjudicació de les obres. Recordar l’esforç que té de fer tant la brigada,
direcció del centre, alumnes.... per pal·liar les deficiències greus que produeixen inconvenients
que es detallaran en l’àrea d’educació.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Es continua amb les obres de reurbanització del Carrer Cofradia.
- Finalització dels treballs de millora en la reurbanització, canalització d’aigües i
condicionament de la zona de l’Hostal Nou, en la zona al voltant del Quarter de la Guàrdia
Civil, CEDES i Creu Roja.
- Treballs puntuals de reparació del paviment del carrer Muralla i diversos carreres del Barri
Hostal Nou.
- Reparació del paviment de la Plaça Ajuntament i de distintes costes.
- Condicionament del camí de la Rogativa.
- Actuacions degudes als desperfectes ocasionats per l’aigua: carretera de la Teuleria,
Albereda, Polígon; ja està preparada la reparació del mur de la zona de la Nevera,
reparacions de diverses canalitzacions portades a terme per part de l’empresa d’aigües i
reparacions a Xiva i Ortells realitzant-se la subcontrata amb empreses locals per realitzar
reparacions pendents.
- Suport a particulars que s’han vist afectats en els camins d’accés a les seves finques,
actuant-se amb tota la celeritat possible en els camins municipals.
- Des de l’Ajuntament s’han presentant al·legacions a la declaració de BIC del Parc Cultural
de la Valltorta-Gasulla.

- Treballs de muntatge i preparació d’infraestructura per a la celebració de totes les activitats,
esportives, culturals .... que s’han desenvolupat en els dies de Pasqua, en molts de llocs,
com l’Espai Firal, Convent de Sant Francesc, Museus, etc.
- Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el nucli urbà.
- Manteniment periòdic del Col·legi, Escola Llar, preparació i muntatge del Teatres, Sales de
l’Ajuntament, Casa Ciurana i Torres de Sant Miquel per a la realització de diferents actes,
exposicions i congressos.
- Destacar les reparacions efectuades per l’empresa d’aigües.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Reforç de la policia local, per aquest període de Pasqua, pont de maig i rogativa.
- Es va celebrar la reunió amb la Direcció General de Transport per tal de tractar el problema
de les retallades en les línies de transport públic per carretera que afecten a la nostra ciutat,
amb un resultat poc satisfactori per la falta de perspectiva i poca consistència de cara a
abordar noves propostes.
- S’ha treballat en dispositius especials de trànsit, com Pasqua, celebració de la
Mediterranean Xtrem, Prova ciclista Vila Real Morella, Rogativa, així com senyalitzacions
especials amb motiu d’obres i talls de carrers.
ÀREA DE TURISME
- Participació en la presentació del llibre “1 dia, 1 foto” a Barcelona i de la ma de Julio Carbó.
- Participació en el sopar de l’associació de empresaris turístics de Morella i Comarca on es
va lliurar el seu premi anual al Club Cicliste Vila Real.
- Distintes activitats de promoció de la nostra ciutat.
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ÀREA DE SERVEIS

- Participació en la trobada, en la nostra ciutat, d’empresaris dels 3 territoris.
- Destacar les bones dades turístiques de Pasqua.
- Informar del nou viatge de los Pueblos más bonitos de España, que serà el proper mes de
setembre i aniran a Mojácar.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’ha canviat el servidor del correu morella.net, amb més fiabilitat i eliminació del spam
existent, per oferir un millor servei als més de 300 usuaris.
- Posada en marxa el sistema de super servidor per a fer còpies de seguretat i preservar tot
el material d’arxiu de l’ajuntament.
- S’han fet reparacions en diversos materials informàtics i audiovisuals que es disposen als
edificis públics, biblioteca, museus, entrada de l’Ajuntament.
- Programació continua de cursos formatius.
- Renovació i millora de la web morella.net.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- Promoció i difusió de l’ampli ventall d’activitats que s’han desenvolupant en aquestes
últimes setmanes, amb multitud d’activitats culturals, proves esportives i promocions com la
presentació a Barcelona o la jornada dels 3 territoris.

- Destacar el bon treball que està desenvolupant la brigada de la Mancomunitat Comarcal Els
Ports, dintre del Pla d’ocupació comarcal que s’està oferint des Forcall, Cinctorres,
Vilafranca i Morella, amb dos tallers, un medioambiental, aprofitant per donar-los
l’enhorabona pel treball desenvolupat, i un altre d’arqueologia que han fet feines de
catalogació en els museus municipals.
- Neteja en Xiva de les canalitzacions que abasteixen als horts i als llavadors.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
- Neteja de les zones verdes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
- Distintes reunions per l’organització de la propera edició fira.
- Treballs de manteniment en diversos camins rurals.
- Destacar la consecució de la devolució del cànon de sanejament per a les granges i
explotacions ramaderes des de finals del 2013, cobrat per la Generalitat.
- Promoció de productes de Morella, en distints actes.
ÀREA DE CULTURA
- Actes de commemoració dels 70 anys de l’alliberament del camp de concentració de
Mauthausen”, recordant que al Convent hi ha una de les millors exposicions a nivell
nacional d’aquest tema, i l’acte que es realitzarà el proper 30 de maig en memòria de tota la
gent de la comarca que va patir aquesta barbàrie.
- Inauguració de l’exposició de “L’univers des de Morella”.
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ÀREA DE MEDI AMBIENT

- Inauguració de l’exposició de “Los pueblos más bonitos de España”, sent el primer municipi
d’aquesta associació en gaudir de la mateixa.
- Presentació de la projecció “Morella, tempos fugit” a càrrec de Santiago Ripollés i Carlos
Monfort.
- Presentació dels llibres “Excursions a Xiva de Morella” de Jordi Sebastià i “Tots els colors
de Morella” de José Luís Tripiana i Amparo Panadero.
- Cinema al teatre municipal.
- Concert de l’orfeó Aldaia.
- Poesia amb Pablo Guerrero.
- Concurs de microrelats.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Destacar la Trobada Escola Valenciana, sent, tot i la pluja, un èxit de participació.
Realització de matriculacions en la distinta oferta educativa.
Realització d’un Consell Escolar.
Recepció d’alumnes de diversos col·legis pertanyents a la Mancomunitat Taula del Sénia.

ÀREA DE TRADICIONS
- Col·laboració en els actes de Setmana Santa, i processons.
- S’estan ultimant els actes i activitats de la rogativa de Vallivana per als dies 3 i 4 de maig.
- Inici del cicle de rotllos i primes, recordant la col·laboració amb aquelles persones que són
majorals de les distintes celebracions.

- Preparatius i organització dintre de la campanya “Endavant els Ports” celebrada pel Vila
Real Futbol Club, amb la participació de més de 600 persones de tota la comarca.
- Es va celebrar la 2ª Mediterranean Xtrem, que va portar a Morella a mes de 300 ciclistes
durant 3 dies. Va comptar en corredors de molt alt nivell, sent un èxit tant esportiu com
turístic. En molt bones crítiques tant per part dels participants com de la premsa
especialitzada.
- S’està gravant un spot publicitari per promocionar la prova d’enduro que es celebrarà el
proper mes de juny.
- Preparatius junt a la directiva de l’equip dels Ports, per preparar el campionat de futbol 3.
- Es va participar en la presentació de l’equip dels pilots de motor club Morella, que patrocina
l’Ajuntament.
- Després de 2 anys, s’ha recuperat la clàssica Vila Real Morella en la seva 69 edició,
donant-los l’enhorabona pel premi que els van concedir l’associació Assetmico.
- S’està organitzant una nova exhibició de patinatge dels alumnes de l’escola municipal.
ÀREA DE FESTES
- S’ha organitzat un calendari d’activitats per als dies de pasqua.
- S’han iniciat reunions en la penya el bou per preparar els festejos taurins de l’any.
- Reunió amb els majorals del quinquenni de Xiva per anar preparant la festa del mes
d’agost.
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ÀREA D’ESPORTS

- S’ha fet un any més el concert de primavera, en la col·laboració públic privada.
- S’ha col·laborat en els majorals de Sant Antoni 2016, en la festa celebrada el passat
dissabte de pasqua.
- Reunions amb els ramaders, per la compra dels bous de Sant Roc.
ÀREA DE JOVENTUT
- Dinamització del Casal Jove.
- Realització d’activitats per als més menuts durant la setmana santa.
- Col·laboració dels Salaris Joves en distintes àrees.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- El passat 24 d’abril es va acollir als delegats de l’UJI de la província en un encontre de
treball.
- Denegació per part de Diputació de la subvenció per al teatre de la gent gran, sent aquest
any el quart sense tenir-la.
ÀREA DE LA DONA
- Col·laboració amb Isonomia en la redacció del Pla d’Igualtat.
- Es va assistir a la reunió mensual del Grup de Dones.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA DE SOLIDARITAT
- Després de la reunió del Consell de Solidaritat, es dona recolzament a la iniciativa dels
actes que s’estan desenvolupant en estos dies per commemorar l’aniversari de
l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen.
- Informar que el grup de treball del fons d’emergència ha decidit fer una aportació
extraordinària en Nepal, felicitant-nos que els dos morellans que es trobaven en Nepal es
troben bé i donant suport a la família per tenir contacte directe amb l’ambaixada de la India.
Per finalitzar agrair la tasca portada a terme com a Director del Centre de Salut de Morella, de
Miguel Aguilar, felicitant-lo per la seva jubilació.
Felicitar també a Juan Amela, tal i com ja s’ha dit en un principi així com a l’Aplec dels Ports i a
tota la Comarca pel premi Vicent Ventura, atorgat per la Universitat Jaume I, Sindicats i
diverses associacions.
Es dóna compte dels decrets que van del 2015-0086 al 2015-0121.
Nom

Data

Resum

Expedient
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- Signatura el passat 31 de març del conveni anual amb la Creu Roja, així com la signatura
d’adhesió del local que els cedeix l’Ajuntament.
- S’ha rebut invitació a la inauguració de l’exposició itinerant de la fundadora de la
Consolación, Rosa Maria Molas, en la Residència de la tercera edat de Morella.

DECRET 2015-0120 20/04/2015 18:23
DECRET 2015-0119 15/04/2015 13:18
DECRET 2015-0118
DECRET 2015-0117
DECRET 2015-0116
DECRET 2015-0115
DECRET 2015-0114
DECRET 2015-0113
DECRET 2015-0112
DECRET 2015-0111

15/04/2015 13:18
15/04/2015 8:22
15/04/2015 8:22
15/04/2015 8:22
15/04/2015 8:22
15/04/2015 8:22
14/04/2015 10:33
14/04/2015 10:33

DECRET 2015-0110 09/04/2015 9:52
DECRET 2015-0109 09/04/2015 9:36
DECRET 2015-0108 07/04/2015 11:05
DECRET 2015-0107
DECRET 2015-0106
DECRET 2015-0105
DECRET 2015-0104
DECRET 2015-0103
DECRET 2015-0102
DECRET 2015-0101
DECRET 2015-0100
DECRET 2015-0099
DECRET 2015-0098

01/04/2015 17:07
31/03/2015 13:10
31/03/2015 13:10
31/03/2015 13:10
31/03/2015 13:10
31/03/2015 13:10
31/03/2015 13:09
31/03/2015 13:09
31/03/2015 13:09
31/03/2015 13:08

DECRET 2015-0097 31/03/2015 13:08
DECRET 2015-0096 31/03/2015 13:07
DECRET 2015-0095 24/03/2015 16:55
DECRET 2015-0094 24/03/2015 16:55
DECRET 2015-0093 24/03/2015 16:54
DECRET 2015-0092 24/03/2015 16:52
DECRET 2015-0091 24/03/2015 16:50
DECRET 2015-0090 24/03/2015 16:50

INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_3022
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_3042
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA
15-04-2015
SOL·LICITUD ASSISTÈNCIA JURÍDICA DIPUTACIÓ DAVANT
RECURS RENOMAR CONTRA RESOLUCIÓ IVACE
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 266/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 264/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 265/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 262/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 263/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 260/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 261/2015
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA
09-04-2015
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR RAFAEL ARNANZ
SERRANO
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
_RESOLUCIÓ_3008
PRESA DE POSSESSIÓ FRANCISCO MANUEL LÁZARO
TORRALBA
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 213/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 214/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 215-2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 216/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 217/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 230/2015
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 237/2015
INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_2956
INCOACIÓ MULTES DE TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_2974
COMPENSACIÓ DEUTES NO TRIBUTARIES AMB ELECTRA
ENERGIA, S.A.U.
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 167/2015
DECRET C. PROMOCIÓ ECONÒMICA 26-3-15
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I ESPECIAL DE
COMPTES DIA 26-03-2015
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 26-03-2015
DECRET RENUMERACIÓ PUEBLA DE ALCOLEA - INFORME
ARQUITECTO MUNICIPAL
DECRET C. CULTURA, EDUACIÓ I ESPORT 26-3-15
DECRET C. GOVERNACIÓ 26-03-15

46/2015
46/2015
258/2015
125/2015
266/2015
264/2015
265/2015
262/2015
263/2015
260/2015
261/2015
243/2015
46/2015
46/2015
126/2015
213/2015
214/2015
215/2015
216/2015
217/2015
230/2015
237/2015
46/2015
46/2015
161/2015
167/2015
235/2015
225/2015
207/2015
208/2015
233/2015
232/2015
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DECRET 2015-0121 20/04/2015 18:23

DECRET 2015-0089
DECRET 2015-0088
DECRET 2015-0087
DECRET 2015-0086

24/03/2015 16:50
24/03/2015 16:49
24/03/2015 16:49
24/03/2015 10:45

CONVOCATORIA PLE 26-03-2015
-CONVOCATÓRIA COMISSIÓ OBRES 26-3-2015
DECRET C. BENESTAR SOCIAL 26-03-15
DECRET NUMERACIÓ CARRER PUEBLA DE ALCOLEA

231/2015
234/2015
236/2015
208/2015

MES DE GENER
Saldo a 01-01-2015......................................................... 356.536,27
Ingressos gener................................................................894.570,16
Total...............................................................................1.251.106,43
Pagaments........................................................................405.895,59
Existència a 31-01-2015...................................................845.210,84

€
€
€
€
€

MES DE FEBRER
Saldo a 31-01-2015......................................................... 845.210,84
Ingressos febrer................................................................816.552,52
Total...............................................................................1.661.763,36
Pagaments........................................................................994.350,52
Existència a 28-02-2015...................................................667.412,84

€
€
€
€
€

MES DE MARÇ
Saldo a 28-02-2015......................................................... 667.412,84
Ingressos març.................................................................113.199,99
Total..................................................................................780.612,83
Pagaments........................................................................382.343,77
Existència a 31-03-2015...................................................398.269,06

€
€
€
€
€

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. Querol per sumar-se a la felicitació a Miguel Aguilar amb motiu de la
seva jubilació, i per la tasca que ha desenvolupat durant tants d’anys en el municipi de Morella.
També sumar-se a la solidaritat en el poble de Nepal, alegrant-nos de que els dos veïns de
Morella estiguen bé, esperant que tornen lo abans possible.
I per finalitzar demanar la prompta recuperació del portaveu del Grup Municipal Popular, José
Agustín Amela, ja que li espera un mes molt dur, tenint que venir en les piles carregades per
estar al capdavant, esperant que siga el pròxim Alcalde de Morella.
Pel que fa a aquest punt, dir que el Grup Popular s’abstindrà, ja que no s’ha pogut veure la
relació de factures que està en l’informe de morositat que ara no se demana al trimestre per
part del Ministre d’Hisenda.
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3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS DE GENER, FEBRER I
MARÇ 2015. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament dels mesos de gener,
febrer i març de 2015 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió
Especial de Comptes i que són com segueixen:

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, tal i com li va explicar la Sra. Secretària el ministre
Montoro té costum de fer canvis normatius, com ha estat en este cas.
Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2015, tal i
com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA 1ER. TRIMESTRE ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Patronat Escola Municipal de Música
Coneix també els comptes de tresoreria del mesos de gener a març de 2015 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
GENER-MARÇ
Saldo a 01-01-2015...............................................................7.627,38 €
Ingressos..............................................................................16.157,61 €
Total.....................................................................................23.784,09 €
Pagaments...........................................................................19.939,65 €
Existència a 31-03-2015........................................................3.845,34 €

Patronat Municipal de Turisme
Coneix també els comptes de tresoreria del mesos de gener a març de 2015 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
GENER-MARÇ
Saldo a 01-01-2015.............................................................20.852,64 €
Ingressos .............................................................................16.603,97 €
Total.....................................................................................37.456,61 €
Pagaments...........................................................................25.546,96 €
Existència a 31-03-2015......................................................11.909,65 €
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. Alcalde per agrair el treball tècnic realitzat per tota l’àrea d’administració i
hisenda, destacant pel que fa a l’Escola de Música el sobre esforç que s’està fent per suplir els
pagaments que, any rere any, no està fent l’administració que li pertoca, en este cas la
Generalitat.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos de gener a març de 2015 de la Fundació Escola
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.

Municipal de Música i Patronat Municipal de Turisme tal i com vénen redactats.
5. PRESENTACIÓ RECURS RENOMAR CONTRA RESOLUCIÓ IVACE, LIQUIDACIONS A
INGRESAR EN EL FONS DE COMPENSACIÓ, EN EL MARC DEL PLA EÒLIC DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, I RATIFICACIÓ SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
DIPUTACIÓ. Es dóna compte per part de la Sra. Secretària del Decret nº2015-0118 que és
com segueix:
“Vista la comunicació remesa per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial IVACE,
segons el qual Energías Renovables Mediterráneas S.A. RENOMAR, ha interposat recurs
contenciós administratiu nº 105/2015, contra la resolució del President de l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial de 13-05-2014, de desestimació del recurs d'alçada contra la
resolució de 17 de març de 2014 del director adjunt del IVACE, sobre liquidació de quantitats
a ingressar en el Fons de Compensació per al desenvolupament d'actuacions en el marc del
Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu nº Cinc
de València.
Vist que és imprescindible que l’Ajuntament de Morella es persone en aquest procediment i
donat l’escassesa de recursos econòmics dels quals disposa.
RESOLC
Primer. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló, l’assistència jurídica i representació per
a la defensa dels interessos del municipi de Morella en el referit procediment.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquesta és una lluita que s’ha de donar des dels
ajuntaments, per a que aquestes empreses tributen per tot allò que té a veure en l’IBI, on s’ha
aconseguit, gràcies a l’associació de municipis d’energies renovables, que foren considerats
de característiques especials, i també en allò que té a veure en l’IAE, i en el Pla Eòlic de la
Comunitat Valenciana.
Aquest Pla Eòlic es considera millorable, ja que la Comunitat Valenciana és de les poques
comunitats en la qual aquestos fons els cobra la Generalitat i no els municipis, trobant-nos, a
més a més, en dos notícies molt negatives. En primer lloc, la Generalitat es queda el 10%
d’aquestos fons, sent en el cas de la nostra comarca d’aproximadament 100.000 euros, per
una gestió que sols consisteix en transferir els diners i fer una convocatòria d’ajudes; i en
segon lloc, Renomar ha recorregut aquest fons per no pagar-lo, sent l’única empresa de parcs
eòlics de tota la Comunitat que ho ha fet.
També dir que des de l’IVACE s’haguera tingut que fer una actuació més contundent, obligant
a Renomar a fer els pagaments corresponents a 2013 i 2014, que segueixen amb retard.
Per tant es considera que s’ha d’estar personat en la causa, decidint-se fer-ho a través de
Diputació junt amb tots els municipis de la Comarca afectats, defenent els diners dels
morellans amb la prioritat de cobrar el màxim, entenent que aquestos diners són del poble de

10

Codi . Validació : AQ9ADXR9HSP4YSGF56KEPWYTN | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 10 de 23

Segon. Designar com representant processal a la procuradora Na Florentina Pérez Samper,
en els procediments que la Diputació de Castelló tinga que realitzar en l’expedient.”

Morella. També dir que es requerirà que les despeses que ocasione aquest tràmit siguen
assumides per Renomar o per l’IVACE.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el Decret 2015-0118 tal i com es presenta.
6. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 16-04-2015, ENCOMANDA DE
GESTIÓ A DIPUTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. Coneix el ple
l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 16 d’abril de 2015 que és com segueix:
“La Junta de Govern Local coneguda la necessitat d’iniciar un nou procediment administratiu
de contractació, per a procedir a l’adjudicació del servei de recollida i transport dels residus
urbans, per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitar l’encomanda de gestió a la Diputació Provincial de Castelló, del servei de
recollida i transport dels residus urbans del municipi de Morella, inclosos els selectius, per un
període de duració del contracte i no podent ser superior als 10 anys.
Segon. Comprometre’s a consignar en el pressupost de cada un dels exercicis, l’import
necessari per al pagament del cost derivat de la present encomanda de gestió, tenint en
compte que els preus siguen com a màxim, els establerts en la documentació facilitada per la
Diputació.
Tercer. En aquesta encomanda de gestió, es tindrà en compte les característiques i
necessitats dels grans productors, així com la recollida dels caps de setmana.

Quint. Donar compte d’aquest acord en el proper plenari per a la seva ratificació.”
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que, els punts tres i quatre es consideren molt
importants. En primer lloc, degut a les característiques del nostre poble, ja que es tracta d’un
poble molt turístic, amb un gran nombre de visitants en cap de setmana, i en segon lloc,
considerant molt positiva la recollida porta a porta.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar perquè es paga dos vegades pel reciclatge de
l’escombreries, ja que es paga pel concepte de reciclatge de productes com el vidre o el cartró
i després en el cànon d’escombreries també es paga per aquest mateix servei.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que és el Consorci i la Diputació qui té poder de decidir
sobre la unificació dels dos serveis, estant totalment d’acord en aquesta qüestió.
També dir que, per una part es tracta del rebut de recollida de contenidors, que és el que es
tracta en aquest punt i per altra el reciclatge que realitza Ecovidrio, i l’Ajuntament no pot
marcar cap preu.
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Quart. L’Ajuntament de Morella es posiciona a favor del servei de recollida “porta a porta”,
sempre que el servei complet es pose en marxa de forma gradual, començant durant l’últim
semestre de 2015 i primer trimestre de 2016 i fent una important campanya d’informació i
conscienciació als usuaris.

Dir que pel que fa a questa encomanda de gestió s’està tenint molt de retard, ja que en este
moment i des de fa uns mesos s’està treballant en un servei prorrogat, i l’Ajuntament sempre
ha treballat per traslladar a la Diputació les necessitats especials que té el poble de Morella en
quan a la recollida d’escombreries.
El Ple per unanimitat, que representa la majoria absoluta del número legal de membres de la
corporació, acorda ratificar el referit acord.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT FUSTES MONTE PEREROLES. Coneix el Ple
l’acta d’obertura de proposicions de la subhasta per a l’adjudicació de l’aprofitament de fustes del
Monte UP-31 Pereroles, presentant-se tres proposicions:
PLICA Nº 1.- FORESTAL DEL MAESTRAZGO amb CIF B12681490, que ofereix la quantitat
de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (660,45.-) euros, a raó
de 2,55 € la tona.
PLICA Nº 2.- GIL FORESTAL S.L. amb CIF B44187078, que ofereix la quantitat de DOS MIL
SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (2.670,29.-) euros, a raó de 10,31
€ la tona.
PLICA Nº 3.- ADDA OPS S.A. amb CIF A12681490, que ofereix la quantitat de SET-CENTS
SETANTA-SET EUROS (777.-) euros, a raó de 3 € la tona.
Celebrada la licitació per a la subhasta d’aprofitament de fustes del Monte Pereroles, s’examina la
proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de GIL FORESTAL S.L.. per ser l’oferta més
avantatjosa presentada, pel preu de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (2.670,29.-) euros, a raó de 10,31 € la tona.

PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de subhasta de l’aprofitament de fustes del Monte de Pereroles
i adjudicar definitivament a GIL FORESTAL S.L. amb CIF B44187078, que ofereix la quantitat
de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (2.670,29.-) euros, a
raó de 10,31 € la tona.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, requerint-li com adjudicatari per a que en el plaç
de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l’Unitat Forestal i les altres
obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i Vivenda.

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ FEMP, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA.
La “Federación Española de Municipios y Provincias”, amb la finalitat de promoure polítiques
de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives, va aprovar en la reunió de la
seva Junta de Govern celebrada el passat 24 de febrer de 2015, la constitució de la “Red de
Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana”, de conformitat amb el
previst en els Estatuts de la FEMP.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:

En base a l’anterior, el Ple per unanimitat, acorda manifestar la seva voluntat d’adhesió a la
“Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana” de la “Federación
Española de Municipios y Provincias”, com soci titular, d’acord amb el disposat en l’article 8 de
les Normes de Funcionament i Organització de la mateixa i complir els seus fins estatutaris.
Pren la paraula el Sr. Blanch per explicar que, la finalitat d’aquest conveni és la de promoure
les polítiques de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives en el conjunt
d’entitats locals espanyoles, amb el fi de donar visibilitat a l’activitat pública i aconseguir un
marc de convivència estable per afavorir el desenvolupament econòmic i social dels territoris.
Facilitar l’exercici dels drets d’accés a la informació i de participació ciutadana en l’àmbit local,
buscant la implicació i compromís amb l’acció pública de tota la societat.
I reforçar la confiança dels ciutadans en els governs locals, assumit compromisos de bon
govern i realització de pràctiques exemplars en els àmbits de rendició de comptes, participació
en la presa de decisions i disseny i avaluació de serveis públics.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que el Grup Municipal Popular recolzarà aquesta qüestió,
donat que la transparència és una exigència de la ciutadania; considerant que estaria bé que
Vostès feren allò del que tan presumeixen, per lo que es propose que es penge a la web de
Morella, la relació de factures per a que tots els ciutadans tinguen accés i siguen conscients en
que es gasten els diners.

Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que Vostè té accés a les factures tant de l’Ajuntament com
de tots els seus organismes autònoms i el servei de e.administració, de l’Ajuntament de
Morella és un servei capdavanter d’informació al ciutadà, considerant que tot el món té dret a
tenir una informació precisa de tot allò que fa el seu ajuntament, encara que també es té clar
que hi ha que avançar i millorar.
I per finalitzar dir que s’agraeix al Grup Municipal Popular el recolzament donat en aquesta
qüestió.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que el que es demana és, que des de l’Ajuntament es
publique, cada una de les factures que se deuen a cada un dels proveïdors i a que se
destinen, tant de l’Ajuntament com de les entitats públiques, per a que tots els ciutadans
tinguen accés a les mateixes a l’igual que els regidors.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que s’està d’acord en el plantejament fet i que es farà en
el moment que siga possible, tot i que cal que les altres administracions que tenen més
possibilitats ho puguen facilitar.
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També es demanaria que a l’igual que es té accés, com a regidor, a la relació de factures de
l’Ajuntament, també es tinguera accés a la relació de les factures de CISE, Carns de Morella i
de cada una de les entitats públiques d’aquest ajuntament, i, sobre tot, que finalment se
pagara tot allò que es deu d’aquestos organismes.

També aprofitar per agrair al serveis administratius i tècnics d’aquest ajuntament, per l’esforç
que fan facilitant la feina, fent que aquest ajuntament siga un dels que tenen uns dels millors
accessos a la informació, tant als ciutadans com als regidors.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, Morella és un municipi capdavanter en quan a posar
informació a l’abast de tota la gent, i encara que en estos moments es disposa de moltes
ferramentes d’administració interna, aquestos s’han d’orientar de cara al ciutadà.
També dir que els ajuntaments són les administracions més atacades però també les més
serioses en quan a esta qüestió, aquest és un camí a recórrer, sent aquest Conveni molt
important i positiu per a tots.
9. INFORME ACTIVITATS CULTURALS ABRIL. Es dóna compte per part de la regidora de
cultura Maria Rallo de l’informe sobre les activitats culturals del mes d’abril, que és com
segueix:
“Des de les àrees de Turisme i Cultura hem cregut convenient portar al ple un informe sobre
les activitats dutes a terme durant el mes d’abril i la repercussió que han tingut amb un
augment considerable de visites a la nostra localitat respecte les mateixes dates d’anys
anteriors.
ABRIL 2015:

També es va inaugurar l’exposició “L’Univers des de Morella”, gràcies al treball i l’esforç d’una
associació que ens apropa este mon desconegut per molts que és l’Univers.
Durant la Setmana Santa es van celebrar, a més a més de les celebracions i processons
tradicionals, diferents concerts, tant en col·laboració publico-privada com gràcies als majorals
de Sant Antoni, que un any més es van tirar per avant per omplir el dissabte de Pasqua.
També activitats pels més menuts al Pla d’Estudi i la xerrada “Morella, temps fugit” de Santiago
Ripollés i Carlos Monfort.
Es van realitzar dues presentacions de llibres, un sobre rutes a Xiva, de Jordi Sebastià posant
en valor el ric patrimoni natural del que disposem a la nostra terra; i l’altre un llibre que des de
fa temps era un projecte pendent i que estos dies s’ha materialitzat, “Tots els colors de
Morella”, en el que Jose Luis Tripiana i Amparo Panadero fan un gran treball, Tripiana amb la
seua càmera i Amparo posant lletra als sentiment que desperten les fotos.
Vam poder gaudir del concert de l’Orfeó d’Aldaia a l’església arxiprestal.
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Durant el mes d’abril es va inaugurar l’exposició de “Los pueblos más bonitos de España” cal
destacar que el primer dels pobles d’esta xarxa que ha albergat esta exposició ha sigut el
nostre, Morella ja que va ser una iniciativa morellana,a més a més va ser una empresa d’ací la
que va implementar la idea d’una exposició en la que tots els pobles estigueren representats.

Al Jardí dels poetes podem vore, des de fa 15 dies una altra placa, la de Pablo Guerrero,
agraint les seues lletres sobre la nostra ciutat, Pablo Guerrero ha encetat una estreta relació
amb Morella i va quedar palès en el emotiu acte que vam tenir amb ell al mateix jardí.
Durant este mes també hem participat en la presentació de l’exposició “1 dia, 1 foto” de Julio
Carbó, donant-mos l’oportunitat de promocionar la nostra ciutat i els nostres productes a
Barcelona.
S’ha donat el tret d’eixida de la celebració del 70 aniversari de l’alliberament del camp de
concentració de Mauthausen amb la inauguració de l’exposició “Imatge i memòria de
Mauthausen”, des de l’ajuntament, conjuntament amb l’associació AMICAL Mauthausen, s’han
organitzat diferents activitats per celebrar esta commemoració, xerrades, tant a l’ajuntament
com a l’IES de la nostra ciutat, cine fòrum, actes... per tal de recordar a totes les persones que
van viure aquella barbàrie i molt especialment a les 21 persones de la nostra comarca que van
patir en aquell camp de concentració.

Com a colofó per a este intens mes d’abril hem acabat en el concurs de microrelats Sergio
Beser, reiterant l’enhorabona als tots els guanyadors, així com la Festa per la Llengua d’Escola
Valenciana, on durant tot el cap de setmana hem tingut multitud d’activitats, paradetes de
llibres, teatre, música, etc. que han fet d’este un gran cap de setmana, agraint a tots els que
l’han fet possible, CRA Els Ports, col·legi Mare de Déu de Vallivana, AMPA ....i també a totes
les associacions, gaiteros, banda, percutada.
A més a més, este mes s’han ampliat els horaris Castell i museus així com el de l’oficina de
turisme, per tal d’oferir més servei als visitants.
Amb totes aquestes activitats, de la mà del nostre patrimoni hem aconseguit incrementar les
visites a la nostra localitat en un 11% respecte a anys anterior en Setmana Santa i esta
tendència s’està confirmat durant tot este mes d’abril.”
Dir que a banda de totes aquestes activitats que ja s’han realitzat, les actuacions no s’aturen
celebrant-se el proper dia 1 de març el primer concert del cicle Morella Sonora.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que el Grup Popular s’afegeix a l’agraïment fet a tots els
morellans, gràcies als quals Morella compta en tantes activitats.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per recordar que totes estes activitats, culturals i esportives, són
un motor econòmic per Morella, potenciant un teixit associatiu mot ric, donant l’enhorabona per
tots els esdeveniments culturals i esportius, com la Mediterranean Xtrem o la trobada d’Escola
Valenciana, que són una imatge de la força i vitalitat que té Morella.
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Este mes també hem tingut activitats esportives, amb la Mediterranean Xtrem, Morella, ha
sigut el melic del món de les bicicletes durant un cap de setmana sencer, pernoctant durant
dues nits en la nostra localitat tant els visitants com els acompanyants i regalat un gran
espectacle a tothom que va voler vore’ls. I sense eixir del tema del ciclisme, hem de parlar de
la 69 edició de la clàssica Vila Real Morella, tornant a la nostra localitat després de dos anys
de parada, a més a més, cal destacar que el Club Ciclista Vilar Real ha rebut el premi
Assetmico.

De tot el qual el Ple queda assabentat.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ NOU SISTEMA DE PAGAMENTS SERVEIS
SOCIALS. Es dóna compte, per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol,
de la moció nou sistema de pagaments serveis socials, que és com segueix:
“MOCIÓ NOU SISTEMA DE PAGAMENTS EN SERVEIS SOCIALS
La Generalitat Valenciana va modificar el sistema de gestió dels serveis socials, afectant al
Centre de Dia i la Residència Sant Joan Baptista a la nostra localitat. Des de l'1 de gener del
2015, va entrar en vigor una nova llei, per la qual els pagaments que realitzen els usuaris
passen directament a la Conselleria de Benestar Social i no a les empreses gestores dels
centres com passava fins ara.

Els ingressos aportats pels usuaris directament a la Residència i al Centre de Dia servien per
fer front a les despeses corrents per a un millor funcionament d'aquests centres (seguretat
social, proveïdors etc.). Ara, és la Generalitat Valenciana la que cobra aquestes quantitats i té
l'obligació de transferir, en quatre terminis anuals, les aportacions a les empreses gestores.
Això comporta un finançament de la Generalitat a costa de les empreses gestores i problemes
de liquiditat d’aquestes.
Per tot això, denunciem la poca sensibilitat de la Generalitat Valenciana amb les empreses que
estan realitzant una bona feina per ajudar a persones que necessiten un bon servei per tenir
una bona qualitat de vida. Des de l'Ajuntament donem el nostre suport a la Residència i Centre
de Dia per la seva bona gestió malgrat les seves dificultats.
Per tot això proposo al ple els següents
ACORDS
1. Exigir a la Conselleria de Benestar Social els pagaments pendents a data actual.
2. Exigir a la Conselleria de Benestar Social un compliment en els terminis de pagament
acordats per a 2015.
3. Instar al nou govern autonòmic que isca del 24 de maig al canvi de sistema de copagament.
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Com ja vam denunciar, en la moció que vam presentar al mes de desembre de 2014, aquest
sistema de gestió comportaria problemes, ja que la Generalitat Valenciana acumula importants
deutes i impagaments, especialment en serveis socials. Ens trobem al mes d'abril i el primer
pagament que ha de fer l'administració autonòmica, encara no s'ha produït. S'acaba
d'implantar aquest sistema de pagaments i ja estan arribant els incompliments, com tantes
altres vegades, de la Generalitat Valenciana. Això suposa un handicap molt important per
gestionar els centres, ja que les empreses gestores es van quedant sense liquiditat i si els
retards es dilaten en el temps, s'agreujarà la situació dels centres.

4. Traslladar la moció a la Generalitat Valenciana.
5. Traslladar el nostre suport a les direccions de la Residència i Centre de Dia.”
Pren la paraula la Sra. García per dir que cada dia sorprèn més la manipulació i la utilització
d’una qüestió tant important com són els serveis socials per fer política; aquesta moció es
considera populista, electoralista, i totalment incoherent, on es denuncia uns incompliment que
a hores d’ara no s’han produït.
Es demana que aquesta mateixa petició que es fa des d’aquest plenari, se l’aplicaren a Vostès
mateixos ja que hi ha treballadors d’empreses públiques que no cobren, encara no s’ha vist
cap treballador de la Residència que hage tingut que abandonar el seu lloc de treball per no
cobrar, o que algun usuari de la mateixa hage tingut que abandonar-la per no poder pagar,
com si que ho ha tingut que fer dos treballadors de l’escorxador, per no cobrar i sofrir retards
en les seves nòmines de fins 8 mensualitats. També es pregunta quan temps tarda CISE,
empresa que endeuta 3,9 milions d’euros, en pagar als seus proveïdors.
En aquest punt vénen a dir que la Generalitat no paga, quan s’acaba de rebre el 30% de la
subvenció d’aquest any, dins del plaç fixat, ja que no són Vostès els que tenen que dir quan
s’ha de pagar, sinó que és la Generalitat qui fixa el calendari de pagaments.

Bé, com que en la Residència sí que va ser atesa, i ja que Vostès l’únic que fan és crear
malestar i fomentar la preocupació dels treballadors i dels residents, es vol explicar com està la
situació en la Residència. Se li ha concedit 1.322.906 euros per aquest exercici, amb un
pagament del 30% a la signatura de la resolució, un 15% al mes de juny, un 15% al mes
d’agost i el 40% restant al voltant de novembre.
Per tant queda clar que a dia d’avui, la Residència no té cap problema per fer front a cada un
dels pagaments, i que el Centre de Dia ja ha rebut el tant per cent dels diners que li pertoquen
de l’any.
Si la Conselleria segueix complint, com marca el conveni, no haurà cap tipus de problema amb
aquest nou sistema de gestió, que lliura de tràmits administratius a les empreses gestores i
beneficia als usuaris ja que es queden més part de la paga.
Per tot això es demana que reflexionen i retiren aquesta moció.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que, aquesta moció es va presentar el divendres passat, i
en eixe moment el Centre de Dia no havia rebut res des del mes d’agost de 2014, ni
l’Ajuntament tenie constància de la resolució del pagament del 30% que s’ha rebut ara, encara
que s’haguera tingut que ingressar-se en el mes de gener quan es va signar el conveni.
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La setmana passada la Residència va rebre el conveni per aquest any 2015 i és a partir d’ací
quan es fa efectiu un plaç de pagament, no en anterioritat com Vostès volen fer creure, i
aquest ajuntament el va rebre fa dos setmanes i ja té els diners al compte, qüestió que Vostès
no van comunicar en la Comissió Informativa i que si no haguera estat per la Sra. Secretària
aquest Grup no se’n haguera assabentat, volent després presumir de transparència.

Hi ha que tenir en compte que aquest retard fa que les empreses tinguen d’anticipar els diners
per fer front a les despeses, per tant es considera que, aquesta moció es va presentar com a
mostra del recolzament i defensa d’aquestos centres, i donades les queixes manifestades a
aquest Ajuntament.
Per tant es demanaria un poc més de sensibilitat davant aquest tema ja que s’acusa al Grup
Municipal Socialista de fer populisme, quan realment és el Grup Municipal Popular qui aprofita
aquest punt per parlar d’altres qüestions que no vénen al cas.
Pren la paraula la Sra. García per dir que, en compte d’estar al plenari pareix que s’estiga en el
teatre, dubtant que la regidora haga comprés les condicions del conveni, ja que el termini de
pagament comença a comptar des del moment de la signatura, que va ser fa dues setmanes i
no en el mes de gener com ha dit anteriorment.
Per tant, no es pot aprovar una moció, on es diu literalment “Ens trobem al mes d'abril i el
primer pagament que ha de fer l'administració autonòmica, encara no s'ha produït” ja que
aquest dilluns s’ha produït el referit pagament. Es considera que l’alarmisme social que es crea
és totalment innecessari i falç i que estan posant en dubte la solvència de la Residència en
quan al pagament de les nòmines dels treballadors, i les bones condicions de les quals
gaudeixen els usuaris.

Dir que la falta de sensibilitat de la que s’acusa al Grup Municipal Popular, és realment la que
Vostès posen de manifest a l’aprofitar una qüestió tant important com són els serveis socials
per intentar recollir un grapat de vots, i el que tenen de fer, és millorar la pèssima gestió
econòmica de les seves empreses municipals i que porten a l’impagament de les nòmines dels
treballadors.
Per tant, recordant que ja se’ls va comunicar que la part que se’ls deu del 2014, se’ls pagarà
pel mig del FLA Social, no es veu cap motiu per portar endavant aquesta moció, i ara no val a
que vinga l’Alcalde i diga, com sempre, que el Grup Municipal Popular no recolza el benestar
social ja que no és així, i des d’ací sempre es donarà suport a totes les entitats, organitzacions,
treballadors i treballadores socials, i es recolzaran qüestions que milloren el benestar, però no
mocions que falcegen la informació i que sols busquen l’enfrontament i que intenten enganyar
a la gent.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que hi ha que tenir un poc de respecte amb les formes i
que en cap moment es fa teatre. L’únic que es pretén és manifestar el desacord davant allò
que es considera injust i sempre considerant, que el primer són les persones i el que no es pot
es posar en dubte la gestió del Centre de Dia, ja que són professionals com els que més, o fer
afirmacions de qüestions que no s’han dit.
No s’entén que es considere fer teatre intentar que els Centres de Dia i les Residències es
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Encara que diguen el contrari, la Directora de la Residència li ha manifestat la seva confiança
en els pagaments que ha de realitzar la Conselleria, no tenint cap problema de liquiditat i no
necessitant que es reclame res en el seu nom. Per tant si els problemes dels que parlen sols
corresponen al Centre de Dia serà perquè al gestió del mateix, portada per Vostès, no és la
més correcta.

financen millor, i que puguen disposar directament dels diners, que ara estaran a disposició de
la Generalitat, i més a més, sabent que la Comunitat Valenciana és una de les últimes en quan
a prestació de serveis socials.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es considera que la regidora Sra. Garcia ha tingut
una expressió molt desafortunada, ja que cap dels que estan ací, està fent teatre i menys, la
regidora de Benestar Social en una qüestió tant seriosa com aquesta.
Per deixar les coses clares i pel que fa a aquesta moció dir que, l’objectiu bàsic és demanar el
canvi en la forma de gestió, ja que s’està demostrant que el copagament instaurat per la
Generalitat no funciona, sent totalment incoherent que els usuaris tinguen que pagar a la
Generalitat per a que aquesta, al cap d’un temps indeterminat, page als centres, quan el més
fàcil seria que la part d’aportació dels usuaris anara directament als centres. Per tant el que
queda clar és que la Generalitat utilitza aquestos ingressos per al seu finançament.
Quan aquesta moció es va presentar a finals de l’any passat, ja se va acusar al Grup Municipal
Socialista d’alarmisme, però ara està demostrat que aquest sistema no funciona. El 30% s’ha
rebut després d’haver signat el conveni en el mes de gener i si la Residència el va signar en
les dades que ha dit, és precisament per un retard de la Generalitat, i mai s’ha posat en dubte
la gestió ni del Centre de Dia ni de la Residència de la 3ª Edat.
La política en benestar social i en serveis socials a nivell autonòmic, és l’exemple de com no
fer les coses en política, agreujant-se amb el copagament. També dir que gràcies al Grup
Socialista de les Corts Valencianes es va corregir l’oblit en els pressupost de mig milió d’euros
que tenien que destinar-se a la Residència de Morella.

11. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Querol per plantejar les següents qüestions:
- Respecte a Morella la Vella, després de la crítica de l’Alcalde en quan a la falta d’informació i
per tal de posar en valor aquest patrimoni, demanar que des de l’oficina de turisme no se
done informació de que aquest patrimoni no és rellevant ni important, i que no val la pena
visitar.
- Informar que ja han començat les obres del Colomer Zurita.
Recordar a la ciutadania que la visita realitzada per Zapatero l’altre dia, haguera estat bé que
la fera quan era President del Govern, per que així haguera vist l’estat de la N-232 en el seu
pas pel Pont de la Bota, el tram de la Pobleta o hagueren pogut fer-se la foto de la vergonya en
el túnel d’accés al parador. Per tant no es pot comparar la Diputació de Castelló que compleix
amb allò que promet i l’Ajuntament de Morella que sols es dedica a riure les gràcies al que ha
estat el pitjor President d’Espanya i que més ha maltractat a la ciutat de Morella.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup Popular,
acorda aprovar la moció nou sistema de pagaments serveis socials, tal i com es presenta.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que no s’ha entès quin prec o pregunta ha fet en la seva
intervenció, ja que el que ha fet més bé ha estat un míting.
Respecte a Morella la Vella, explicar que ha hagut una evident descoordinació per part de
Conselleria ja que l’Ajuntament de Morella s’assabenta de la seva reobertura per mig d’una
nota de premsa, coincidint amb el portaveu del Grup Popular en que es va tractar d’un greu
error al no fer una comunicació oficial.
Totes les notícies de les que diposa l’Ajuntament de Morella sempre ha estat de forma no
oficial i per altres mitjans, com les informacions aparegudes en facebook segons les quals
Morella la Vella es tancarà a partir de maig. La única comunicació oficial que s’ha rebut en este
Ajuntament ha estat la sol·licitud de no pagar els 30 euros corresponents a una llicència
d’obres.
El dia de la reobertura, el regidor de governació, la regidora de turisme i l’Alcalde, van acudir a
l’acte en el que estava present el regidor Sr. Ortí, el cap de secció de la Conselleria de Cultura,
Fran Medina i els dos treballadors, translladant-se en aquest mateix acte, la necessitat de
disposar de tota la informació en l’oficina de turisme i en tots els llocs que siguen necessaris
per poder promocionar i donar tota la difusió possible a aquest lloc.
Té de quedar molt clar que en tot moment l’oficina de turisme ofereix a tots els visitants tota la
informació de la que disposa, sent rotundament falç, que cap treballador hage dit a cap
persona el que ha dit el Sr. Querol.

13. SORTEIG MESES ELECTORALS, ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES DIA
24 DE MAIG DE 2015. Designació dels components de les taules electorals per a les pròximes
eleccions locals R.D. 233/2015, de 30 de març i publicat en el BOE de 31 de març i eleccions a
les Corts Valencianes Decret 4/2015 de 30 de març publicat en el DOCV de 31 de març de
2015.
El senyor Alcalde exposa que, d’acord amb el que disposa els articles 25, 26 i 27 de la vigent
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la formació de les taules
electorals competeix als Ajuntaments, davall la supervisió de la Junta Electoral de Zona.
La Corporació es dóna per assabentada del contingut de les indicades normes legals, i
seguidament procedeix, per sorteig públic entre la totalitat de les persones empadronades en
la secció corresponent que compleixen els requisits exigits, a designar titulars i suplents de
cada una de les taules electorals que la componen, donant el següent resultat:
Complides totes les formalitats legals establides, este Ajuntament ha format les Meses
Electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es
ressenyen.
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Morella la Vella és Patrimoni Mundial de l’Unesco i com a tal se mereix molt més del que té,
tant en condicions de les instal·lacions, en promoció, en imatge i en disseny.

COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS
Districte: PRIMER
CÀRREC

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.

President (titular):

Juana Ulldemolins Segura, 18873639T

Corachar, 11

1 vocal (titular):

Juan Jaime Segura Bonfill, 18923199H

Plaza Colon, 8-Bj-B

2º vocal (titular):

Amador Pitarch Gasulla, 18890556N

Cuesta San Juan, 4

er

Taula: UNICA
ADREÇA

President (suplent 1º):Javier Prades Gasulla, 73394624Z

Pla d’Estudis, 9-3

1er Vocal (suplent 1º): Inma Royo Tallada, 19010770M

Barri Puritat, 9

2º Vocal (suplent 1º): Maria Mercedes Ferrer Gasulla, 73388676T Cuesta San Juan, 1-1º-6

er

Huerto del Baron, 7

1 Vocal (suplent 2º): Maximiana Royo Cerda, 73371846Y

Barrio Hostal Nou

2º Vocal (suplent 2º): Noemi Mestre Gasulla, 73391651P

Corachar, 17-2º-E

Districte: SEGON
CÀRREC

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.

Taula: ÚNICA
DIRECCIÓ

President (titular):

José Luís González Menacho, 35091951T

Sol, 7-1º

1er vocal (titular):

Jaime Manero Viñeta, 20907706Q

Sol, 19-2º-A

2º vocal (titular):

Maria Plasencia Vicente Tena, 73252468K

Cuesta Virgen del Rosario,6

President (suplent 1º): Ricardo Querol Sales, 40912953R

Maestro Carbó, 32-1º

1er Vocal (suplent 1º): Francisca Fuster Monfort, 18946767B

Sol, 27-2º-2

2º Vocal (suplent 1º): Pilar Manero Martí, 18876836T

Cuesta San Juan, 24-3º

President (suplent 2º): Francisco Javier Puig Ferrer, 73378939S

Sol, 27-3º

er

1 Vocal (suplent 2º): José Antonio Querol Carceller, 18889987H Maestro Carbó, 13-2º-1ª
2º Vocal (suplent 2º): Amador Meseguer Celma, 73359912D
Districte: TERCER
Secció: PRIMERA
CÀRREC
NOM, COGNOMS I D.N.I.

Cofradia, 8
TAULA:UNICA
ADREÇA

President (titular):

Maria Celeste Jovaní Meseguer, 73379043GZaporta, 17-2º

1er vocal (titular):

Vallivana Moya Pitarch, 18875586S

Virgen del Pilar, 4-1º
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President (suplent 2º): Guillermo Sangüesa Teruel, 20241878S

2º vocal (titular):

Natalia Martín Alava, 78876360E

President (suplent 1º): Belén Alagarda Durán, 18951326Q
er

1 Vocal (suplent 1º): José Ramón Giner Adell, 73371858H

Juan Giner, 18-3º
Zaporta, 1
Zaporta, 32

2º Vocal (suplent 1º): José María Sorribas Carcelero, 35043147W Soli, 8
President (suplent 2º): Alberto Guarch Carbó, 73388639D

Julián Prats, 30

1er Vocal (suplent 2º): Ovidio Manuel Buig Balaguer, 18885338S

Masia del Noto

2º Vocal (suplent 2º): Luís José Adell Membrado, 73379004B

Julián Prats, 7

Acordant així mateix que es notifique la designació als interessats en el termini de tres dies.
Acabat el sorteig, la Corporació dóna per formades les taules electorals i acorda remetre a la
Junta Electoral de Zona els nomenaments respectius, als efectes de la seua supervisió.
Per finalitzar i sent aquest l’últim ple de la novena legislatura després de la recuperació
democràtica, es voldria agrair el treball realitzat per Morella de tots els companys i companyes,
Noelia, Miguel Angel, Jesús, José Agustín, Guillermo, Isabel, Palmira, Malú, Ernesto, Amadeu,
Maria, Rafa, i Ximo. També demanar disculpes per allò que s’ha pogut fer malament, ja que
sempre se treballe amb les millors intencions per al poble de Morella.

Es vol donar les gràcies a Jesús, del Grup Popular, amb qui, tot i les discrepàncies a nivell
polític que evidentment es puguen tenir, s’han compartit uns quants anys en este ajuntament,
agraint el pas endavant que va donar per dedicar part del seu temps en benefici dels morellans
i morellanes.
També agrair, per les moltes hores de treball compartit, a Palmira, a Ernesto, 12 anys en
aquest ajuntament i a Maria per la seva valentia, aprofitant per donar-li l’enhorabona pel nou
embaràs; açò no és una despedida sinó un pas endavant.
La resta ja es veurà qui seguirà i qui no, ja que això dependrà de la decisió dels nostres
ciutadans, sent aquesta una de les grandeses de la democràcia.
Desitjar, a totes les persones que van en cada una de les candidatures, una bona campanya
electoral amb participació, debat constructiu, diàleg i propostes, animant a tots els morellans a
la participació i implicació en l’elecció de la nova corporació de Morella.
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Aquesta ha estat una legislatura molt especial al tenir la sort de ser Alcalde de Morella i aquest
és l’últim ple en el qual es comparteix aquest espai en distints regidors, que o bé no es
presenten, o bé van en posicions difícilment d’eixida.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores de la que s’estén la
present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a
Secretària certifique.

