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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 25 DE SETEMBRE DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Exercint d’Alcalde el
d’Alcalde
En Ernesto Blach Marín

Primer

Tinent

Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Na María Luz Blasco Querol
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Joaquim Puig Ferrer
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-cinc de setembre de dos mil
vuit, es van reunir 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
extraordinària 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.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr.
Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi
havent cap objecció es aprovada per unanimitat l’acta de data 21-08-08.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol que conste en acta la queixa del Grup
Municipal del Partit Popular per l’omissió de la convocatòria del ple ordinari
corresponent al mes de setembre. Per part del regidor d’urbanisme se va preguntar
sobre la possibilitat de traslladar el ple a final de mes per una sèrie de qüestions que
obligatòriament tenien d’aprovar-se en eixes dades, a lo qual com sempre, no se va
posar cap problema i es va accedir. El que no s’esperava era que la convocatòria fora
extraordinària i no ordinària amb el que això implica, ja que ni es realitza l’informe de
l’alcaldia ni els precs i preguntes, impedint així al Grup Municipal del Partit Popular
exercí la seva labor d’oposició, i de fiscalitzar i controlar l’acció de l’equip de govern.
També vol que conste en acta les disculpes oferides ahir pel portaveu del Grup
Municipal Socialista i avui president del Ple.
A lo que respon el Sr. Blanch qui considera que quan les coses no es fan
correctament, es té de reconèixer i per això es van demanar disculpes.
L’Alcalde qui es qui convoca els plens, va considerar que al no poder assistir, per
problemes d’agenda, era millor convocar el ple de forma extraordinària al no poder
respondre als precs i preguntes.
En qualsevol cas es reiteren les disculpes i en les properes setmanes es farà el
corresponent Ple Ordinari per donar satisfacció a les qüestions del Grup Popular.
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 05/08.- Donat compte
de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 05/08 al vigent pressupost General Ordinari,
en el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 22 de setembre de 2008 que
s’incoa com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els informes d’Intervenció
i de la Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que en aquest cas les causes de la
modificació són molt justificatives, però en aquest punt al no gestionar-ho, el Grup
Municipal Popular s’abstindrà.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits en les partides que es
detallen, el resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris i/o Suplement de crèdits
Suplement de crèdits
Partida
11/10001
12/12003
12/13001
44/13005
45/13007
12/16001
45/16007
12/22003
12/22006
61/22041
44/22051
01/30001
43/60013

Denominació
Asistencia cargos electos
R. Complementarias Func. Serv. Grles.
R. Laboral Serv. Grles.
Brigada Servicios
Personal museos y Mto. Instalaciones
S. Social Servicios Generales
S. Social Personal Museos y Mto. Instal.
Asesoria y Servicios Jurídicos
Teléfonos Ayuntamiento
Servicios Recaudación
Oficina Medio Ambiente
Intereses Operación Tesoreria
Adec. Entorno Portal del Rey

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

Import
5.000
1.200
17.160
6.150
9.700
6.900
530
29.000
10.000
5.000
3.360
8.000
44.500

2008-09-25 PLE EXTRAORDINARI

3

Total proposta modificacions de crèdits

146.500

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb nous o majors ingressos
Partida
Import
45507
55100

94.000
Denominació

Imprevistos Generalitat y Diputación
Aprovechamiento Agrícola y Forestal

b) Amb baixes en partides
Partida
Import
43/60007
43/60014

65.000
29.000
52.500

Denominació
Compra terrenos Cami Fora Mura
Convenio Ministerio Adec. Entono Morella

Total finançament modificacions de crèdits

40.000
12.500
146.500

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PROJECTE “RESTAURACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO AMURALLADO DE LA CIUDAD DE
MORELLA” CONVENI MINISTERI DE MEDI AMBIENT.- Es dóna compte per part del
regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la modificació del projecte
“Restauración Medioambiental del Entorno Amurallado de la Ciudad de Morella”.
Vista la necessitat de realitzar una sèrie de canvis deguts a les pròpies necessitats de
l’obra, sobre tot en l’últim tram, es presente la memòria valorada “Restauración
Medioambiental del Entorno Amurallado de la Ciudad de Morella” redactada per
l’Enginyer de Camins, Canals i Ports En Carlos Rubio Rubio.
Les unitats d’obra que es contemplen en aquesta Memòria valorada passarien a
substituir les unitats del capítol 2 – Ajuntament de Morella, que figuren en el
pressupost del Projecte aprovat, per la Direcció General per a la Biodiversitat (actual
Direcció General del Medi Natural i Política Forestal), en el marc del Conveni subscrit,
entre el Ministeri de Medi Ambient i l’Ajuntament de Morella, per a la “Restauración
medioambiental del entorno amurallado de la ciudad de Morella”, el 5 d’octubre de
2007, i de l’Addenda de modificació, signada l’11 de març de 2008.
Encara que aquestes unitats d’obra difereixen de les pressupostades en el Projecte
inicial, el pressupost total executat per aquest Ajuntament ascendirà a la mateixa
quantitat que figurava en el projecte aprovat pel Ministeri: 119.878,38 euros.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera correcte que es realitzen les
modificacions necessàries en aquest cas la realització dels muros menuts en lloc d’un
gran, sempre que estiguen d’acord amb l’entorn.
Per una altra banda i aprofitant aquest punt que fa referència a Santa Llúcia, demanar
si es podrien suavitzar les bandes sonores que s’han situat en aquest tram.
A lo que respon el Sr. Ripollés dient que les modificacions proposades es faran
d’acord amb l’entorn ja que es un dels objectius d’aquest tipus de projectes.
Respecte al tema de les bandes sonores ja s’està tractant el tema i s’està pendent de
solucionar-lo suavitzar-les.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada “Restauración Medioambiental del Entorno
Amurallado de la Ciudad de Morella” redactada per l’Enginyer de Camins, Canals i
Ports En Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la quantitat de SETANTA-TRES MIL
CENT SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (73.107,84 €).
SEGON.- Encomanar a TRAGSA l’execució d’aquesta modificació.
TERCER.- D’aquest acord es donarà trasllat urgent a la Direcció General del Medi
Natural i Política Forestal i a l’empresa Tragsa, per al seu coneixement i efectes
oportuns.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 22 “MUDIM” AL PGOU.Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de
l’expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació Urbana nº
22 “Suelo urbano dotacional de la Fàbrica Giner (Mudim)”, redactada per En Lucas
Castellet Artero.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que aquesta modificació era necessària per no
frenar el projecte del Mudim, estant tots d’acord en que aquest projecte siga prompte
una realitat. Si es veritat que aquest tràmit l’haguera pogut realitzar l’interessat, no es
veu major problema que siga l’ajuntament qui es gaste 4.000 euros per rebre després
una inversió de 6.000.000 euros. Plantejar també que s’espere que des de la
Confederació Hidrogràfica també s’agilitze al màxim el procés.
A lo que li respon el Sr. Ripollés qui vol puntualitzar que pel que respecte a la
Confederació Hidrogràfica, el projecte se va remetre des del primer moment i s’està a
l’espera de la seva resposta, encara que això no obstaculitze el treball de Castelló
Cultural amb la realització del projecte d’execució.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol manifestar la voluntat d’aquest ajuntament per a
que el Mudim siga una realitat invertint els 4.000 euros, encara que no es a canvi de
6.000.000 d’euros ja que l’ajuntament no rebrà aquesta quantitat, sinó que lo
important es tenir un centre d’aquestes característiques a Morella, fet que beneficiarà
a la ciutadania. Manifestar també que es continuarà insistint amb Castelló Cultural per
a que ja es puga avançar en el projecte d’execució que encara no ha vist la llum.
Assabentat el Ple per unanimitat, s’acorda:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 22 “Suelo urbano dotacional de la Fàbrica Giner (Mudim)”, redactada per
En Lucas Castellet Artero.
SEGON.- Remetre l’expedient a la Conselleria d’Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.
5.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRA “URBANIZACIÓN PUERTA DE FORCALL”
PLANS OBRES I SERVEIS 2008 (POYS).- Coneix el Ple l’acta d’apertura de
proposicions de l’adjudicació mitjançant procediment obert de l’obra “Urbanización
Puerta de Forcall”, presentant-se quatre proposicions:
Nº 1.- ROMAR qui ofereix la quantitat de NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS
SEIXANTA SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (95.266,83) sense IVA,
oferint unes millores de CATORZE MIL EUROS (14.000) i un plaç d’execució de set
semanes.
Nº 2.- EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A. (EDYCON) qui ofereix
la quantitat de VUITANTA-SIS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS
(86.082,09) euros sense IVA, oferint unes millores de ONZE MIL SIS-CENTS EUROS
(11.600) euros per al subministrament i col·locació de mobiliari urbà que la direcció
facultativa considere més adequat i un plaç d’execució de dos mesos.
Nº 3.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. qui ofereix la quantitat de
NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS (94.313,79) euros sense IVA, oferint unes millores de VINT MIL NOUCENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (20.996,79) euros
per les millores que l’Ajuntament considere convenients i un plaç d’execució de 1 mes.
Nº 4.- CONSTRUCCIONES JULIO PAULO S.L. qui ofereix la quantitat de NORANTATRES MIL EUROS (93.000) EUROS sense IVA, oferint unes millores de CATORZE
MIL EUROS (14.000) euros com millores en obra complementària o millores en
qualitat respecte als materials pressupostats segons destí que otorge la Direcció
Facultativa i un plaça d’execució de 1 mes i mig.
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert de l’obra
“Urbanización Puerta de Forcall” s’examina la proposta d’adjudicació que fa la Mesa a
favor de EDIFICACIONES Y CONTRUCCIONES LA VALL S.A, conforme a l’acta
redactada a tal efecte i als informes emesos pels Tècnics atorgant la següent
puntuació
EDYCON S.A.
ROMAR
PAVASAL
JULIO PAULO

10,7 punts
9,6 punts
7,2 punts
5,34 punts

i en harmonia amb la proposta, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra “Urbanización
Puerta de Forcall” a EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A.
(EDYCON) qui ofereix la quantitat de VUITANTA-SIS MIL VUITANTA-DOS EUROS
AMB NOU CÈNTIMS (86.082,09) euros sense IVA, oferint unes millores de ONZE MIL
SIS-CENTS EUROS (11.600) euros per al subministrament i col·locació de mobiliari
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urbà que la direcció facultativa considere més adequat i un plaç d’execució de dos
mesos.
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 42/60004 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies el present acord
d’adjudicació del contracte i se li requerixca per a que dins dels quinze dies comptats
des del següent al que se li notifique l’adjudicació, presente la documentació
acreditativa d’haver constituït la fiança definitiva i se li cita per a que formalitze el
contracte en document administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del
següent al de la notificació d’adjudicació.
QUART.- Que es publique l’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies comptats des de la data d’adjudicació del contracte.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que si els tècnics estimen que aquesta
es la millor opció es lògic que se li adjudique a aquesta empresa, esperant que l’obra
es face lo antes possible.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REGLAMENT CENTRE DE DIA.- Coneix el Ple
l’expedient tramitat per a la aprovació del Reglament per al funcionament del Centre
de Dia de Morella, el Dictamen favorable de la Comissió de Governació, i els informes
de la Sra. Secretària-Interventora.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que tot el món està ansiós per a
que aquest Centre de Dia es pose en funcionament, per lo que naturalment es
recolzaran tots els punts relacionats amb aquest tema.
Es voldria saber, després del gran esforç realitzat per part d’aquest ajuntament, així
com l’aportació de 100.000 euros per a la realització de l’obra i 26.000 euros per a
l’equipament per part de la Conselleria, quin serà el model gestió pensat per al
funcionament del centre, serà un Conveni juntament amb la Generalitat o se
gestionarà sols per part de l’Ajuntament.
A lo que li respon la Sra. Blasco dient que el més important que era que s’acabara ja
està fet, el tema de la gestió s’està estudiant i tant prompte com estigue definit
s’informarà al respecte.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, el Reglament del Centre de Dia, tal i com
ve expressat en l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest acord
junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç per a
possibles reclamacions.
TERCER.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l’article 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPROMÍS CONTRACTE ASSEGURANÇA PER AL
FUNCIONAMENT CENTRE DE DIA.- Coneix el Ple els requisits per al funcionament
dels centres de serveis socials especialitzats per a la tercera edat establerts en l’ordre
de 4 de febrer de 2005 de la Conselleria de Benestar Social.
Vist que entre la documentació per a la tramitació d’autorització administrativa de
funcionament es troba la contractació d’una pòlissa d’assegurança o compromís de
contractar-la en el termini d’un mes des de la resolució de l’autorització de
funcionament del centre, que done cobertura a la responsabilitat civil en que puga
incorre el titular del centre pels danys causats a tercers, inclosos els usuaris d’aquell,
des de l’inici del funcionament del centre,
El Ple per unanimitat acorda comprometre’s a contractar una pòlissa d’assegurança
en el termini d’un mes de la resolució de l’autorització de funcionament del Centre de
Dia de Morella.
8.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, EQUIPAMENT CENTRE DE DIA.- Es dóna compte
per part de la Sra. Secretària de l’informe tècnic comparatiu de les ofertes presentats
de mobiliari i accessoris per a l’equipament del Centre de Dia redactat per l’arquitecte
tècnic municipal En David Ramon Cotino.
Havent-se presentat les empreses:
-

Ofiprix
MundoDependencia
Ortogeri
Mobicol S.L.
Tecamgeriatria
Central Medica Vela S.L.
Ernest Mobles
La Canga Profesional S.L.
J&Card
Importadora Tudelana S.A.
Medical Sport Productos
Ortomovil

Separant-se l’ofertat per: mobiliari, complements i menaje de cuina del centre i
assistència sanitària es valora de la següent manera:
-

-

-

Mobiliari: valorant la qualitat aportada segons la descripció de l’ofertat i el preu
de cada element es selecciona l’empresa Ofiprix com l’empresa adequada per a
subministrar el mobiliari amb un pressupost de SET MIL CENT TRENTAQUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (7.134,70).
Complements i menaje de cuina del centre: valorant la qualitat i el preu es
selecciona l’empresa Tecamgeratria com empresa adequada per a subministrar
els complements del centre amb un pressupost de TRENTA-DOS MIL QUATRE
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (32.004,92).
Assistència Sanitària: valorant la qualitat i el preu de cada element es
selecciona l’empresa Central Medica Vela com empresa adequada per a
l’assistència sanitària amb un pressupost de ONZE MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.955,64).
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Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert sense
publicitat de l’obra “Equipamiento Centro de Dia” s’examina la proposta d’adjudicació
que fa la Mesa a favor de OFIPRIX per al subministrament del mobiliari,
TECAMGERIATRIA per al subministrament dels complements i menaje de cuina del
centre i CENTRAL MEDICA VELA per l’assistència sanitària, conforme a l’acta
redactada a tal efecte i als informes emesos pels Tècnics i en harmonia amb la
proposta.
Pren la paraula la Sra. Blasco qui vol fer una anotació a la seva intervenció anterior
dient que una altra manera de gestionar aquest Centre també podria ser per mig de la
Llei de la Dependència.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra “Equipamiento
Centro de Dia” a:
-

OFIPRIX per a subministrar el mobiliari amb un pressupost de SET MIL CENT
TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (7.134,70).
TECAMGERIATRIA per a subministrar els complements i menaje de cuina del
centre amb un pressupost de TRENTA-DOS MIL QUATRE EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS (32.004,92).
CENTRAL MEDICA VELA per a l’assistència sanitària amb un pressupost de
ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS (11.955,64).

SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 41/60005 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies el present acord
d’adjudicació del contracte i se li cite per a que formalitze el contracte en document
administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del següent al de la notificació
d’adjudicació.
9.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, CONVENI CREU ROJA.- Es dóna compte per part de
la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del conveni de col·laboració
entre la Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de
Morella.
L’objecte del present conveni i d’acord amb el marc legal que el regula, es col·laborar
amb l’Ajuntament de Morella en els Plans d’Intervenció de Creu Roja Española de
Socors i Emergències, Intervenció Social i Creu Roja Joventut.
Tota activitat recollida en aquest conveni estarà fonamentada en la presencia del
voluntariat, estant per tant condicionada la seva realització, a la participació i
disponibilitat del mateix.
Com objectiu prioritari, l’Assemblea Local de la Creu Roja en aquesta localitat de
Morella, es compromet a elaborar el nou Pla de Desenvolupament Local, Pla que ha
de garantir l’adequació dels objectius de la Institució a la realitat local. Aquest Pla
s’elaborarà en col·laboració amb l’Ajuntament de Morella, i el seu objectiu es millorar
les condicions de vida de les persones de Morella, oferint nous serveis i activitats en
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àrees de persones grans, infància i joventut, formació, cursos i altres accions,
preparació per a emergències i cooperació Internacional.
Entre altres es desenvoluparan les següents accions:
- Intervenció en Socors i emergències (Emergències front situacions especials
(protecció civil) i Festes Majors de Morella)
- Intervenció social
- Creu Roja Joventut
L’import econòmic al que ascendeix la totalitat dels programes/projectes convinguts en
aquest conveni ascendeix a 6.300 euros, que l’Ajuntament satisfarà a Creu Roja en
concepte de col·laboració econòmica per als sosteniment dels gastos derivats dels
mateixos. Aquest import es farà efectiu en un 50% a la signatura del conveni i l’altre
50% abans del 30 de juny de 2009.
També es va produir per part de l’Ajuntament de Morella la cessió d’un local de la
Casa Ciurana per a que aquesta associació tinguera la seva seu
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que sense cap dubte la Creu Roja està
portant a terme una labor social fonamental al poble de Morella i en totes aquelles
actuacions lúdiques-festives.
La Creu Roja es una institució a la que últimament se li ha donat un impuls, sobre tot a
Morella amb l’Assamblea Comarcal, i es bo que per part de l’Ajuntament se recolze
eixe impuls que desinteressadament molta gent està duent a terme.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol manifestar que s’està d’acord amb les paraules
del portaveu popular, s’està en el reconeixement global de lo que suposa l’assemblea
local de Creu Roja a Morella per la seva tasca en favor de la ciutadania i tota l’àrea de
Benestar Social. L’Ajuntament de Morella està fent, tal i com a dit la regidora, tot el
possible per a que aquesta entitat pugue desenvolupar la seva tasca amb la major
comoditat. Es important que es puga seguir signant convenis ja que això vol dir que
s’està continuant fer coses en favor de la nostra ciutat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el conveni de col·laboració entre la
Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en Morella i l’Ajuntament de Morella tal i
com es presenta.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint 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.
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