Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Rafael Pallarés Traver
Abans de començar amb aquest ple excusar l’assistència del regidor Rafael Pallarés Traver
per una bona causa ja que ha estat de nou avi, i des d’ací aprofitar per traslladar-li
l’enhorabona de tota la corporació.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb la
convocatòria còpies 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 hi havent cap objecció, s’aprova
per unanimitat l’acta de data 02-01-2014.
2. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les
actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Posada en marxa del Pla d’Ocupació 2014 amb el de reforç del professorat de l’Escola Infantil,
degut al major nombre d’alumnes, amb una nova professora.
Participació en la cimera d’alcaldes que va tenir lloc en la Diputació tenint que informar que va
ser molt decebedora.
S’entenia que tenia que ser una reunió per treballar tots els alcaldes junts, plantejant propostes
i posant punts en comú, com les quatre que es van plantejar per part dels alcaldes socialistes i
que tractaven de temes que preocupen a la fent del carrer com són l’ocupació, el deute de la
Generalitat Valenciana, la reforma local i l’eficàcia de la Diputació. Però front aquesta voluntat
de treball i al no tractar-se aquestes qüestions, ni per part del President de la Diputació ni per
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 21/03/2014
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 22 DE GENER DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
En la ciutat de Morella sent les vint hores i
quinze minuts del dia vint-i-dos de gener de
Regidors
dos mil catorze, es reuneixen les persones
María Luz Blasco Querol
que se relacionen al marge.
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Reunits en el Saló de Sessions de
Palmira Mestre Tena
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
Maria Rallo Rallo
objecte de procedir a celebrar la sessió
Jesús Ortí Adell
ordinària corresponent a aquest dia.
José Agustín Amela Ibáñez
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
Miguel Angel Querol Vives
de avui i procedeix seguidament a analitzar
Noelia Garcia Sales
els distints punts de l’ordre del dia.

part d’altres molts alcaldes i veient que més bé es tractava d’un acte propagandístic, es va
abandonar la reunió junt amb els altres alcaldes socialistes.

Reunió amb una consultoria que treballa per a Red Elèctrica Espanyola que està elaborant una
enquesta que ve realitzant cada any, seguint demanant que Red Elèctrica done més
informació sobre els projectes que està desenvolupant en el nostre territori.
Informar que s’ha produït una nova troballa paleontològica a la nostra ciutat, aprofitant per
convidar a tots a la presentació d’aquesta nova espècie de tortuga que tindrà lloc el proper
dissabte a les 20:00 hores a la Sala de Justícia.
Per finalitzar donar l’enhorabona a tots els que van rebre les creus de Santa Llúcia, agraint la
participació en aquest acte de l’Escola de Música, així com també agrair a tota la gent que ha
fet possible un calendari d’activitats molt variat durant aquestos Nadals.
ÀREA D’HISENDA

- S’ha iniciat diversos concursos per abaratir costos en productes de neteja, manteniment
d’extintors i altres.
- Informar de que continuen els impagaments de la Generalitat Valenciana, desmentint les
notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació de que ha pagat tot el que deu; a
l’Ajuntament de Morella sols li ha pagat 30.000 euros.
Estos impagaments estant ocasionant greus problemes de tresoreria produint un
endarreriment en el pagament als proveïdors i també en el pagament de les nòmines.
En el cas del pagament de les nòmines també ha estat per un problema en les entitats
bancàries en la posada en marxa de l’operació de tresoreria aprovada en el plenari de 19 de
desembre.
ÀREA D’OBRES I URBANISME

- Estan a punt d’acabar-se les obres d’instal·lació dels serveis públics del Cementiri.
- Estan començant diverses millores al Castell destacant la renovació dels serveis públics i
l’obra del Cos de Guàrdia que ja s’ha acabat.

- Programació de les obres que es portaran a cap en les pròximes setmanes com són,
millores en Xiva, Castell, Ortells, i obres al carrer Maestro Carbó i altres carrers.
- Realització de distintes millores de neteja i condicionament de diverses zones de Vallivana.
- Donar compte de les millores, aprovades en Junta de Govern, presentades per l’adjudicatari
del Bar de Vallivana com són:
- Treballs de millora en fusteria per un import de 3.412,20 euros
- Treballs de millora en obra per un import de 3.426,72 euros.
ÀREA DE SERVEIS
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Es va mantenir una reunió amb el representant de la Fundació per a la innovació energètica
Finnovaregio que està coordinant el projecte d’energies renovables dels “Holandesos”, estant a
l’espera de reunir-se també amb tècnics i propietaris dels terrenys per poder valorar com va el
projecte.

- Treballs de muntatge de l’Espai Firal per a Jocambient.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- S’ha cobert la baixa d’un policia local.
- La Policia Local ha portat a terme una campanya ordinària en matèria de alcoholèmia en
coordinació amb la Direcció General de Trànsit de Castelló.
- S’ha posat en marxa el dispositiu policial corresponent per raó de les festes dels dies de
Nadal, Cap d’Any i Reis.
- Es va donar cobertura de seguretat i trànsit en la Cursa “Pujada vertical al Castell” i a la
marxa no competitiva de San Silvestre.
- S’han fet diverses col·laboracions amb la Guàrdia Civil, entorn a la localització de vehicles.
- Intensificació de la campanya de conscienciació de la tinença d’animals de companyia.
- Reunió veïnal d’Ortells per tractar diversos assumptes, com les festes, pròximes actuacions
de manteniment i millora urbana i altres.
- Reunió amb el Registrador per tenir informació del canvi de legislació en quan a les
demarcacions registrals, pareixen que el servei de Morella es mantindrà.
ÀREA DE TURISME

- Renovació de qualificació de qualitat SIDTEC per part dels establiments que ja estaven dins
d’aquesta xarxa i també la incorporació de nous establiments.

- Començament de les Jornades de la Trufa.
- Participació en la fira de Sogorb i en la fira de Fitur a través del Patronat de Turisme i dintre
-

-

de l’estand de la Comunitat Valenciana.
Treball en la Ruta dels 3 Reis en la realització del projecte de dinamització turística
d’Alcanyís, Tortosa i Morella amb la creació de distintes rutes per a cotxe i per bicicletes.
Treballs en la marca 3 Territoris: Terra Alta, Matarranya i Morella i organització d’un primer
festival literari.
Treballs en Travel Opel Apps i en l’aplicació Morella Turística per a telefonia mòbil.
Reunió en l’agència de viatges “Vaya Mundo Travel”.
Destacar les propostes presentades per Asetmico i el Patronat de Turisme en la comissió
de treball de “600 anys de les converses de Morella”.
Destacar les bones dades turístiques d’aquest Nadal.
Donar l’enhorabona i la benvinguda als nous pobles, entre ells Cantavella, que han entrat a
formar part de “Los Pueblos más bonitos de España”.

ÀREA DE COMERÇ
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- Treballs de muntatge per als diferents actes de Sant Antoni.
- Treballs a la Sala Capitular per fer una millor explicació de la Dansa de la Mort.
- Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
- Manteniment i posada a punt del Col·legi, Escola Llar, Escola Infantil, Biblioteca, Museus...
- 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.
- Muntatge i desmuntatge de l’enllumenat de Nadal.

- Treballs de preparació de la campanya de Nadal.
- Inici de la nova campanya 2013-2014 Regala a Morella.
- Treballs de promoció del comerç local en les xarxes socials.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
la caça que tindrà lloc el proper mes de maig.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
- Estan a punt de finalitzar les obres de la planta de transferència d’escombreries de la zona
de la Teuleria.
- Nous projectes de Carns de Morella per intensificar la comercialització dels seus productes.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

- Borsa de treball: tramitació de quatre ofertes de treball, 1 monitor de l’Escola Infantil i 3 de
caràcter privat.
- Aula Mentor, incorporació de cinc cursos nous.
- Escola Municipal d’Idiomes evolució molt positiva amb 131 alumnes.
- Cursos de formació d’informàtica, o el curs “Emprenent als Ports” amb col·laboració amb
l’UJI.
- Tramitació de distintes subvencions per a l’adquisició d’equipament esportiu, millora paratge
natural Pereroles, ajudes al comerç, promoció productes agroalimentaris i pròrroga de
l’AODL.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

- S’ha posat en marxa la creació de l’associació Guifinet Morella per tal de potenciar entre la

-

ciutadania l’extensió d’iniciatives en xarxa i que es puguen fer noves activitats des d’altres
perspectives relacionades, amb col·laboració dels distribuïdors de serveis tecnològics
locals.
En el mateix sentit, ja s’han començat a donar altes noves amb la quarta ampliació d’usuaris
del güifinet Morella, comptant amb un total de 400 usuaris.
S’està consolidant el sistema de notificacions i consulta en e-administració de l’Ajuntament,
preparant-se l’eixida del servei de cara a la ciutadania per consulta de tramitacions.
S’ha muntat el sistema d'il·luminació, megafonia i feines de disseny sala Capitular per posar
més en valor la Dansa de la Mort.
S’han ampliat les seccions de la iniciativa web Morella singletracks.
S’està treballant en la nova secció per a les pàgines web relacionada en “600 anys de les
converses de Morella”.

ÀREA DE DISSENY

- Treballs de publicitat de les distintes activitats que s’estan portat a terme com són:

l’elaboració de les entrades conjuntes per als Museus, Castell i Església per a dinamitzar la
nova xarxa museística de Morella, campanya de FITUR, campanya de Nadal, ....
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- Reunió de treball amb l’associació de caçadors per organitzar la 1ª Fira sobre productes de

- Signatura d’un conveni amb l’empresa que gestiona les entrades de l’Església per tal
d’oferir entrades conjuntes per visitar tots els monuments de la ciutat.
- Treballs de redacció del plec de condicions per traure a concurs la realització d’activitats
d’ambientació i dinamització en el Castell.
- Destacar les xifres molt positives de visitants del Castell.
- S’ha finalitzat el cicle corresponent al 2013 de Morella Sonora.
- Col·laboració amb el tradicional concert de Nadalet de la Rondalla.
- Presentació de “25 anys al teu costat” concurs de microrrelats i homenatge a Sergio Beser.
- Visita nocturna guiada a la localitat amb gran afluència de públic.
- Celebració de la reunió de la comissió organitzadora dels actes de “600 anys de les
converses de Morella”
- Reunió amb l’Ajuntament de Cinctorres per tractar el projecte “Dinosaures dels Ports”,
reiterant a la Diputació la sol·licitud de mantenir una reunió per posar en marxa aquest
projecte.
ÀREA DE JOVENTUT
- Reobertura del Casal Jove.
- Presentació del CD “Samarucs”, una proposta lúdica cultural per als més menuts.
- Col·laboració amb els compta comptes organitzats pel grup de criança.
- Celebració del Jocambient.
ÀREA D’EDUCACIÓ

- Contractació professora de l’Escola Infantil.
- Cursos de Formació.
- Col·laboració amb el col·legi de primària en la celebració d’una obra de teatre en l’Espai
Firal, sent un èxit d’assistència de públic.
ÀREA D’ESPORT
- Un any mes, es va disputar la cursa no competitiva de Sant Silvestre, en una gran afluència
de participants.
- Dins del jocambient, es va fer una col·laboració en el club bàsquet femení Morella, per
potenciar aquest esport.
- Es va participar en la festa de l’esport que organitza Comunicacions Els Ports, on va rebre
un premi la iniciativa municipal “Morella singletracs”.
- Col·laboració en la xerrada donada per ESPEMO.
ÀREA DE FESTES
- Dins de les festes de Nadal, s’ha completat un calendari d’activitats.
- S’està col·laborant en la Cofradia de Llauradors en l’organització de les festes de Sant
Antoni.
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ÀREA DE CULTURA

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

- Es va realitzar una xerrada, amb col·laboració amb Creu Roja, per informar del servei de la
teleassistència per a possibles nous usuaris.

- Es va col·laborar i participar en els actes molt emotius del 15 aniversari de la Residència.
ÀREA DE SANITAT
l’assistència del 90% de les dones citades. Traslladar la felicitació que des de l’àrea de salut
pública ens han fet arribar per ser el poble que millor gestiona aquesta campanya, aprofitar
per felicitar a la regidora d’aquesta àrea.
ÀREA DE SOLIDARITAT

- Destacar totes les activitats solidàries dels Nadals que van ser un èxit: paradeta solidària
del 0,7%, Festival de Mans Unides, la volta dels betlems, el racó solidari per a la recollida
de joguets per a la casa d’acollida de Castelló.
ÀREA DE TRADICIONS
- Es va col·laborar en l’organització de la festa de Sant Julià, Patró de Morella.
- Es va col·laborar en l’organització de la cavalcada de Reis, que va ser un èxit de
participació i de gent col·laborant. Des de l’Ajuntament donar les gràcies a tota la gent que
fa possible aquesta festa tan important per als xiquets i grans de la nostra ciutat.
Informar de la participació en la comissió creada per a l’organització, junt amb la parròquia, del
betlem vivent “Estels dels Ports” que tindrà lloc a finals d’aquest any en la nostra ciutat.
Formen part de la mateixa, com a representants municipals, el regidor del Grup Municipal
Popular José Agustín Amela, el regidor del Grup Municipal Socialista Malú Blasco i també
l’Alcalde.
També destacar l’agraïment a la Cofradia de Llauradors pel treball realitzat en la celebració del
Sant Antoni, més a més si es té en compte que no hi ha majorals. Aprofitar per informar que
l’any 2015 seran majorals el grup que realitza la representació del “mondongo i la sembra”,
agraint la seva implicació en aquesta festa.
I per finalitzar lamentar la prohibició de les emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià,
denunciant que des del Partit Popular de la Generalitat Valenciana es torne a prohibir mitjans
de comunicació en la nostra llengua, mostrant la nostra solidaritat a Acció Cultural del País
Valencià fent front comú davant la coacció de la llibertat d’expressió.
Es dóna compte dels decrets que van del 2013-0232 al 2014-0005
Núm. 2013-0232

17/12/2013

Ple ordinari 19-12-2013
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- Després de l’avaria de l’aparell de mamografies, es va poder acabar la campanya, amb

02/01/2014

Núm. 2014-0002

02/01/2014

Ple extraordinari i urgent 02-01-2014

Núm. 2014-0003

10/01/2014

Junta de Govern Local 09-01-2014

Núm. 2014-0004

15/01/2014

Gestió de trànsit 2014

Núm. 2014-0005

16/01/2014

Junta de Govern Local 16-01-2014

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DEL MES
DE DESEMBRE 2013. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament del mes de
desembre de 2013 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió
Especial de Comptes i que són com segueixen:
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-2013.............................................................61.040,46 €
Ingressos desembre..........................................................368.939,81 €
Total...................................................................................429.980,27 €
Pagaments.........................................................................343.520,51 €
Existència a 31-12-2013......................................................86.459,76 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major informació
de tots els regidors.
Pren la paraula la Sra. García per dir que el Grup Municipal Popular no pot estar a favor quan
este trimestre s’han pagat 6.716,48 euros a Comunicacions Els Ports, lo que suposa 2.238,83
euros al mes, i per un altre costat l’Ajuntament té problemes per pagar les nòmines.
També es voldria saber els criteris de pagament ja que com es veu a Comunicacions Els Ports
se’ls paga mensualment i altres empreses com Car enginyeria civil S.L. tarden un any en
cobrar 18.601,69 euros.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que sembla que tenen una fixació en a qui se li paga
sense tenir en compte en concepte de que se li paga ja que l’import total pagat en el trimestre
a Comunicacions Els Ports correspon a moltes factures, publicitat, festes d’Ortells, Xiva,
Herbeset, La Pobleta, Morella, setmana de la joventut, festival de música, Morella Sonora, etc.,
es a dir infinitat de coses que es van fent a lo llarg de l’any. També dir que si s’haguere
molestat en preguntar en la Comissió Informativa, cosa que no van fer, hagueren pogut veure
que una part molt important del total correspon a una factura que correspon a una subvenció
de la Conselleria per al recolzament del comerç.
Per altra part amb aquesta qüestió el que pareix que volen no és aclarir dubtes sinó crear
confusió i donar a entendre que no hi ha transparència, quan no és així, ja que tenen accés a
totes les factures i poden demanar qualsevol aclariment al respecte tant a la Secretària com a
qualsevol regidor.

7

Codi . Validació : 9C566ZJTT6EZCQL52DKQQKWPW | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 7 de 25

Núm. 2014-0001

Convocatòria i Dictamen Comissió Informativa Governació 2-012014

El tema del pagament de les nòmines, com ja ha explicat el Sr. Alcalde va ser un retràs de tres
dies en el pagament de l’extra de Nadal, i no tenia res a veure amb el que es va publicar en
premsa. Però pareix que per Vostès lo important és dir-la ben grossa i així crear alarma però
no acceptar quin és el problema real que no és altre que el deute d’1 milió i mig d’euros per
part de la Generalitat.

Pren la paraula la Sra. García per dir que els regidors del Grup Municipal Popular, com que no
tenen dedicació exclusiva, passen per l’Ajuntament per recollir informació quan poden i que sí
que són conscients del deute de la Generalitat, per lo que el que hi ha quer fer, des de l’equip
de govern, és reduir les despeses menys importants com és el cas de la publicitat.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que el tema de la publicitat, tal i com ja s’ha dit en altres
ocasions, és una qüestió necessària ja que es tracta de publicitat de campanyes com la del
recolzament del comerç, publicitat de les activitats en les pedanies; i tantes altres publicitats
que en definitiva repercuteix en l’economia de Morella.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir, tal i com ha explicat el regidor d’Hisenda, que pareix que
els preocupa molt el que se’ls paga a Comunicacions Els Ports i que els molesta que la gent
puga veure en la televisió activitats tant diverses com els partits del campionat de futbol sala,
els plenaris d’aquest ajuntament, les festes de Xiva, Ortells, ... i tantes altres activitats com es
fan a lo llarg de l’any. Però del que no s’han preocupat és de veure que quasi el 50% del total
que se li ha pagat a Comunicacions Els Ports correspon a una subvenció aconseguida gràcies
al bon fer de l’equip de govern i dels tècnics de l’Ajuntament, com tampoc han tingut en compte
el fet de que el pagament d’eixos 6.000 euros no és una quantitat significativa respecte als
345.000 euros que s’han pagat en total.
Per altra part i pel que fa a les prioritats dir, que en primer lloc vénen marcades per llei i en
segon lloc dir que les nòmines sempre s’ha considerat una qüestió prioritària. Si se miren les
dades de la última columna dels documents que s’han fotocopiat, aprofitant per dir que ja que
s’està apostant per la e-administració es pregaria que s’intentara estalviar paper, poden veure
els dies que es tarda en pagar les factures, i l’esforç que s’està fent per reduir aquestos al
màxim, com també poden veure que en este últim més no s’han pogut realitzar molts
pagaments als proveïdors, precisament perquè s’ha prioritzat el pagament de les nòmines.
Pel que fa al deute de la Generalitat després de l’anunci fet en el qual es deia que s’anava a
pagar, com a màxim abans del 2 de gener, quantitats importants del deute als Ajuntaments, ací
encara no ha arribat res.
Per altra part en el tema de l’empresa citada amb la que es té un deute pendent, dir que ja es
va arribar a un acord amb la referida empresa, fent-se l’Ajuntament càrrec inclús d’unes
despeses que tenen a veure en el Parador Nacional de Turisme i que
Per finalitzar dir que el que hi ha que fer no és fer demagògia i donar dades de xifres sense
sentit sinó preocupar-se més per quina és la tasca que es vol fer a través d’eixos pagaments.
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Pel que fa a la qüestió plantejada de la factura de 18.000 euros, és un tema que ja es va parlar
amb l’empresa arribant a un acord de pagament amb un determinats terminis que s’estan
complint.

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes de tresoreria de l’Ajuntament del mes de desembre de 2013, tal i
com vénen redactats.

Patronat Escola Municipal de Música
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2013
que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i
que són com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-2013...............................................................1.870,84 €
Ingressos octubre..........................................................................0,00 €
Total.......................................................................................1.870,84 €
Pagaments................................................................................367,15 €
Existència a 31-10-2013........................................................1.503,69 €
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-2013...............................................................1.503,69 €
Ingressos novembre .............................................................4.667,21 €
Total.......................................................................................6.170,90 €
Pagaments.............................................................................5.114,38 €
Existència a 30-11-2013........................................................1.056,52 €
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-2013...............................................................1.056,52 €
Ingressos desembre .............................................................2.603,46 €
Total.......................................................................................3.659,98 €
Pagaments.............................................................................1.574,25 €
Existència a 31-12-2013........................................................2.085,73 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Fundació Sexennis
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2013
que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i
que són com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-2013...............................................................2.851,87 €
Ingressos octubre..........................................................................0,00 €
Total.......................................................................................2.851,87 €
Pagaments....................................................................................0,00 €
Existència a 31-10-2013........................................................2.851,87 €
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA 4T. DELS ORGANISMES
AUTÒNOMS.

MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-2013...............................................................3.161,87 €
Ingressos desembre ....................................................................0,02 €
Total.......................................................................................3.161,89 €
Pagaments....................................................................................0,00 €
Existència a 31-12-2013........................................................3.161,89 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Patronat Municipal de Turisme
Coneix també els comptes de tresoreria dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2013
que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i
que són com segueixen:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-2013.............................................................26.836,94 €
Ingressos octubre..................................................................4.000,00 €
Total.....................................................................................30.836,94 €
Pagaments................................................................................257,07 €
Existència a 31-10-2013......................................................30.579,87 €
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-2013.............................................................30.579,87 €
Ingressos novembre ....................................................................0,00 €
Total.....................................................................................30.579,87 €
Pagaments.............................................................................1.401,68 €
Existència a 30-11-2013......................................................29.178,19 €
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-2013.............................................................29.178,19 €
Ingressos desembre ....................................................................0,44 €
Total.....................................................................................29.178,63 €
Pagaments.............................................................................5.372,53 €
Existència a 31-12-2013......................................................23.806,10 €
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 fet per l’equip tècnic donat que amb aquestos

10

Codi . Validació : 9C566ZJTT6EZCQL52DKQQKWPW | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 10 de 25

MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-2013...............................................................2.851,87 €
Ingressos novembre ................................................................310,00 €
Total.......................................................................................3.161,87 €
Pagaments....................................................................................0,00 €
Existència a 30-11-2013........................................................3.161,87 €

informes presentats es tanca l’any 2013.

5. INFORME 4T. TRIMESTRE LLEI DE MOROSITAT. Es dóna compte per part de la Sra.
Secretaria de l’informe sobre el compliment del termini de pagaments del 4t. trimestre de l’any
2013 fent un resum del referit informe relatiu a l’Ajuntament de Morella i els seus organismes
autònoms Fundació Patronat Municipal de Turisme, Fundació Sexennis i Patronat Escola
Municipal de Música.
Aquest expedient ja ha estat examinat per la Comissió d’Hisenda que ha quedat assabentat
del mateix, reiterant la Sra. Secretària que queda a disposició dels regidors per al seu examen.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest informe junt amb altres dos són obligatoris pel
Ministeri d’Hisenda, sent positiu que hi hage una llei de morositat per tal que els pagaments es
realitzen a 30 dies però sobre tot seria important que aquesta llei fora d’aplicació per a les
administracions públiques com la Generalitat Valenciana.
Sent les vint-i-una hores i set minuts s’incorpora al Ple el regidor Miguel Angel Querol Vives.
6. PROJECTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Conegut que l’empresa instrumental de
l’Ajuntament de Morella, CISE SPE S.A. va iniciar expedient per a la selecció d’un soci
tecnològic per a la creació d’una empresa, l’objectiu de la qual era realitzar les actualitzacions
e instal·lacions necessàries per a l’eficiència energètica, tant de les instal·lacions de
l’Ajuntament com de l’empresa CISE.
Coneguda l’aprovació i posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província BOP nº 22 de
19 de febrer de 2013 de la convocatòria per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa i distints criteris d’ajudicació per a l’alienació de part de les participacions socials
de la societat Eficiència Energètica de Morella S.L.
Conegut que en data 10 d’abril de 2013 es va constituir la mesa de valoració per a l’obertura
de proposicions relativa al referit procediment i que en data 13 de juny de 2013 es va realitzar
la valoració de les tres proposicions presentades amb el següent resultat:
Provima Renovables S.L. amb 67,70 punts
Coodwork Fibra Óptica Lumínica Internacional S.L amb 76,06 punts
Ingemont Proyectos y Montajes S.A. amb 37,24 punts
Conegut que no es creu convenient la creació d’una nova empresa, degut a les implicacions
d’aquesta i tenint en compte les modificacions introduïdes en la regulació del Règim Local per
la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
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Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2013 de la
Fundació Escola Municipal de Música, Fundació Sexennis i Patronat Municipal de Turisme tal i
com vénen redactats.

Coneguts els pressupostos presentats per l’empresa Goodwork Fibra Óptica Lumínica
Internacional S.L. per a la realització de la renovació de les instal·lacions elèctriques, en ordre
a la consecució de l’eficiència energètica, presentats en la seva proposta i el càlcul aproximat
d’estalvis nets en consum, el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del
Grup Popular, acorda:

Segon. Adjudicar el contracte per a l’execució de les modificacions en les instal·lacions de
consum elèctric, en ordre a la seva eficiència energètica, d’acord amb els pressupostos
presentats en la seva proposta a l’empresa Goodwork Fibra Óptica Lumínica Internacional S.L.
per ser l’empresa que va obtenir major puntuació.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per explicar que l’Ajuntament de Morella des de fa uns anys, va
iniciar un projecte d’eficiència energètica per aconseguir un estalvi important en els consums,
ja que és una de les despeses més importants i a més hi ha que tenir en compte la pujada
desorbitada que estan tenint principalment l’electricitat i el gasoil.
Per altra banda també, per afavorir el nostre medi ambient amb l’ús d’energies renovables, i
utilitzant noves tecnologies que fan possible obtenir el mateix resultat, estalviant molta energia.
Des de l’any 2010 s’han portat a terme diversos projectes, la majoria d’ells amb fons propis,
intensificant-se el treballs al 2012 i 2013.
Projectes d’eficiència energètica que ja estan en funcionament com:









Geotèrmia en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
Regulació calefacció col·legi.
Enllumenat albereda.
Estufa de pelets en el Centre de Dia.
Caldera de biomassa en Carns de Morella.
Caldera de biomassa del col·legi de primària.
Caldera de biomassa a la casa Ciurana.
Caldera de biomassa escola infantil

Per a poder continuar fent noves inversions i obtenir un estalvi important en l’enllumenat públic,
en edificis municipals i la resta de calefaccions, es va fer un concurs per escollir una empresa
que pogués assegurar un estalvi considerable, amb una qualificació tècnica adequada i que
fora capaç de finançar la inversió.
Es va fer un plec de condicions, basat amb l’estudi energètic que es va fer amb la
Mancomunitat de la Taula del Sénia i que va realitzar l’enginyer Marc Monfort, es va traure un
concurs, que es va publicar al BOP i al que es van presentar un total de 3 empreses.
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Primer. Validar la selecció realitzada per l’empresa instrumental de l’Ajuntament de Morella,
CISE SPE S.A., per a l’obtenció d’un soci tecnològic.

En un primer moment la idea era crear un empresa mixta, però tal com ha explicat la secretària
i amb les noves normatives, es creu millor que l’empresa que ha optés millor puntuació al
concurs, faci un contracte directe amb l’Ajuntament i CISE.

Esta empresa té una solvència tècnica adequada, és fabricant de leds, i és la que donava les
majors garanties en el tema del finançament. A més, va obtenir la millor puntuació relació
estalvi/inversió i es va comprometre, com marcava el plec de condicions, a fer la instal·lació
amb empreses locals. També incloïa, com a millora, la substitució de l’enllumenat del conjunt
emmurallat.
Durant estos mesos han estat fent un inventari exhaustiu i concret de tot l’enllumenat i
instal·lacions, per tancar la proposta que ara ha presentat.
El que es fa és substituir l’enllumenat per nous sistemes de leds: faroles, projectors,
enllumenat muralles...
Les faroles que es troben en mal estat es canvien íntegrament i les que tenen bé la carcassa el
que es fa és substituir la bombilla actual per una placa led.
Així mateix es renovaran els quadres de mando que estiguin en mal estat.
Amb això a més de reduir el consum, podem baixar també la potència contractada.
En estos moment s’estan gastant més de 200.000€ anuals en consum i manteniment i en este
projecte hi ha una previsió d’estalvi de al voltant d’un 70%.
Com fer tot això és una inversió molt gran i que en estos moments no es pot assumir
directament (sobre uns 600.000€), el que es farà és en l’estalvi que això genera, obtenir un
estalvi directe tots els anys d’aproximadament 45.000€ i l’altra part de l’estalvi valdrà per a
finançar les noves instal·lacions.
Al cap de 7 anys les instal·lacions ja seran nostres i l’estalvi serà íntegre per a l’ajuntament, el
que pot suposar entre 160.000 i 170.000 € a l’any.
A més durant els 7 anys, el manteniment i les avaries són responsabilitat de l’empresa el que
també suposa un estalvi tant de materials com de personal.
Cal tindre en compte també que en estos moments en diversos llocs de la població les
instal·lacions actuals són molt velles i estan en males condicions i que necessiten una
renovació, cosa que s’aconseguirà gràcies a este projecte.
A l’igual que la calefacció de l’ajuntament que també es troba molt malament degut als anys i a
l’ús i que es pretén canviar, això suposa més de 40.000€. Inversió esta que ara no es pot fer
directament.
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La empresa que millor puntuació va obtenir comptant en els informes d’un enginyer
especialista en projectes d’este tipus i d’un economista sobre el finançament, va ser
Goodwork.

També hi haurà una millora en els edificis, canviant l’enllumenat en aquells d’ús continu i
aprofitant les energies renovables com la fotovoltaica en els edificis que es pugi com el
poliesportiu, Carns de Morella o el col·legi de primària.

Pren la paraula el Sr. Ortí per dir des del Grup Municipal Popular sempre s’està d’acord en
l’eficiència energètica i l’estalvi però no s’entén perquè una qüestió com l’enllumenament públic
que és competència de l’Ajuntament s’hage fet des de CISE.
També assenyalar que revisats els pressupostos presentats per l’empresa referida s’ha pogut
comprovar que els preus dels articles són prou elevats comparant-los amb preus demanats a
altres empreses i fent el càlcul amb els preus que ofereixen estes altres empreses s’ha
comprovat que es podria aconseguir un estalvi, comptant també els interessos, d’entre 80 i
100.000 euros.
Per tant es considera que es tindria que fer una nova licitació en la que el Grup Municipal
Popular formara part de la taula de contractació.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que no hi ha cap dubte que el responsable de
l’enllumenament públic és l’Ajuntament i pel que fa a aquesta qüestió en un primer lloc es va
valorar la possibilitat, com ja s’ha explicat, de crear una empresa mixta i es va procedir a traure
a concurs per tal de buscar un soci tecnològic. Aquest concurs va ser un concurs obert amb
tècnics especialistes en el tema i on també estaven convocats representants dels grups polítics
municipals, encara que no es presentaren ni indicaren que no podrien assistir.
D’aquest concurs va sortir elegida l’empresa Goodwork que va començar a preparar un
projecte que ha estat valorat pels tècnics, tant en lo que respecte al preu dels materials com al
finançament, però és ara quan pel canvi de legislació i altres qüestions es considera més
adient realitzar la contractació de l’empresa en comptes de crear una empresa mixta com es
va plantejar en un primer moment.
Dir que en aquest punt no es tracta el preu dels materials sinó un projecte global d’eficiència
energètica que inclou materials, manteniment, instal·lacions, finançament, tenint en compte
que quan es parla dels preus del material no sols hi ha que mirar el preu final sinó que hi ha
que valorar les qualitats i altres característiques del mateix.
A lo que li respon el Sr. Ortí dient que al Grup Municipal Popular se’ls va convocar a una
reunió, en 24 hores d’antelació, a CISE en la qual no se té ni veu ni vot, per lo que no es
considera que s’hauria de poder opinar en allò que implica a l’Ajuntament de Morella i a tots els
morellans com és el cas de l’enllumenament públic.
Per tant es demana que es face bé i es realitze la contractació des de l’Ajuntament i que no se
continue endavant en aquest projecte de canvi de l’enllumenament públic que suposarà una
despesa extra de 100.000 euros.
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Per tant aquest projecte és considera molt beneficiós per al poble, ja que sense tindre que fer
cap despesa inicial, se renovaran els equips d’enlluernament i calefacció públics, s’estalviarà
molt diners cada any en l’energia i se contribuirà en la millora del nostre medi ambient.

En quan a la qüestió dels preus dels materials es considera que es tracta de preus competitius
encara que no hi ha cap problema en traslladar a l’empresa els preus exposats per a la seva
valoració.
Aquest es tracta d’un projecte ambiciós i de qualitat que ja s’està portant a terme en molts
municipis que aposten per l’eficiència energètica, sent molt importat, en un moment com este,
que hage una empresa que financie el projecte i que amb la posada en marxa del mateix
s’aconsegueixe un estalvi com és en este cas de al voltant del 70% no sols de consum sinó
també en instal·lacions, com també és molt important que aquest projecte done la possibilitat
de que siguen empreses de Morella les que realitzen les actuacions.
7. MOCIÓ SOL·LICITUD GESTIÓ ALBERG DE VALLIVANA. Es dóna compte per part del
regidor Ernesto Blanch de la moció sobre la sol·licitud de gestió de l’alberg de Vallivana que és
com segueix:
“Vallivana és un dels entorns més emblemàtics e importants del terme de Morella, pel que
significa i ha significat arreu dels temps per als morellans i morellanes tant pel seu aprofitament
com pel seu valor simbòlic i sentimental al trobar-se allí l’Ermitori de la Patrona de la nostra
ciutat.
Un dels edificis que formen part del conjunt arquitectònic de l’Ermitori de Vallivana és l’antiga
casa forestal transformada en alberg, propietat de l’Ajuntament de Morella i que des de fa
diversos anys gestiona la Conselleria de Medi Ambient i al qual actualment no se li dona cap
tipus d’utilitat, corrent el perill a més del seu deteriorament.
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Morella tornem a dur al Plenari una moció
referent a la sol·licitud de la gestió de l’Alberg de Vallivana degut a que continua passant el
temps sense que es solucione esta qüestió per part de la Conselleria de Medi Ambient.
Com tots els morellans i morellanes sabem, no es tracta d’una petició d’inversions i que
supose a l’ens autonòmic cap despesa, simplement estem demanant allò que és nostre, un
patrimoni dels morellans i morellanes, propietat de l’Ajuntament i que ha de tornar a poder
gestionar-se des d’ací.
Des de L’Ajuntament a més, durant aquest temps, malauradament perdut per part de la
Generalitat, hem licitat una nova gestió del bar-restaurant, estem acometent diverses millores
en este espai tant volgut pels morellans i morellanes i l’alberg pot ser un revulsiu més per a
potenciar-lo i per tant no podem esperar més temps.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en aquest punt no es poden qüestionar les
valoracions d’un concurs, rigorós, transparent i d’acord amb la llei, que han estat fetes per
tècnics especialitzats e independents, no per cap regidor d’aquest Ajuntament, que han revisat
els preus, condicionants i les característiques tant del projecte com de l’empresa que també és
fabricant i que ha guanyat diferents concursos a nivell nacional, fet que suposa també una
garantia.

No és justificable que un alberg com el de Vallivana es trobe tancat i no es puga usar en
aquestos moments per deixadesa de la Generalitat. Hem de denunciar la responsabilitat de la
inacció per part directament de la Consellera Isabel Bonig, que es va comprometre i va
traslladar directament a l’Alcalde la solució en poques setmanes (això fa més de 3 mesos) i del
director territorial Jorge Traver, ja que no és justificable que portem més d’un any en esta
situació.
Els morellans i morellanes volem el que és nostre i a més ho sabem gestionar bé, volem
donar-li ús al que tenim i que siga un impuls per a l’activitat en el Santuari de Vallivana
Per el exposat presentem al Ple els següents acords:
Primer. Sol·licitar i exigir a la Consellera Isabel Bonig, com a màxima responsable de la
Conselleria i per tant d’aquesta situació, a que desbloquege de manera immediata, com es va
comprometre, esta situació i cedisca la gestió de l’edifici a l’Ajuntament de Morella, propietari
del mateix.
Segon. Mentre no es faça efectiva la cessió, que l’alberg siga entregat en condicions d’ús a les
peticions de l’Ajuntament.
Tercer. Remetre la present moció als grups polítics de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està totalment d’acord en aquesta qüestió ja que es
tracta d’un bé dels Morellans i Morellanes que després de la inversió feta en la seva
remodelació està tancat esperant que molt prompte se li cedeixque a l’ajuntament per tal que
puga estar obert i donant un servei.
Pren la paraula el Sr. Blanch agraint en primer lloc el recolzament del Grup Municipal Popular
a aquesta moció ja que això redunda en benefici de la força que es puga fer per a la cessió
d’aquestes instal·lacions.
També s’agrairia que des del Grup Municipal Popular es feren les gestions que pugueren per
tal que la Consellera siga sensible i que done solució a aquesta qüestió que s’està demorant i
que està fent que un edifici de propietat municipal que ha estat reformat i per la mala
interpretació de la Llei Forestal estiga la seva gestió en mans de l’autonomia, tancant, perdent
el seu valor i sense poder ser utilitzat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que tots estan d’acord en que és lamentable tenir que
presentar reiteradament aquesta moció ja que no és justificable que en dos anys no s’haga
cedit al·legant-se qüestions procedimentals.
L’alberg de Vallivana és considera un immoble que amb la seva utilització pot suposar un
revulsiu econòmic molt important i una millora considerable per la zona de Vallivana, i per tant
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Els morellans, mitjançant el seu Ajuntament, hem demostrat la nostra capacitat de gestió
d’espais públics que sentim nostres, com són per exemple, els edificis de Pereroles, millorant
notablement el seu estat i donant-los un ús lúdic i esportiu que possibilita el seu manteniment i
apropa la gent a gaudir d’aquest entorn natural.

s’exigeix a la Consellera que compleixque amb la seva paraula i que tal i com va dir en una de
les seves visites a Morella, el cedeixque la gestió a l’Ajuntament de Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sol·licitud gestió alberg de Vallivana
tal i com es presenta.

“ Per que l’Ajuntament de Morella protegeix i té cura del seu patrimoni, durant l’any 2013 s’han
realitzat diverses obres de millora tant en el Castell com en els diferents museus de la ciutat.
ACTUACIONS AL CASTELL DE MORELLA 2013
 Consolidació i remodelació del primer cos de guàrdia.
 Treballs construcció d’un pis nou i desaigües a la Porta d´Entrada del castell.
 Manteniment del camí de pujada al Castell.
 Actuació a la Guardia del Cadró. Treballs a la coberta, a l’interior i pavimentació exterior.
(Exposició actual del temps del Carlisme).
I actualment ja s’està treballant en les següents actuacions:
- Construcció d’uns nous Serveis a les dependències del claustre de St. Francesc, així com
en la millora de la Sala Capitular.
- S’està preparant l’actuació per la pavimentació del Polvorí i adequació del seu exterior. Esta
a pesar de la negativa de la Generalitat, concretament la Conselleria de Cultura, a la
concessió d’una ajuda tot i que es complien, amb escreix, els requisits sol·licitats.
- Neteja i acabament de les obres realitzades a l’entorn de la Porta Ferrissa.
- Canalització d’aigües de la Porta Ferrissa al depòsit de l’Albereda evitant el trànsit d’estes
aigües per gran part del casc urbà i podent-se reaprofitar per a ús de reg.
- Altres actuacions genèriques de manteniment.
Així mateix, s’ha dinamitzat el castell amb diferents actuacions, totes elles amb gran èxit, tant
per als morellans i morellanes com per visitants, entre estes cal destacar:
- Pasqua medieval. Muntatge i recreació al castell els dies de Pasqua.( Més de 1000

morellans van pujar al castell eixos dies).
- Visita nocturna al castell mes d’agost amb la participació de 400 persones.

- Visites teatralitzades.
- I Pujada Vertical al Castell
- Concerts a l’estiu al Convent de Sant Francesc.
TORRES DE SANT MIQUEL
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8. INFORME 2013 CASTELL I MUSEUS. Es dóna compte per part de la regidora de Cultura
Maria Rallo Rallo de l’informe sobre les actuacions en el Castell i Museus durant l’any 2013 i
que és com segueix:

Actualment al visitar les Torres es pot veure una exposició fotogràfica sobre el Sexenni i els
més menuts poden jugar amb els distints jocs d’època que hi han, convertint estes
emblemàtiques torres en les torres del joc.
MUSEU TEMPS DE DINOSAURES

Les actuacions han sigut:
- Actuació a la coberta-teulada per problemes de filtracions d’aigua.
- Actuació al pati interior per problemes amb els coloms.
ESTADÍSTIQUES

2013

DINOS
20.800 (+8%)

TORRES
6.970

CASTELL
70.000 (+5%)

Cal destacar l’augment general de visitants i que a més aquest ha segut regular durant tot
l’any.
El museu de Sis en Sis no tenim estadístiques en estos moments ja que estan pendent de
comptabilitzar totes les visites de grups amb guia que s’han realitzat durant tot l’any.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Amela per agrair aquest informe demanant que fora un poc més detallat,
més ampli i amb més dades com poden ser:
- Imports, descripcions, costos d’execució i explicació del procediment de contractació de les
obres portades a terme en el Castell.
- Calendari d’actuacions on figuren totes les tasques a realitzar.
- Detall de les activitats complementàries que es realitzen sobre tot amb el seus costos i el
procediment de contractació, considerant-se molt important la dinamització cultural encara
que s’hauria de potenciar més.
- Detall de les dades estadístiques amb les entrades venudes segons el tipus d’entrada.
Pren la paraula la Sra. Rallo dient que el Castell de Morella és un dels pocs monuments del
País Valencià que té un Pla Director que regeix les obres que s’han de fer, obres que per altra
part totes es realitzen amb un informe previ a la Generalitat i al Ministeri, sent la majoria
d’obres de manteniment i millora i realitzades per la brigada de l’Ajuntament, comptant en el
pressupost d’una partida pressupostària per a la realització de les mateixes.
També dir que si tant la Generalitat com el Ministeri donaren ajudes es podrien fer moltes més
actuacions de millora i manteniment que les que s’estan fent.
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En el museu temps de dinosaures també s’han realitzat diverses actuacions, aquestes són un
aperitiu del que ens espera per este any 2014, ja que celebrarem el 20è aniversari del museu.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el que es constata i del que hi ha que alegrar-se es
d’un molt bon resultat de l’any 2013, tant en les dades de visitants, molt positives, en la
realització d’una molt bona labor de millora de manteniment i en la realització de moltes
activitats complementàries.

S’està totalment d’acord en la importància de la realització d’activitats culturals en tots
aquestos monuments, com és el cas de les activitats relacionades amb els actes del 600
aniversari de les converses de Morella, considerant que el Convent de Sant Francesc té de
ser un centre neuràlgic de moltes activitats i per a les que s’ha demanat recolzament a
distintes institucions no obtenint, fins a este moment, cap resposta.
Per tant hi ha que fer una crida a la Conselleria de Cultura, més tenint en compte que el cap
de serveis de la mateixa coneix perfectament el Castell, a la Diputació i a la Generalitat per a
que es recolze més decididament aquelles ajudes que es puguen obtenir per al Castell.
També agrair el treball fet tant des d’aquest àrea com des de l’àrea de turisme pel treballs de
promoció que s’estan duent a terme per afavorir el major nombre de visitants i en benefici de
la vida cultural de Morella.
9. MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A DECIDIR DE LES DONES. Es dóna compte per part de la
regidora Maria Rallo Rallo de la moció a favor del dret a decidir de les dones i que és com
segueix:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA
LLIURE DECISIÓ DE LES DONES I EN CONTRA DE LA NOVA REGULACIÓ DE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS
El Govern ha aprovat en el consell de ministres del 20 de desembre una nova regulació de la
Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) que serà una de les lleis d’avortament més
restrictives del món occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre
l’avortament retrocedeix. Açò suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei
de l’any 1985, i que les dones espanyoles tinguen dues opcions, avortar fora d'Espanya si
tenen recursos per a això, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb el
consegüent risc per a la seua salut i la seua vida. El Sr. Gallardón ha manifestat que és una
llei progressista, tant que només ha comptat amb el suport de l’extrema dreta francesa.
Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre d’avortaments, només incrementen
el nombre de dones mortes o que perden la seua salut perquè avorten en la clandestinitat i en
condicions insalubres. Si aquesta tan anunciada reforma ix avant és segur que s’estaran
llevant dos drets a les dones: el de la lliure decisió i el de la salut.
L'actual legislació, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement
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També s’està treballant en aconseguir l’ajuda de l’1% cultural del Ministeri tenint el projecte de
la Torre Font Vella ja preparat des de fa molts anys, després de paralitzar-se el conveni quan
va arribar l’actual president al Govern.

decidida. El que implica, entre altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i
que aqueixa decisió -conscient i responsable- siga respectada.

L'actual legislació de terminis és la més estesa entre els països de l’entorn europeu, molts
d’ells governats per partits conservadors, Si el PP aprova aquesta reforma Espanya serà junt
amb Malta, Irlanda i Polònia un dels països més restrictius en la seua regulació de
l’avortament, i l’únic que ha modificat la seua legislació per a fer-la més restrictiva.
La Llei 2/2010 és una llei que funciona, és una llei en què gran part de la població es reconeix,
i és una llei de terminis, preferida a una de supòsits com la que pretén aprovar el Govern.
No hi ha raons socials, jurídiques, metgesses, que justifiquen la reforma que planteja el
govern, tan sols congratular-se amb els sectors més ultraconservadors i catòlics del nostre
país, oblidant el compromís social i democràtic de governar per a la majoria.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel
Ple els següents acords
1. Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica, entre altres
coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i
responsable siga respectada.
2. Sol·licitem al Govern d'Espanya la retirada de l’avantprojecte de reforma de la llei de
l’avortament anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que suposaria la seua
aprovació.
3. Remetre la present moció als diferents grups polítics del Congrés dels Diputats.”
Pren la paraula el Sr. Amela a nivell personal no com a portaveu del Grup Municipal Popular
per dir que considera que no té sentit presentar ara aquesta moció ja que no es tracta d’una
llei sinó d’un avanç projecte de llei que encara es troba en procés de debat i mes a més tenint
en compte les declaracions fetes pel President del Govern en les que va dir que aquest avanç
projecte de llei es modificaria en sensibilitat i delicadesa.
Encara que també val a dir que aquesta llei modifica una altra que en el seu dia va ser
aprovada pel Grup Socialista quan tenia majoria absoluta.
Pren la paraula la Sra. Rallo dient que aquesta moció es porta al Ple perquè si que es
considera que té sentit, ja que s’està en contra de qualsevol retallada en qualsevol dret i s’ha
d’exposar quan és un avanç projecte ja que una volta siga llei ja no es pot tirar enrere.
També es voldria saber quan el President del Govern diu que serà sensible, en qui serà
sensible, en les dones o en la Conferència Episcopal.
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Esta Llei garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual. Perquè només amb una educació
sexual adequada i amb la millora en l’accés als mètodes anticonceptius, podrem previndre de
manera més efectiva, especialment en persones joves, les infeccions de transmissió sexual i
els embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Per acabar dir que el Govern té de governar donant el dret a decidir als ciutadans en allò que
un ciutadà vol o no vol fer, vol o no vol veure en la tele, vol o vol escoltar en la ràdio, o vol o
no vol que estudien els seus fills.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que en aquesta moció tampoc es pot generalitzar en el
tema dels catòlics ja que tant els catòlics com la Conferència Episcopal, a la que també s’ha
fet referència, té diverses sensibilitats.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que està clar que també hi ha plataformes de l’església
que estan plantant cara a aquest avanç projecte, recordant que és ara el moment en el que hi
ha presentar les al·legacions tal i com es fa quan es presenten propostes com els
pressupostos generals de l’estat, la reforma local o tantes altres. Ara és el moment de plantar
cara a esta proposta que atenta contra dos drets fonamentals de la dona com són, la lliure
decisió de la dona i la salut.
No s’entén quina és la finalitat d’aquesta proposta ja que els estudis al respecte diuen que
amb l’aplicació d’aquesta llei no es disminuiran els avortaments sinó que el que es farà serà
que les dones amb més poder adquisitiu puguen seguir avortant fora d’Espanya però si que
crearà un greu problema per totes aquelles dones que no puguen fer-ho així, augmentant els
problemes de salut que l’avortament clandestí ocasionaria.
Per tant ara és el moment de dir no a aquesta proposta que afecta molt greument i
directament a les dones però que indirectament també afecta a tota la societat, i manifestar
que una majoria absoluta no és una carta blanca per a que un govern faça el que vulga i
impose una llei com aquesta.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista, un vot en contra del regidor del
Grup Popular Miguel Angel Querol Vives i tres abstencions de la resta de membres del Grup
Popular acorda, aprovar la moció en defensa de la lliure decisió de les dones i en contra de la
nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs.
10. MOCIÓ SOBRE COPAGO EN SERVEIS SOCIALS. Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Malú Blasco de la moció sobre el copago en els serveis socials
que és com segueix:
“Les persones majors dependents de la província de Castelló han rebut en estos dies una
resolució de la Conselleria de Benestar Social per mitjà de la qual se'ls informa de la quantia
que van a haver de pagar des de l'1 de gener del 2014, si volen continuar sent usuaris, com
fins el moment dels centres residencials. Este decret aprovat pel Govern Valencià s'ha avançat
a la implantació del copago per part del Govern Central i hi ha establit unes condicions
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La diferència entre aquesta llei que es presenta ara i la que es va aprovar l’any 2010 és que
en aquell moment va ser aprovada no sols amb el vot dels partits d’esquerra sinó que va
haver partits nacionalistes que van donar llibertat de vot i que van votar a favor d’aquella llei,
per tant es considera que es va aprovar en consens i no com ara que és únicament recolzada
pel Partit Popular.

econòmiques duríssimes, inassolibles en alguns casos per les persones majors dependents
usuàries dels centres residencials.

Les persones majors dependents es quedaren només entre 100 i 200 Euros en el seu butxaca
per als seus gastos personals com a pagament de medicaments, productes ortoprotésicos,
podologia, productes de neteja, vestimenta, perruqueria, oci…
En els casos més dramàtics la norma que ha entrat en vigor l'1 de gener contempla també la
possibilitat d'obrir un procediment de deute per a qui no puga fer front a les quotes siguen els
seus hereus els que carreguen amb el deute.
L'aplicació d’este nou copago a les persones majors ha provocat indignació entre els afectats,
a més d'una gran confusió. Som coneixedors que usuaris de la Residència pública de
Persones majors de Morella han presentat davant de la Direcció Territorial de la Conselleria de
Benestar Social de Castelló els recursos d'alçada en contra d'esta iniciativa que considera
il·legal i injusta i que en alguns casos els obligarà inclús a abandonar els seus centres per no
poder pagar-los.
Per això, el grup socialista de l'Ajuntament de Morella, davant d'esta desafortunada mesura
presa per la Conselleria de Benestar Social que aprofundeix en la desprotecció de les
persones majors dependents presenta per a la seua consideració i acceptació pel ple
municipal lo següent:
Primer. Exigir al Govern Valencià la paralització immediata de l'aplicació del Decret 113/2013 i
procedir posteriorment a la seua derogació.
Segon. Requerir a la Conselleria de Benestar Social perquè obriga un procediment de
negociació amb les entitats i organitzacions socials que atenen les persones majors
dependents per a consensuar l'aplicació del copago en els centres i servicis de benestar social
en la Comunitat Valenciana.
Tercer. Expressar la nostra solidaritat a les entitats i organitzacions socials que atenen les
persones majors dependents recolzant les seues accions i reivindicacions contra el Copago en
els centres i servicis de benestar social.”
Pren la paraula la Sra. García per dir que es considera que el nivell de dramatisme d’aquesta
moció és espectacular al dir coses com: “unes condicions econòmiques duríssimes,
inassolibles en alguns casos per les persones majors dependents usuàries dels centres
residencials”, “possibilitat d'obrir un procediment de deute per a qui no puga fer front a les
quotes siguen els seus hereus els que carreguen amb el deute”, “obligarà inclús a abandonar
els seus centres per no poder pagar-los”, “desprotecció de les persones majors”.
Ací no s’està per a enganyar a ningú, cap usuari quedarà fora del sistema per falta de recursos
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En les resolucions enviades per la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social de
Castelló, es fa constar que els beneficiaris de les residències participen en el seu cost en
funció del seu nivell de renda. A més s’estableix que el beneficiari haurà de realitzar 14
aportacions, quan fins a desembre del 2013 es realitzaven 12.

econòmics ja que l’aportació es fa en funció de la renda de cadascú, per tant el aquesta moció
és falsa.
El cost d’una persona assistida en la Residència és de 1.500 euros al mes i de 1.430 el d’una
persona vàlida quan ja gent que està pagant 200 euros per aquestos serveis i ningú per poca
renda que tinga pagarà més de 1.285 euros mensuals.

Aquesta moció també diu: “usuaris de la Residència pública de Persones majors de Morella
han presentat davant de la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castelló
els recursos d'alçada en contra d'esta iniciativa”, 5 ó 6 dels 68 residents totals, per tant no es
pot generalitzar, encara que les queixes plantejades per aquestes persones s’escoltaran i si es
considera injusta se’ls corregirà.
També diu “iniciativa que es considera il·legal”, i resulta que el copago està contemplat en la
Llei de la Dependència aprovada l’any 2006 pel Govern Socialista.
Per tant se li pregunta a la Sra. Regidora com pensen mantenir el sistema si no és d’aqueta
manera.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que no s’està generalitzant però el que si que s’està fent
és estar al costat d’aquelles persones que més puguen necessitar l’ajuda ja que haurà gent
que sols se’ls quedaran 100 euros per a les seves despeses particulars per tant el sol fet que
hage una persona que no puga fer front als pagaments ja és motiu suficient per reclamar.
Ja se sap que estem en una situació de crisis però la crisis no la té de pagar aquesta pobra
gent i la realitat és que a la Comunitat Valenciana els usuaris aportaran un 90% dels seus
ingressos quan en altres comunitats sols aporten el 60%.
Pren la paraula la Sra. García per tornar a dir que és mentida que hauran usuaris que tindran
que abandonar la residència, ja que els càlculs es fan sobre la renda de cadascú i ningú
abandonarà la residència.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquesta és una qüestió molt important i que afecta a
la societat valenciana i concretament a gent de la nostra localitat, i sorprèn i dol molt veure la
defensa que es fa des del Grup Municipal Popular a la gestió que està fent la Conselleria i amb
la qual mils de persones en tota la Comunitat es quedaran en sols 100 mensuals per a les
seves despeses personals.
Les dades facilitades per la regidora no són inventades, sinó que són certes, elaborades per
tècnics en la matèria i segons informes d’associacions d’usuaris i de treballadors socials,
passant a llegir textualment la següent informació: “El copago aprobado triplica los valores
antiguos y obliga a los discapacitados de residencias, centros de día y ocupacionales a
destinar el 90% de su pensión frente del 30 y 70% de antes. Las condiciones máximas fijadas
por el Gobierno recordando que otras autonomías contemplan el 65% de la pensión frente al
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Per tant en aquestos moment o es fa el copago o el sistema es trenca, encara que a lo millor a
este equip de govern ja que està acostumat els interessa més que es trenque el sistema.

90% de la Comunidad Valenciana” de lo que se desprèn que la Comunitat Valenciana és
“pionera” amb ser la que més copagament aplica.

Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular,
acorda aprovar la moció sobre el copago en els serveis socials tal i com es presenta.
11. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:

- Insistir en la campanya dels gossos, posant senyals per a que no vagen solts.
- Demanar que el calendari que reparteix l’Ajuntament siga paregut al fet en l’any 2010, més
gran i amb uns colors que faciliten veure els telèfons.
- Demanar que el Castell estiga obert tot l’any i que es presente un estudi seriós del seu
horari.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
- Demanar que se reparen les bades de la calçada del Placet de l’Església.
- Tornar a demanar, com ja es va fer fa un any, que se reparen les bades del Portal dels
Estudis
- Preguntar si les obres dintre del projecte d’eficiència energètica es subcontrataran a
empreses de Morella, ja que seria important que el benefici no fora per a l’empresa
adjudicatària sinó per a les empreses de Morella que face les actuacions.
- Repetir les queixes manifestades pels pares dels alumnes del col·legi de primària ja que
encara no s’ha solucionat el tema del fred tant en l’aula de música com en el menjador.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:
Pel que fa al tema del col·legi de primària dir que el menjador no està aïllat correctament estant
pendent de la visita del tècnic de la Conselleria per a que aquesta done l’autorització
necessària per portar a terme les actuacions necessàries per solucionar el problema.
Respecte al projecte d’eficiència energètica és l’empresa adjudicatària la responsable de la
gestió del projecte, sent molt positiu que puguen ser empreses de Morella les que realitzen les
actuacions.
Pel que fa a les bades del Pla d’Estudis, ja s’han realitzat diverses intervencions acordades
amb la Conselleria de Cultura i es taparan lo antes possible, estan a l’espera de quines
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Esta llei afecta greument als usuaris de residències, sense tenir res en contra de la gestió de la
residència de Morella, amb un 17% d’augment, passant a tenir que abonar 14 pagues i des
d’aquest equip de govern sempre es donarà suport, encara que sols siga una persona, a totes
les persones que es veuran afectades per l’aplicació d’aquesta llei.

solucions es plantegen des de la referida Conselleria pel que fa a l’evacuació d’aigües d’eixa
zona.
Respecte a les bades de la calçada del Placet de l’Església, dir que ja fa uns mesos es van
detectat diversos moviments, procedint a tapar les bades en eixe moment i s’està controlant la
situació per veure els moviments que està patint tota Morella des de fa uns quants anys.

Pel que fa al tema del calendari s’està totalment d’acord en que té de tenir de major tamany, i
amb més claredat per a que tota la gent puga consultar tota la informació que es facilita, per lo
que es tindrà en compte per a la realització l’any proper.
Respecte al tema dels horaris del Castell dir que aquest monument es troba obert 360 dies a
l’any i s’està treballant per oferir millors serveis però hi ha que ser conscients que hi ha alguns
dies a l’any que per problemes de personal té d’estar tancat. Dir també que s’han fet moltes
millores en els horaris d’obertura tant d’exposicions com de museus.
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.
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La qüestió de la campanya dels gossos, es tracta de dos problemes, un de neteja i un de
seguretat, i es segueix fent treballs de conscienciació i informació per part de la Policia Local.

