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

Excusa la seva assistència:
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se repartit junt
amb la convocatòria còpies de les actes de les sessions anteriors, per part del Sr. Alcalde es
pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les mateixes.
Pren la paraula la Sra. Secretària per comunicar la rectificació d’ofici de l’última pàgina,
paràgraf 3, de l’acta 02-01-2015, on diu “amb el seu president Enrique Querol al front” deu de
dir “amb el seu president Manuel Querol i amb Enrique Querol al front”.
Seguidament s’aproven, per unanimitat, les actes de data 12-12-2014, 30-12-2014 i
02-01-2015.
2. INFORME D’ALCADIA. Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les
actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc destacar la celebració d’una Junta de Seguretat, sol·licitada donats els robatoris
ocorreguts en el mes de desembre, amb la presència del Subdelegat del Govern, David
Barelles, i els distints representats de la Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, Cap de la Policia
Local de Morella, Regidor de Governació i Alcalde i en la qual es va fer una valoració de les
actuacions fetes pels cossos de seguretat en els dos últims anys, presentant la comparativa de
2013 i 2014 que dona unes dades positives, tot i els últims robatoris.
També s’havia sol·licitat la presència de més efectius que va donar com a resultat, tal i com es
va informar en la referida Junta, l’esclariment de part d’aquestos robatoris i la recuperació de
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 22 DE GENER DE 2015
====================================================================

divers material. Dir que també es realitzarà una campanya d’informació i sensibilització per tal
de demanar la màxima col·laboració ciutadana.
Destacar en quan a l’ocupació, la posada en marxa dels tallers d’ocupació de la Mancomunitat
Comarcal dels Ports, un de gestió forestal i l’altre d’arqueologia, amb la incorporació de 8 veïns
de Morella com a treballadors així com el director del taller d’arqueologia, Ramiro Pérez,
realitzant-se ja una primera reunió per tal de coordinar els treballs del taller forestal. També
s’han posat en marxa les 4 places de Salaris Joves, que ja estan treballant, tant en el reforç de
l’àrea de turisme com en la realització de l’inventari de patrimoni, estudis econòmics i altres.
Pel que fa a la qüestió de patrimoni, en primer lloc, destacar la sol·licitud de la subvenció de
l’1% cultural al Ministeri de Foment per a la rehabilitació de la Torre Font Vella i la Torre
Redona, esperant que la resolució siga positiva, per tal de poder ampliar la primera fase que
començarà properament. També recordar l’adjudicació, per part de Diputació, d’una intervenció
d’uns 400.000 euros en el Colomer Zurita per a la reparació de teulades i façanes,
mantenint-se una reunió la propera setmana amb responsables de l’empresa adjudicatària, per
coordinar els treballs i poder gestionar els llocs de treball necessaris a través de la Borsa
d’Ocupació Local.
Referent als Serveis Socials, s’ha fet una reclamació a la Conselleria per a que es realitze la
modificació dels pressupostos de la Generalitat, ja que es va detectar, per part del Grup
Socialista de les Corts Valencianes i de l’Ajuntament de Morella, la falta de mig milió d’euros
per a la Residència San Juan Bautista de Morella.

Es va assistir, el passat divendres, a la Junta de Govern de la Diputació celebrada a Forcall,
demanant que es canvie el format de la celebració d’aquestes juntes, per tal que els
ajuntaments puguen transmetre les seves necessitats al President de la Diputació, ja que en
este moment no eixisteix el torn de paraula per poder fer-ho.
Posterior a la Junta es va traslladar, al President de la Diputació de Castelló, diverses
qüestions importants per a la nostra ciutat com són: el tema de Colomer Zurita, tal i com s’ha
dit anteriorment, el tema de les escombraries, amb la reiteració de la queixa per no haver-se
fet cap reunió conjunta amb tots els pobles afectats, tant per la pujada del 3% que ha sofert
aquest servei, com pel fi de contracte el proper mes de febrer, amb l’empresa TETMA, així
com la preocupació per la falta de consignació en el pressupost de la Diputació per a
inversions tant importants com un nou tram de la carretera Xiva o la Canà.
Informar de la participació en un taller sobre temes forestal i biomassa, celebrat en el CEDES
de Morella, junt amb empresaris, municipis, associacions, així com el Diputat de
Desenvolupament Rural, considerant-se com un tema important i de futur per a la nostra
comarca.
Celebració d’una nova reunió del consell assessor de la seu dels Ports de la Universitat Jaume
I, en la qual va estar present el Vicerector de Cultura, Wenceslao Rambla, en la qual es va
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Informar, que Red Eléctrica Española ha traslladat la comunicació de l’inici, en les properes
setmanes, de les obres de la línia Aragó-Morella, estant previst que en el mes de febrer es
puga firmar el conveni de col·laboració en els 5 municipis afectats; conveni que ens permetrà
fer algunes inversions, com una nova sala multi usos en el complex esportiu Jaume I.

tractar la programació de projectes de futur, Universitat de Majors, suport als estudiants,
realització de tallers i jornades formatives, etc.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Inici d’obres de millora de diferents vials en l’Hostal Nou, conduccions d’aigua, neteja, i
condicionant de la zona propera al Quarter de la Guàrdia Civil, CEDES, Creu Roja.
- Inici de les obres de reurbanització, renovació de la pavimentació i instal·lacions
subterrànies, del carrer Cofradia que començaran el proper mes de febrer.
- Continuen a bon ritme les obres de millora que s’estan fent en l’Albereda, amb la renovació
del mirador de l’estàtua i actuacions al voltant de la Guarderia i del passeig.
- Millores en el Monte de Pereroles, dintre del projecte de paratge natural municipal amb
l’adequació de senders, murs ....
- Treball de neteja, degut a les nevades, d’accesos, sobre tot al Centre de Salut i als centres
educatius.
ÀREA DE SERVEIS
- 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.
- Muntatges per als diferents actes de Sant Antoni.
- Muntatge de l’Espai Firal per Jocambient.
- Reunió i visita de l’empresa municipal d’aigües, per tal revisar les importants inversions que
s’han portat a terme en els últims anys, així com per programar noves inversions per a la
modernització de la xarxa d’aigües.
- Dispositiu nevades.

- S’han demanat ofertes a les distintes entitats bancàries per a l’operativitat de l’Ajuntament.
- S’estan preparant reclamacions per aquelles subvencions de la Generalitat que no han
estat reconegudes o que han estat minorades indegudament.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Dispositiu especial de trànsit i tancament de carrers per raó de la celebració del Betlem
Vivent “L’Estel dels Ports”.
- Atenció a distints incidents, incendis, accidents, etc, esperant que el conductor que va
resultar ferit en l’accident ocorregut en la CV-14 es recupere aviat.
- Informar que s’ha transmès una reclamació per a que es realitzen actuacions en el tram
CV-14 on es va produir aquest últim accident, adequant el seu paviment i millorant la
seguretat, i també reiterant la petició de col·locació de biondes en l’entrada sud de Morella
(antiga cooperativa, Era de Pere Basilio)
- Celebració de la reunió periòdica amb els veïns d’Ortells, per tractar diferents qüestions,
especialment l’organització de les festes d’Ortells del 6, 7 i 8 de febrer.
- Celebració, aquest mes de gener, de la festa de Romania.
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ÀREA D’HISENDA

ÀREA DE TURISME
- Balanç molt positiu en quan a les dades de 2014 en quan a nombre de visitants i de
pernoctacions, destacant les bones dades d’ocupació de Nadal i cap d’any.
- Inici de les XII Jornades gastronòmiques de la trufa.
- Diverses tasques de promoció, com el vídeo de promoció de Nikon Europa.
- Celebració d’un Patronat Municipal de Turisme, per programar el treball del primer trimestre
de 2015, i on es va acordar la concessió del premi patronat de turisme 2014 a Victor Amela i
el premi patronat d’honor a José Ferrer.
- Treball de formació i avaluació dels distints establiments adherits al SICTED.
- Renovació integral de la web cases de morella.
- Presentació de la web de la Ruta dels Tres Reis.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
- Celebració dels premis RqR, organitzats pel Consorci Provincial de Residus, coordinats per
Comunicacions dels Ports i que es van lliurar en les sales gòtiques d’aquest Ajuntament.
- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
- Tasques de manteniment i millores de zones verdes i camins realitzades per les brigades
medioambientals dintre del Pla d’Ocupació Local.
ÀREA DE COMERÇ
- Celebració de la Festa del Comerç.
- 3ª edició de “Regala a Morella”.

- Borsa de treball: tramitació de tres ofertes de treball corresponents a diverses empreses de
Morella.
- Programació de distints cursos de formació: jornades “Salut, esport i creixement”, cursos
d’aprenentatge de romanès, Aula Mentor i preparació de les inscripcions i matrícules per als
exàmens de l’Escola Municipal d’Anglès.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’ha fet el seguiment de l’estat dels canvis de canals i actualització per als canals TDT.
- S’ha procedit a la creació de nous usuaris, reparació de la xarxa guifi.net, i posada en
marxa de l’associació d’usuaris per tal d’adaptar-se a la normativa de telecomunicacions.
- Es van fer reunions amb diverses empreses per fer el canvi de servidor de correu i servidor
online per còpies de seguretat municipals, i els informes oportuns per facilitar la tramitació
administrativa.
- Realització i preparació de nous cursos d’informàtica.
- S’ha fet el muntatge del sistema de xarxa per a la realització dels diferents actes que s’ha
portat a terme en l’últim mes.
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ÀREA D’OCUPACIÓ

ÀREA DE COMUNICACIÓ
- Coordinació de la publicitat en qüestions com, les Jornades de la Trufa, cinema municipal, i
calendari d’activitats de Nadal amb la inserció en mitjans provincials i nombroses webs,
Nikon Europa o l’actualització de continguts en la web morella.net.
ÀREA DE DISSENY
- Treballs per donar a conèixer les nombroses i variades activitats.
- Modernització de distintes webs, com morella singletracks, cases de morella i altres.
ÀREA DE CULTURA
- Programació de Nadal, variada i amb molta participació.
- Obertura de la xarxa de museus durant totes les festes nadalenques, a excepció dels dies
de Nadal i Nadalet, el que ha permès la venda de les entrades conjuntes.
- S’ha transmès una nova reclamació referent a Morella la Vella que continua tancada i sense
cap novetat.
- Posada a la venda del llibre Josep Alanyà “El cisma de occidente y les vistes de Morella”.
- Continua la programació de cinema.
- Concert de la Rondalla.
- Visita temàtica teatralitzada.
- Cicle Cita a Morella que va finalitzar en la conferència a càrrec de Ramon Adell.

- Col·laboració en el Pla comarcal contra la drogoaddicció i posada en marxa de la Escola de
Famílies.
- S’ha rebut un informe de Conselleria respecte a distintes millores a realitzar en el col·legi i
escola llar, estant informant-se per part del tècnic municipal i havent-se començat ha
realitzar-se algunes obres per part de la brigada municipal.
ÀREA DE JOVENTUT
- Celebració, un any més, de Jocambient, sent un èxit de participació, destacant la
col·laboració en el bàsquet femení morella en la gestió de la barra, així com les
contractacions de diversos monitors.
- Programació del Casal Jove.
- Ajudes projectes final de carrera.
- Desenvolupament del curs de monitors de temps lliure.
ÀREA DE TRADICIONS
- Organització de la cavalcada de Reis, agraint la participació a tots els voluntaris i
organitzadors.
- Incorporació d’un nou Macer, Lucas Cubero, per la jubilació de l’anterior, Ismael Eixarch,
felicitant-los a tots dos.
- Col·laboració en la preparació de la festa del patró, Sant Julià.
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ÀREA D’EDUCACIÓ

- Col·laboració en la celebració de l’Estel dels Ports.
ÀREA DE FESTES
- Programació d’activitats en el Nadal.
- Es va mantenir una reunió amb els veïns d’Ortells per organitzar les festes de Sant Antoni i
Sant Blai.
- S’ha col·laborat en els majorals en l’organització de les festes de Sant Antoni.
- Reunions en els majorals del Quinquenni de Xiva.
ÀREA D’ESPORT
- Es va disputar la cursa no competitiva de Sant Silvestre, en una gran afluència de
participants.
- Col·laboració en el club bàsquet femení Morella a Jocambient.
- Participació en la festa de l’esport que organitza Comunicacions dels Ports, on va rebre un
premi la cursa Enduro Morella Race, organitzada per Morella singletracs.
- Reunions per a la celebració de la II Enduro Morella Race el proper mes de juny i per la
presentació i organització de la Medextrem el proper mes d’abril.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Col·laboració en el projecte de l’Escola de Família,
- Reclamació de la part no inclosa en els pressupostos de la Generalitat per pagar a la
Residència de la 3ª edat de Morella.
- Tramitació del nou sistema de pagaments del Centre de Dia.

- Recollida d’aliments, conjuntament amb la Creu Roja, reforçant-se en aquesta època.
- Donar les gràcies per la jornada que es va fer en el poliesportiu, sobre autodefensa i on es
va fer una important donació d’aliments i joguines per a la gent necessitada.
- Celebració de la Paradeta solidària del 0,7%.
- Realització d’un monòleg al teatre municipal, la recaptació del qual va estar destinada a fins
benèfics, felicitant per la iniciativa a Eventos Morella.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Concert, el passat 20 de desembre, del cor de la seu dels Ports de la Universitat de Majors,
sent la seva estrena, donant les gràcies als alumnes participants.
- S’ha cedit l’ús de la Sala de Juntes de la Casa Ciurana a la nova Junta de Jubilats per a que
puguen fer més activitats durant els caps de setmana.
I per finalitzar, felicitar a tots els organitzadors i participants en el pessebre vivent, l’Estel dels
Ports, i als Majorals de Sant Antoni, així com, molt especialment, en primer lloc a la Secretària
per haver tingut un nou net, Pau, al que donem la benvinguda a Morella, i en segon lloc a
Carmen Milián Pascual pel seu 100 aniversari.
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ÀREA DE SOLIDARITAT

Es dóna compte dels decrets que van del 2014-0312 al 2014-0347 i el 2015-0001
Expedient
764/2014
774/2014
775/2014
770/2014
769/2014
766/2014
20/2014
734/2014
20/2014
756/2014
757/2014
25/2014
734/2014
15/2014
711/2014
738/2014
725/2014
714/2014
727/2014
730/2014
735/2014
736/2014
737/2014
743/2014
747/2014
742/2014
745/2014
746/2014
748/2014
740/2014
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Nom
Data
Resum
DECRET 2015-0001 16/01/2015 18:48 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN 16-01-2015
DECRET 2014-0347 30/12/2014 14:17 CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 02-01-2015
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ADMINISTRACIÓ I
DECRET 2014-0346 30/12/2014 14:17 HISENDA 02-01-2015
CONVOCATORIA COMISSIÓ ADMINSTRACIÓ I
DECRET 2014-0345 29/12/2014 16:27 HISENDA 29-12-2014
DECRET 2014-0344 29/12/2014 16:26 CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 30-12-2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I ESPECIAL DE
DECRET 2014-0343 22/12/2014 13:44 COMPTES PER AL DIA 23-12-2014
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
DECRET 2014-0342 18/12/2014 16:04 _RESOLUCIÓ_2780
DECRET 2014-0341
18/12/2014 8:12 LIQUIDACIÓN PLUSVALIA EXP. 734/2014
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR JOSE MARIA
DECRET 2014-0340
18/12/2014 8:11 SANZ SANZ
TRACTAMENT DE RESIDU SÒLID URBÀ - VEHICLE DECRET 2014-0339 16/12/2014 12:24 B1238TD - GEORGE ADRIAN CIOCHINA
TRACTAMENT DE RESIDU SÒLID URBÀ - VEHICLE DECRET 2014-0338 16/12/2014 12:24 V5303AG - TAMHIEXCA SL.
DECRET MODIFICACIÓ 02/2014 PATRONATO
DECRET 2014-0337 15/12/2014 10:25 MUNICIPAL DE TURISME
DECRET 2014-0336 12/12/2014 10:54 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 734/2014
APROVACIÓ FACTURES PER A SUBVENCIÓ "MILLORA
DECRET 2014-0335 12/12/2014 10:32 ESPAIS DEGRADATS"
DECRET 2014-0334
12/12/2014 9:32 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 711/2014
DECRET 2014-0333
12/12/2014 9:32 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 738/2014
DECRET 2014-0332 11/12/2014 15:42 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 725/2014
DECRET 2014-0331 11/12/2014 15:42 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 714/2014
DECRET 2014-0330 11/12/2014 15:41 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 727/2014
DECRET 2014-0329 11/12/2014 15:41 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 730/2014
DECRET 2014-0328 11/12/2014 15:40 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 735/2014
DECRET 2014-0327 11/12/2014 15:39 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 736/2014
DECRET 2014-0326 11/12/2014 15:39 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 737/2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I ESPECIAL DE
DECRET 2014-0325 10/12/2014 10:39 COMPTES DIA 11-12-2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA OBRES I
DECRET 2014-0324 10/12/2014 10:39 URBANISME DIA 11-12-2014
DECRET 2014-0323 10/12/2014 10:39 DECRET COMISSIÓ CULTURA 11-12-14
DECRET COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DECRET 2014-0322 10/12/2014 10:38 11-12-14
DECRET 2014-0321 10/12/2014 10:38 DECRET COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ 11-12-14
DECRET 2014-0320 10/12/2014 10:38 DECRET COMISSIÓ BENESTAR SOCIAL 11-12-14
DECRET 2014-0319 10/12/2014 10:38 CONVOCATORIA PLE ORDINARI 12-12-2014

DECRET 2014-0318

10/12/2014 8:39

DECRET 2014-0317

10/12/2014 8:39

DECRET 2014-0316
DECRET 2014-0315
DECRET 2014-0314
DECRET 2014-0313
DECRET 2014-0312

10/12/2014 8:39
10/12/2014 8:37
10/12/2014 8:37
10/12/2014 8:37
10/12/2014 8:37

INCOACIÓ EXPEDIENT MULTES DE TRÀNSIT RESOLUCIÓ 2745
RESOLUCIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA I VOLUNTÀRIA
ISAMEL ORTÍ EIXARCH
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ _2755
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 704/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 705/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 678/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 447/2014

20/2014
721/2014
20/2014
704/2014
705/2014
678/2014
447/2014

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2014. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament dels mesos de
novembre i desembre de 2014 que han segut examinats e informats favorablement per la
Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:
MES DE NOVEMBRE
Saldo a 31-10-2014.......................................................... 356.989,94 €
Ingressos novembre..........................................................321.981,91 €
Total................................................................................ 678.971,85 €
Pagaments...................................................................... 469.271,10 €
Existència a 30-11-2014................................................. 209.700,75 €

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Querol per, en primer lloc, sumar-se a les felicitacions fetes pel Sr.
Alcalde.
Seguidament hi ha que dir que, després de mesos de queixes, s’ha aconseguit que es rebaixe
un poc el gasto de publicitat en propaganda i autobombo. Aquest trimestre es pagaran 4.630
euros, més 2.450 pendents de reconeixement, el que suposarà un gasto de 2.360 euros
mensuals, que si bé no és tot el que es vulguera que baixaren, sí que ha disminuït en relació a
trimestres anteriors.
Demanar que el regidor d’Hisenda, que ens acusa de no saber d’on es trauen estes xifres,
s’estudie els comptes, ja que este any, s’acabaran pagant els 35.000 euros anuals que
constarà la construcció del túnel, preguntant, quin serà el cost total d’aquest túnel d’accés al
Parador, que no serveix per a res i que va ser l’únic que es va fer després de 7 anys de govern
de Zapatero, 5 dels quals amb bonança econòmica.
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MES DE DESEMBRE
Saldo a 30-11-2014...........................................................209.700,75 €
Ingressos novembre........................................................ 536.314,24 €
Total.................................................................................. 746.014,99 €
Pagaments....................................................................... 389.478,72 €
Existència a 31-12-2014.................................................. 356.536,27 €

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir, que no caldria tornar a repetir el que s’ha dit en tantes
ocasions, Vostè ja sap de que està parlant i la gent també, però si no es contesta després
diran que es perquè s’amaga alguna cosa.
Dir que en els comptes de tresoreria és, on es dóna compte dels diners que cobra i els que
paga l’Ajuntament en un període de temps determinat, sent les quantitats diferents en cada
trimestre i per tant no tenen res a veure les seves amenaces.
Pel que fa al túnel del Parador, tot el món sap perquè ara no serveix per a lo que va estar fet, i
que no era altra cosa que com accés a un Parador, que a hores d’ara no està fet.
I per finalitzar dir que no cal que dubte de que s’ha passat més hores revistant i estudiant els
comptes que ha pogut dedicar-li el Sr. Querol a mirar-se els pressupostos.
Pren la paraula el Sr. Querol, per dir que no sap com el Sr. Bordàs pot dir les hores que dedica
o no a revisar els pressuposts, repetint que la pregunta que s’ha fet anteriorment és molt clara,
i no és d’altra que saber quin serà el total que constarà a tots els morellans la construcció del
túnel.
A lo que li respon en Sr. Bordàs, dient que està clar que no sap quantes hores li dedica, però el
que sí que queda clar és que, en les comissions informatives per serveixen per preparar els
plens no demostren molt d’interès, ni dedicació. També dir que tots aquests números no sols
es poden consultar per als plens, sinó que estan sempre disponibles per a ser consultats.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per a que quede clar d’una vegada per totes, ja que pareix no ho
han entès, que el cost total del túnel del parador és de 35.000 euros, però no es pague eixa
quantitat cada any, sinó perquè eixos 35.000 euros s’estan pagant fraccionats en distintes
anualitats.
I pel que fa a la qüestió del Parador, tot el món sap perquè no es va construir després
d’haver-se realitzat el projecte del túnel, 4 anys després de la seva adjudicació, després de
tenir-se que canviar el desastrós projecte inicial i després d’estar adjudicades les obres a
l’empresa Sacyr en l’any 2010.
Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes corresponents als mesos de novembre i desembre de 2014 tal i
com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA 4T. DELS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Patronat Escola Municipal de Música
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Pel que fa al preu total del cost del túnel, no es pot donar la xifra concreta al no disposar de la
mateixa en estos moments.

Coneix també els comptes de tresoreria del meso d’octubre al de desembre de 2014 que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
OCTUBRE - DESEMBRE
Saldo a 30-09-2014...............................................................9.325,44 €
Ingressos..............................................................................12.093,87 €
Total.....................................................................................21.429.31 €
Pagaments...........................................................................13.791,93 €
Existència a 31-12-2014........................................................7.627,38 €
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 del mes d’octubre al de desembre de 2014 que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
OCTUBRE – DESEMBRE
Saldo a 30-09-2014...............................................................6.464,88 €
Ingressos ......................................................................................0,04 €
Total.......................................................................................6.464,92 €
Pagaments....................................................................................0,00 €
Existència a 31-12-2014........................................................6.464,92 €

Patronat Municipal de Turisme
Coneix també els comptes de tresoreria del mes d’octubre al de desembre de 2014 que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
OCTUBRE - DESEMBRE
Saldo a 30-09-2014.............................................................24.939,14 €
Ingressos .............................................................................21.922,95 €
Total.....................................................................................46.862,09 €
Pagaments...........................................................................26.009,45 €
Existència a 31-12-2014......................................................20.852,64 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir respecte al punt anterior, ja que la flexibilitat del Sr.
Alcalde no li ho ha permès .......
Pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar que no diga el que no és, ja que sí que hi ha
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.

flexibilitat en el torn de paraula i la prova d’això la té en les actes de qualsevol ple. Tots els
grups tenen dos torns de paraula, i en cap moment se li ha negat la paraula ja que, en el punt
anterior, ha utilitzat els dos torns que tenia, tancant la intervenció el Sr. Alcalde, i ara en el punt
4 té la paraula.
Reprèn el Sr. Querol la seva intervenció dient, que es referia al ple de pressupostos en el qual
el Sr. Alcalde li va negar un tercer torn de paraula, per lo que la seva flexibilitat no és tal i com
diu.
En quan al fet de si s’han mirat o no els pressupostos i de que no es parla a les comissions, dir
que és en el ple on els morellans s’enteren de les coses, i és en el ple on es qualifiquen
d’ocurrències les propostes que es presenten des del Grup Popular. Quan s’acaben els
arguments es té de recórrer als insults, com quan el Sr. Bordàs el qualifica personalment de
“rastrero”.
Quan el Sr. Alcalde explica la història del Parador, tot el món sap, que des del 2004 fins al
2007 es va canviar el projecte, començant en la idea del túnel a l’any 2007, estant a hores
d’ara fet el túnel però sense Parador, que està parat, i sense fer.
I per finalitzar agrair, després de tantes preguntes al ple, que l’Alcalde hage respost a la
qüestió del cost total del túnel del Parador, encara que es revisaran les factures dels pagos, ja
que es creu que l’import total és superior als 35.000 euros.

En quan als insults als que s’han fet referència, dir que no es va dir que el regidor era un
rastrero, sinó que el fet de dir que si l’Alcalde no cobrara es podrien evitar els robatoris, era
una actitud rastrera.
Pel que ha dit sobre les comissions i el ple dir que, les comissions són per a treballar i quan diu
que és en el ple quan la gent s’entera de les coses, és gràcies a unes gravacions, qualificades
segons Vostè de propaganda i autobombo, que donen una transparència absoluta.
I per acabar i pel que fa al Parador, si al 2007 es va fer el projecte i el Parador no s’ha fet,
caldria que preguntaren perquè no es van donar els permisos d’una manera més àgil per part
de Cultura.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que el que es té clar és, que la culpa de que el Parador no
estigue fet, és del Govern Socialista que governava en eixe temps a Madrid, i a diferència de
Vostès, que pareix no tinguen clar que en compte de a la Diputació, a la Generalitat o al
Congrés dels Diputats estan governant en l’Ajuntament de Morella, els membres del Grup
Popular saben diferenciar quina responsabilitat té cadascun en cada cas i saben que estan en
l’Ajuntament de Morella com a representant dels morellans.
Dir que, mai es va dir que si l’Alcalde no cobrara es podrien evitar els robatoris; això no es va
dir en cap moment.
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Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir, que mai s’ha amagat cap informació, i la partida de
“estudis i projectes” no sols està per pagar el túnel, sinó que d’aquesta partida també es tenen
de pagar altres projectes i obres que es fan.

Quan es diu que gràcies a la gravació d’un ple, que es seguirà qualificant com propaganda i
autobombo, hi ha transparència, hi ha que dir que aquest ajuntament té un cap de premsa que
es suposa podria fer, com a una de les seves funcions que podrien explicar quines són,
perfectament la gravació d’aquestos plens, sense suposar una despesa per aquest
Ajuntament.
I per acabar preguntar, vistos els 85.000 euros de pèrdues que apareixen en el balanç
presentat, quan costa cada any el matadero a tots els morellans, a banda de saber el capital
que inverteix tant l’Ajuntament com altres empreses públiques. També preguntar que li sembla
a un alcalde socialista que hi hage dos treballadors del matadero que es neguen a anar a
treballar mentre no se’ls pague el que se’ls deu.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, per respecte als nostres veïns, caldria parlar de la
qüestió que ens ocupa en aquest punt i que són els comptes de tresoreria dels organisme
autònoms, sense fer una barreja de qüestions, actitud per altra part que ja s’està fent habitual
per part de Vostès.
Per tant es parlarà de allò que ens ocupa i, concretament de l’Escola de Música, des d’on
s’està fent una gran tasca pedagògica i educativa, gràcies a que l’Ajuntament està fent un
sobre esforç per suplir els pagaments que, any rere any, no està fent l’administració que li
pertoca.

Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos d’octubre al de desembre de 2014 de la Fundació
Escola Municipal de Música, Fundació Sexennis i Patronat Municipal de Turisme tal i com
vénen redactats.
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
2014 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 el que el Ple queda assabentat.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI DE VALLIVANA 2014. S’exposa al Ple,
per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de Vallivana
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Per que fa a les altres qüestions que ha plantejat, les xifres són públiques i l’Ajuntament de
Morella no està fent cap inversió en el matadero. Repetir que aquest és un element molt
important per al sector primari, per unir el sector agroalimentari i per donar un valor afegit a tots
eixos productes que es realitzen en el nostre poble i que va ser un projecte en el qual, ni es va
tenir cap ajuda ni pareix ser es tindrà en un futur, però que es continuarà fent lo possible per
millorar el seu funcionament i que puga seguir endavant.

corresponents a l’any 2014, sent el següent resum:
Saldo a 01/01/2014........................................25.662,28 euros
Ingressos........................................................30.981,04 euros
Pagaments......................................................41.552,90 euros
Saldo a 31 de desembre de 2014..................15.090,42 euros
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que, es lamenta que cada any baixe el saldo final i
demanant que s’estudie aconseguir un millor finançament així com que es vage millorant i
arreglant el santuari i els edificis del seu voltant, ja que aquest és un dels llocs que més
aprecien tots els morellans.
Aprofitar per preguntar en quina situació es troba l’alberg de Vallivana, la gestió del qual es va
demanar tantes vegades des d’aquest Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per, en primer lloc, agrair el treball tant de l’administrador com de
tota la gent que treballa pel bon funcionament del santuari.

Pel que fa a l’alberg i després de molt de temps, es va aconseguir la seva gestió, però es va
cedir totalment desmantellat i sense cap equipament, per lo que per poder posar-lo en
funcionament, es requereix fer una inversió en dotació molt important. L’any passat es va
presentar un projecte a la Conselleria de Cultura que va ser denegat, i aquest any es
presentarà un nou projecte per poder equipar i posar en marxa les instal·lacions a la
Conselleria de Turisme.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar els comptes del Santuari de Vallivana de
l’any 2014 tal i com vénen exposats.
7. AFECCIONS NOVA LLEI URBANÍSTICA, ACTIVITATS EN TERRENY PROTEGIT. Es
dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés del següent:
“Modificaciones en la tramitación de TURISMO RURAL en edificaciones existentes en SUELO
NO URBANIZABLE PROTEGIDO con la entrada en vigor de la nueva ley urbanística
valenciana L.O.T.U.P. (25 de Agosto de 2015).
En las Masías existentes en Suelo No Urbanizable Protegido, hasta la actualidad se permitían
realizar actuaciones encaminadas a turismo rural, en edificaciones que estuviesen
catalogadas. A tal fin se realizo una catalogación de 198 edificaciones en Suelo No
Urbanizable para poder atribuir el uso turístico a estas edificaciones.

13

Codi . Validació : 7W6PEZ5QXTQXXSJJWQMZZKPLD | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 13 de 24

Pel que fa als comptes, hi ha que tenir en compte que l’any 2014 ha estat un any en el qual
s’han tingut que fer moltes inversions per tal de posar en marxa el bar, dient també que des de
l’Ajuntament s’ha col·laborat intensament per fer actuacions de recuperació i millora de
l’entorn.

Con la entrada en vigor de la LOTUP, es necesario para atribuir estos usos que los permita
expresamente el Plan General. Esto motiva pues la necesidad de modificar el Plan General de
Ordenación Urbana, para contemplar esta nueva exigencia de la LEY urbanística.
En el caso de Morella existen muchas masías y edificaciones que se ubican en Suelo
Protegido, haciendo necesaria esta modificación del Plan.
En Morella hay distintos tipos de SUELO PROTEGIDO en sus distintas clases de protección
que son, FORESTAL, DE PROTECCION ECOLOGICA Y PAISAJISTICA, Y DE VISTAS.
Dentro de este Suelo Protegido existen muchas construcciones, que quedan invalidadas para
modificar su uso actual, con la nueva Ley, por la protección del territorio donde se ubican.
La modificación que debe de realizarse, pasará por permitir el cambio de uso en los edificios
existentes, en caso solo de destinarse a USO TURISTICO.
Este cambio de Uso requerirá, además, según el artículo 203. 3 de la LOTUP informe
vinculante de Turismo, Urbanismo y Carreteras.
Tramitación de la Modificación. Según la nueva Ley la tramitación de esta modificación puntual
se realiza primero solicitando el órgano promotor (el Ayuntamiento) al órgano sustantivo
(Consellería de Medio Ambiente) el inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial estratégica.

Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que, s’està totalment d’acord en solucionar els possibles
problemes que puguen tenir els propietaris de finques, i si una llei es pot canviar per millorar la
situació està bé que es face; però les lleis hi ha que complir-les i no ha estat així, ja que
aquesta modificació ha estat donada per sol·licitud d’un particular que, amb autorització
d’aquest ajuntament va augmentar la volumetria en una zona protegida de vistes.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, la llicència que es va concedir a aquest particular va
estar donada segons la llei en vigor, però que, degut a l’entrada en vigor de la llei LOTUP no
podia tramitar la seva alta en turisme.
Pren la paraula el Sr. Ortí per repetir que si es pot canviar aquesta llei, està bé fer-ho, però que
en el cas de la concessió de la llicència d’obres no es va complir en la llei.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que no s’han de barrejar les coses, ja que el Sr. Ortí està
parlant d’una qüestió que, res té a veure en el que ens ocupa en aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Ortí per tornar a dir que si es pot canviar aquesta llei, que afecta a les
zones de vista protegides entre altres, està bé fer-ho, per que a tots els morellans es puguen
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El órgano sustantivo emitirá informe ambiental, sobre el alcance de la modificación. Con este
documento se elaborará la versión preliminar del plan que elaborará el órgano promotor. Este
documento se someterá a la participación pública y a consultas con un mínimo de 45 días y
posteriormente se remitirá a la Consellería de Urbanismo, la cual realizará consultas con los
órganos afectados (Turismo, Carreteras, Confederación, etc…).Proponiendo después su
aprobación y posterior publicación.”

beneficiar, però en igualtat de condicions, ja que si un veí pot augmentar la volumetria, tant a
l’alt com a l’ample, que tots ho puguen fer.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un tema molt important, sent una batalla
que s’ha plantejat moltes vegades, ja que Morella ha tingut que lluitar per a defensar als veïns
de Morella, davant lleis urbanístiques anteriors que no facilitaven la rehabilitació del patrimoni
del nostre terme per poder tenir un futur positiu, fent-se ja en el seu moment catàlegs de
masos i altres actuacions per a que la Generalitat modificara aspectes d’aquestes lleis.
Aquesta nova llei, que va entrar en vigor en el mes d’agost, es carrega completament tot el
treball, catàleg de masos, modificacions i altres treballs que s’havien fet des d’aquest
Ajuntament, per tant, ara es farà una consulta prèvia, tal com marca la llei actual, per a que
ens indiquen els passos a seguir per fer una modificació del Pla General per a que ho
permiteixca, esperant una resposta positiva i realista amb les nostres possibilitats.
De tot el que el Ple queda assabentat.
8. INFORME POLICIA LOCAL 2014. Es dóna compte per part del regidor de Governació
Ernesto Blanch Marín de l’informe anual de l’acció de la policia local, cos que és dels més
reduïts de tota la província però que per les peculiars característiques i activitat turística de la
població és tant necessari, recordant que se’ls ha condecorat pels seus 25 anys de servei dels
dos agents titulars, que és com segueix:

Seguretat pública
Total
Diligències instruïdes per causes judicials
Informes emesos a sol·licitud de CC i FF de Seguretat i altres institucions
Identificats
Esbrinaments de domicili i parador de persones
Denuncies presentades davant la Guardia Civil
Citacions judicials realitzades
Denuncies per la llei 1/1992 de Seguretat ciutadana
Denuncies per incompliment de les Ordenances Municipals
Retirada d’elements de la via pública, per Decret d’Alcaldia
Prevencions sol·licitades a altres organismes per esdeveniments
Número de serveis relacionats amb “Bous al carrer”
Seguretat vial
Total
Controls d’alcoholèmia, número de proves (campanyes de tràfic)
Controls de casc i cinturó, número de persones (campanyes de tràfic)
Controls de telèfon mòbil (campanyes de tràfic)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (casc urbà)
Denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial (vies interurbanes)
Retirada de vehicles abandonats en la via pública
Serveis guals
Immobilització de vehicles
Informes per recursos presentats per denuncies de tràfic

48
3
8
0
6
1
6
0
0
0
14
10
462
0
0
0
452
0
0
2
0
2
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Estadística 2014

Assistències, investigacions i tramitació diligències en accidents:
Amb prova d’alcoholèmia
Amb danys materials entre vehicles i a mobiliari urbà (partes amistosos)

0
6

Menors
Total
Control de tràfic d’entrades i sortides de col·legis

153
153

Altres serveis
Total
Serveis humanitaris, indigents, etc
Autoritzacions traques (bodes, despedides ...)
Control d’animals de companyia i gestió gossos abandonats
Informes interns, Alcaldia, Junta de Govern, Regidories, Administració, etc
Certificats de convivència
Informes àrea obres, ocupacions via pública, etc.
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’entrada)
Objectes perduts (número d’objectes registrats d’eixida) entregats
Vigilància de mercats de venda no sedentària
Notificacions realitzades

307
11
4
4
76
2
13
23
15
52
107

Cridades ateses
Cridades rebudes del 112 o 085
Cridades telefòniques ateses

Total

1944
34
1910

Pren la paraula el Sr. Alcalde per sumar-se a les paraules dites anteriorment, ja que aquest
cos de policia està fent una gran tasca en diferents aspectes molt importants per a la nostra
ciutat.
Aprofitar per lamentar els fets ocorreguts amb un gos que estava abandonat i que va sofrir un
àtac vandàlic, trobant-se en este moment molt greu en el centre d’acollida de Vinaròs. Ara es
procedirà a realitzar la corresponent denuncia, esperant que siga un fet puntual, ja que,
sortosament, tots els veïns de Morella tenen molta cura i conscienciació amb els animals.
De tot el que el Ple queda assabentat.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS APROFITAMENT FUSTES MONTE
PEREROLES. Vist que el Plec Particular de Condicions Tècnic-Facultatives que han de regir
l’alienació de l’aprofitament de montes de Propis, inclosos en el catàleg d’Utilitat Pública, i
resultant: Que l’Unitat Forestal ha remés a aquest Ajuntament el Plec de Condicions Tècniques
Particulars, que ha segut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per
l’Intervenció per a la seua fiscalització prèvia.
Considerant: Que l’Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en relació amb l’Art.
265 del seu Reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer, determina la
competència de l’Entitat Local per a la realització de l’aprofitament dels seus montes amb
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Pren la paraula la Sra. Garcia per agrair al cos de policia local la important feina que
desenvolupen, donant-los l’enhorabona per la creu rebuda pels 25 anys de servici al mèrit
policial.

subordinació, en el referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació de preus mínims dels
productes, al que disposa l’Administració Forestal.
Considerant: Que sent necessari determinar les condicions econòmiques-administratives
particulars, que degudament informat per Secretaria i per Intervenció ha de ser aprovat pel Ple
de l’Ajuntament, com Òrgan competent, segons el disposat en l’Article 22.2.I), de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i Art. 122 del Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, devent exposar-se al públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí
Oficial de la Província, segons el disposat en el nomenat Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la Comissió de
Promoció Econòmica; la Corporació per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació, mitjançant
subhasta de l’aprofitament de fustes del monte de Pereroles amb una quantia de 144,36 m3
amb una taxació de 98 euros.
Segon. Que es sol·licite oferta a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del
contracte.
Pren la paraula el Sr. Amela per lamentar que no se puguera adjudicar en el seu moment, ja
que ara el preu és molt baix.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per recordar que aquestos pins eren els que va talar la
Conselleria sense, ni tan siquiera, informar a l’Ajuntament, sent necessari en este moment la
seva retirada.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
SERRANIA CELTIBÉRICA (ADSC)”. Coneguda la constitució de la “Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibérica (ADSC) com a instrument per al foment i per propiciar el
desenvolupament socioeconòmic rural i sostenible dels seu àmbit territorial, sent una
organització sense ànim de lucro, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per
al desenvolupament dels seus fins, estant subjecta als seus Estatuts i a la normativa
aplicable.
Coneguts els Estatuts de la referida associació, els objectius i reivindicacions coincideixen
amb les necessitats de la nostra comarca, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar els Estatuts de la “Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica
(ADSC), tal i com es presenten.
Segon. Adherir-se a aquesta associació amb els seus drets i obligacions.
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Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que el cost d’aquest projecte per a l’Ajuntament és de 0
euros, sent important traure eixa fusta per que el terreny quede net.

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig per a la signatura de quants documents
puguen ser necessaris per aquesta tramitació.
Quart. Nomenar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig com a representat d’aquesta corporació
en la “Asociación para el Desarrollo de la Serrania Celtibérica”.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està satisfet davant la creació d’una associació que
pot ser tant important per la Serrania Celtibèrica, encara que hi ha que puntualitzar que ara es
diu Serrania Ibèrica.
Es considera que aquesta pot ser una molt bona eina per a que s’uneixquen els esforços dels
1.200 municipis que la integren i que pertanyent a 10 províncies diferents però que tenen una
problemàtica comú, ja que són zones molt boniques però amb molta dificultat per a que la
joventut es puga afincar en les mateixes.
Pel que fa als recursos econòmics dels que es poden disposar, es tindria que tenir en compte
les subvencions sobre tot de la Unió Europea, després de la notícia positiva que s’ha conegut
avui, dels 60.000 milions d’euros que volen anar donant cada mes fins a 2016 o 2017, sobre
tot per ajudes a territoris que presenten un índex de població de 12,5 habitants per m2.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es coincideix en que la despoblació és el major
enemic, tant de Morella com la resta de poblacions que formen part d’aquesta Serrania
Celtibèrica. És molt important la suma d’esforços de cara a les Comunitats Autònomes per a
que tinguen lleis que afavoreixquen la política rural, al Govern d’Espanya i sobre tot de cara
als fons europeus de la Unió Europea, que prioritzen estes zones interterritorials constituïdes i
amb índexs de població tant baixos.
Per tant, s’ha de fer un lobby, per fer front comú al dèficit d’infraestructures, esperant que les
altres administracions de la nostra comunitat, també es sumen a aquest projecte, sent
essencial que es face front comú per damunt dels colors polítics dels distints governs.
11. MEMORIA CASTELL I MUSEUS 2014. 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 2014 i
que és com segueix:
“ En primer lloc parlar de les entrades que s’han venut durant l’any en els distints llocs, tenint
en compte que és el primer any que es pot fer una comparativa, ja que ha estat a partir de
l’any 2013 quan s’ha fet el recull del total d’entrades venudes en tots els indrets i en general els
resultats han sigut positius, ja que hem seguit una línia ascendent després de la ruptura de
baixades continues des del 2007.
- Museu Temps de Dinosaures.
El número total de visitants de l’any 2014 ha estat de 23.731 persones, sent 3.000 persones
més que l’any 2013.
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Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que s’ha de treballar per un territori com el nostre que
presenta un envelliment molt important, i amb aquesta associació es pot fer front comú amb
altres municipis que tenen les mateixes problemàtiques.

- Torres de Sant Miquel.
És un dels llocs bonics i atractius per visitar i així ho demostren les més de 2000 persones que
han entrat en el mes d’agost, a banda de les exposicions que es poden visitar en el seu
interior, com ha estat el cas de l’exposició de pedra de Guillermo Sebastiá.
El còmput global de tot l’any ha estat de 10.000 visites.
- Museu del Sexenni de Sis en Sis.
Aquest museu està obert a l’estiu, Pasqua, ponts i festius, i explica una de les nostres festes
més singulars, com és la festa del Sexenni.
El total les visites durant 2014 al Museu de Sis en Sis superen les 10.000 persones.
- Sales Gòtiques.
Gràcies a la seva idiosincràsia, i a les distintes exposicions que han albergat, com han estat
les restes paleontològiques o l’exposició de la Fundació Bancaixa, s’han superat les 25.000
visites a estos espais.
- Castell.
El número total de visitants de l’any 2014 ha estat de 71.930 persones, sent un any molt bo,
sent 2.000 persones més que l’any 2013.

1.- Cos de guàrdia: Consolidació i reconstrucció de murs, reconstrucció d’arcs, porta i finestres,
pavimentació de lloses, en definitiva, l’obertura d’un nou espai recuperat pels visitants.
2.- Pavimentació de l’entrada de la porta principal i evacuació d’aigües.
3.- Aljub: Col·locació d’una reixa per impedir que entren els pardals (gralles) dins l’aljub.
4.- Palau del governador: Consolidació de part de la roca interior de la cova que estave en
greu perill de caure.
5.- Canons: Als dos canons se’ls ha posat un reforç de ferro per suportar millor el seu pes.
Degut al desgast de la fusta de les rodes hi havia un greu perill. És un treball de gran
importància per les greus conseqüències que haguera pogut produir.
6.- Guardia del cadró: Col·locació d’una base de fusta damunt del banc de pedra.
7.- Polvorí: S’ha enllosat l’interior i l’entrada a l’edifici, i s’ha col·locat una reixa de ferro a la
porta.
8.- Arranc de les escales pujada a la plaça d’armes: S’han construït nous esgraons per facilitar
l’accés de pujada ja que era dificultós sobre tot per la gent major.
9.- Mur nord del segon nivell: S’està treballant actualment.
10.- Convent de Sant Francesc: S’han acabat els treballs de la sala de Profundis, on es dona
informació de les pintures i és un lloc on la gent que el visita ix molt contenta.
S’ha netejat la part exterior de la porta d’entrada del convent i començat la part interior deixant
el que quede per quan vinge el mal temps.
S’ha reconstruït l’escala d’entrada a l’església per la part del claustre i s’ha posat una barana
de ferro.
S’ha netejat d’herbes del foso de drenatge del lateral de l’església
S’ha col·locat un nou cartell explicatiu dins l’església
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El Castell és la joia arquitectònica més important que tenim, per lo que l’Ajuntament de Morella
fa contínuament obres de millora i manteniment. Les actuacions més importants dutes a terme
en 2014 en el castell de Morella han estat:

Hi ha un manteniment continuat del jardí del claustre.
I per acabar, però el més important, s’han fet serveis nous que tanta falta feien. A més a més
s’ha arreglat esta entrada que estave en condicions ruïnoses sent com era l’accés al castell.
Malauradament el punt que queda sense poder aportar dades són les pintures rupestres de
Morella la Vella, seguint rebent moltes queixes per part dels visitants de Morella per no poder
visitar-les ja que continuen tancades,
I per finalitzar reiterar l’agraïment, fet anteriorment per l’Alcalde, a tot el personal de cultura
per la tasca que fan al cap davant de la xarxa de museus de Morella i del Castell i als
treballadors de l’àrea de Turisme, ja que la venda d’entrades conjuntes ha augmentat en un
235% respecte a l’any 2013.
Aquestes dades tan positives, insten a l’equip de govern a seguir treballant en la mateixa
línea, en intensitat, en i per el patrimoni de tots els morellans i morellanes, i posicionant el
Castell i museus de Morella en el lloc que els correspon dins del patrimoni de l’Estat
Espanyol.”
Pren la paraula el Sr. Amela per puntualitzar que el Castell és la joia arquitectònica civil, ja que
la joia arquitectònica des del punt de vista religiós i estètic, és la Basílica.
S’està d’acord en que s’ha de continuar treballant en la millora general del Castell i del Palau
del Governador, sent una bona notícia la recuperació en les dades de visitants després de la
caiguda amb la crisi de l’any 2012, recordant que, de cara a Setmana Santa i estiu, s’hauria
d’obrir 1 hora abans.

Pren la paraula la Sra. Rallo, per en primer lloc, agrair la puntualització feta, recalcant que el
fet que la visita a l’església estigue inclosa en les entrades conjuntes, ha influït en l’augment de
la venda d’aquestes entrades.
Pel que fa a l’ampliació de l’horari d’obertura del Castell, es tindrà en compte per a fer una
prova en el mes de març, recordant que les Torres de Sant Miquel ja estan obrint una hora
abans que la resta de museus, precisament, per a que els turistes tinguen, a primera hora, un
espai que visitar.
També dir que, en els pressupostos ja hi ha una partida que inclou totes les despeses que
suposaran les actuacions de millores del Castell, no havent cap problema en afegir aquetes
dades a la memòria presentada.
Finalment, convidar a tots els morellans, morellanes i visitants, a que pujen al Castell per tal
que puguen comprovar, com ha anat evolucionat i com està en estos moments, sent una
fortalesa de pedra i que durarà, però per a que dure necessita d’un treball continu de
manteniment i millora que aquest ajuntament seguirà fent.
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Sols dir, pel que fa a la memòria presentada, que seria important assenyalar també les
despeses que han suposat les actuacions que s’han fet.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per sumar-se a les paraules dites, afegint que s’està fent un gran
treball de dinamització i millora del Castell, fet molt positiu tant per al turisme com per al nostre
patrimoni. També dir que l’any 2014 ha estat un any molt especial, donada la celebració de les
Converses de Morella, fet que també s’ha reflectit en les dades de visitants.
De tot el que el Ple queda assabentat.
12. DONAR COMPTE, PLEC DE CONDICIONS ARQUITECTE TÈCNIC OBRES COL·LEGI.
Es dóna compte al Ple de la publicació en el DOCV nº7379 de 13 d’octubre de 2014 de la
licitació de l’obra “Rehabilitación Colegio Público Virgen de Vallivana”, per part de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Conegut que aquesta Conselleria va sol·licitar que s’assumira i se designara, per part de
l’Ajuntament, Arquitecte Tècnic per a la direcció de l’execució de la referida obra, l’Ajuntament
de Morella ha redactat el plec de condicions per a la contractació de l’arquitecte tècnic per a la
direcció de l’execució de l’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra “Rehabilitación Colegio
Público Virgen de Vallivana”.
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, aquest plec de condicions s’enviarà a arquitectes
tècnics i aparelladors locals, per a que presenten oferta per a la realització de la referida obra.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es demana la màxima promptitud en l’inici d’aquestes
obres, preguntant si aquesta direcció d’obra i qualitat es fa en totes les obres que es realitzen en
Morella, ja que s’han fet obres que han tingut problemes, com el carrer Julián Prats, el carrer de
la Muralla, la segona alameda o el centre lúdic i esportiu Jaume I.

En este cas, tal i com també va passar en el túnel del parador, com que la Conselleria va dir que
si l’Ajuntament no es feia càrrec de la contractació del tècnic no es podria fer l’obra, i com es creu
que aquesta obra és una necessitat i s’ha de fer, l’Ajuntament es farà càrrec de la contractació
d’aquest tècnic, encara que tindria que ser la Conselleria qui el pagara així com el projecte.
També dir que havien diversos empresaris locals que estaven interessats en la realització de les
obres, però que no han pogut seguir endavant degut a les condicions que ha posat la
Conselleria, considerant que la realització de les obres per part d’aquestos empresaris locals sí
que suposaria una garantia en l’execució de les obres.
Per tant es demana que, igual que l’Ajuntament compleix, la Conselleria siga més diligent i també
ho face, ja que les vacances d’estiu i de Nadal han passat i les obres segueixen sense estar en
marxa.
De tot el que el Ple queda assabentat.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, no s’està fent res extraordinari ni puntual, ja que en
qualsevol obra té d’haver un tècnic que la supervise, però el que sí que és extraordinari és el fet
de tenir que pagar-lo l’Ajuntament.

13. INFORME SERVEI TELEASSISTÈNCIA. Es dóna compte per part de la regidora de
Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de l’informe del servei de teleassistència que és com
segueix:
“En novembre de 2012, per la Secretaria General de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies es va posar en coneixement de la Diputació Provincial de Castelló, que l'IMSERSO,
"aplicant un criteri de racionalització i d'eficàcia administrativa en la distribució del pressupost",
posava fi, amb efectes des del 31 de desembre de 2012, al Programa de Teleassistència
domiciliària, al que la Corporació Provincial es trobava adherida des de l'any 2002, per a la
prestació, en l'àmbit de la província de Castelló, del Servei Provincial de Teleassistència
domiciliària.
L’Ajuntament de Morella, dins del mes de desembre de 2012, va fer una reunió en tots i totes
els usuaris i els possibles usuaris per a informar-los de la supressió del servici de
teleassistència per part de la Diputació. Els usuaris van criticar la manca d’informació de la
Diputació en quant a l’eliminació del servei. Aleshores, el consistori va fer una reunió per
informar-los de que seria l’Ajuntament de Morella l’administració que es faria càrrec del mateix,
tot i no tindre les competències, garantint el mateix important servei per a les famílies de la
localitat.
La Diputació apostava pel servei de Teleajuda. Un servei que creem que no és l’adequat per a
la gent que viu a soles, perquè el primer contacte d’emergència és un familiar, la policia o els
bombers. Creem que no és tan àgil com la teleassistència. Esta, en cas de emergència, els
primers en acudir són la Creu Roja i els serveis mèdics i després, ja anirien els familiars, la
policia o els bombers.

- Atenció 24 hores al dia i els 365 dies de l’any.
- Hi ha que tindre telèfon fixe i les converses es realitzen mitjançant el mans lliures.
- Disposa d’un funcionament d’avís d’errada de tensió elèctrica.
- La bateria és recargable automàticament i dura 72 hores.
- Se realitza el ‘txequeo’ periòdic comprovant l’aparell.
Durant el 2014 la central de dades de la Creu Roja ha realitzat 645 intervencions, que es
desglossen de la següent manera:
- Agenda de seguiment i familiarització de l’usuari/a: 580 intervencions.
- Agenda de felicitació d’aniversaris: 37
- Agenda de seguiment d’absències: 3
- Agenda de familiarització de l’usuari/a: 19
- Agenda d’avaria: 6
Pren la paraula la Sra. García per agrair que des de l’Ajuntament de Morella s’ofereixca el
servei de teleassistència, i sobre tot agrair als voluntaris de Creu Roja la seva col·laboració, ja
que sense ells aquest servei no seria possible.
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Per a este any 2015 renovem el conveni del servei de teleassistència amb la Creu Roja. En
l’actualitat tenim 36 usuaris a Morella i el present acord cobreix fins a 40 usuaris. Este servei
consisteix en:

Ningú pot estar en contra de la prestació d’aquesta ajuda domiciliaria, i sempre es recolzarà
tot el que es face per millorar el benestar de la ciutadania, però no se pot dir que la Diputació
deixa de banda els usuaris perquè no es així. La Diputació manté el servei de proximitat i va
optar pel servei de teleajuda, per considerar-lo més adequat a les necessitats que es
demandaven, sent el sistema més utilitzat i el que més gent adherida tenia, encara que no era
el cas de Morella. Tots els usuaris que estaven adherits al servei de teleassistència, van ser i
són atesos per la teleajuda, per tant ningú ha quedat desatès.
Aquest servei de teleajuda és el mateix que el de teleassistència amb l’única diferència que el
primer contacte de la teleajuda és la persona que el mateix usuari decideix, a més d’un
contacte que corresponga a un servici públic local d’atenció permanent, preferiblement el de la
policia local i després ja van els serveis mèdics, i en canvi en la teleassistència els primers en
acudir són la Creu Roja. També es pensa que la teleajuda és més adequada, ja que la
teleassistència al ser activat sols prement un botó hi ha vegades que es fa sense voler o
simplement la necessitat que reclamen, no es tant greu com per assistir els serveis mèdics.
El Grup Popular Municipal estarà d’acord en que segueixquen oferint aquest sistema si creuen
que s’amolda millor a les necessitats dels nostres ciutadans, i sempre prestaran el seu
recolzament a allò que els ciutadans de Morella requereixquen, en este cas la teleassistència.

Pren la paraula la Sra. García per dir que, des del Grup Municipal Popular sempre s’estarà
amb el que els morellans prefereixen i en este cas en concret és la teleassistència, però hi ha
que dir que si la Diputació va escollir el servei de la teleajuda va ser, perquè la majoria de
ciutadans de la província utilitzava aquest servei.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el que està clar és que la Diputació va abandonar la
teleassistència per dos raons; en primer lloc per beneficiar a una empresa privada, que és la
que dóna el servei de teleajuda, i en segon lloc per estalviar-se diners, ja que majoritàriament
des de l’any 2007 té més usuaris la teleassistència que la teleajuda.
Dir que la Diputació sí que va abandonar als usuaris de la teleassistència, ja que al 31 de
desembre de 2012 aquestos es quedaven sense cap tipus de servei i el servei de teleajuda no
s’instal·lava de forma automàtica, portant molt de retràs encara en este moment i després de
tres anys en els que han estat els ajuntaments els que s’han fet càrrec d’aquest servei.
I entre els dos serveis no sols està la diferència de a qui se cride, com ha explicat la Sra.
García, sinó que darrera de la teleassistència hi ha un equip de professionals de Creu Roja
que centralitzen les necessitats dels usuaris.
Per tant des d’ací s’ha de lluitar per allò que és més just, més beneficiós i que estigue més
d’acord en les necessitats dels nostres veïns que estan sols i apostar per la teleassistència
també és apostar per la Creu Roja.
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Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que es va seguir en el sistema de la teleassistència per
considerar que es tracta d’un servei més proper al ciutadà, ja que els voluntaris de la Creu
Roja estan les 24 hores disponibles i en contacte en els usuaris, amb qualsevol cosa que
puguen necessitar, com pot ser el cas del control de les medicacions o cites mèdiques.

De tot el que el Ple queda assabentat.
14. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
15. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar els següents precs:
- Demanar que s’arregle la mànega de vent que hi ha en l’heliport.
- Demanar, donades diverses queixes que s’han traslladat a aquest Grup, que s’intensifiquen
els treballs de neteja dels carrers.
Reiterar la necessitat d’eixes campanyes de conscienciació cívica davant, sobre tot, el
problema de les deposicions dels gossos.
- Demanar que no es face l’exageració mediàtica que s’està fent, per l’error del pressupost de
la Generalitat per a la Residència de Morella, ja que aquest ja ha estat esmenat en la
modificació de crèdits que es va fer el dia 9 de gener.
Pren la paraula el Sr. Ortí per, en primer lloc, felicitar tant a la brigada per la seva eficient
actuació en aquesta última nevada, com al responsable de l’àrea pel bon funcionament del
protocol de nevades, i en segon lloc, per demanar que es repare la wifi assignada als membres
de l’Ajuntament ja que no funciona correctament.

- S’està totalment d’acord en que s’ha de solucionar els distints problemes que presenta la wifi,
així com també s’ha de reparar la mànega de l’heliport.
- Respecte a les nevades, dir que s’està donant un molt bon servei, s’està actuant com sempre
s’ha fet, cada vegada es té més experiència, així com també es disposa de nous equips
tècnics que també faciliten el treball.
- I pel que fa a la neteja dels carrers, es tracta de moments puntuals, ja que tot el món fa un
esforç en tenir una ciutat neta, sent els casos més comuns els produïts per els animals de
companyia.
- Pel que fa al tema de la Residència s’ha de recordar que el greu error que presentaven els
pressupostos de la Generalitat, va ser detectat en una reunió que es va mantenir en les Corts
Valencianes, amb el Grup Socialista i molts de municipis per tractar l’aplicació del nou sistema
de finançament.
Gràcies a la denuncia feta, ja que ni la Generalitat ni la Conselleria era conscient de l’error, i a
la celeritat i contundència en la que es va actuar es va poder corregir en la primera modificació
pressupostària de 2015.
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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Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades dient el següent:

