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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 13 DE SETEMBRE DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia tretze de setembre de dos mil
dotze, 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.

1. INFORME D’ALCADIA. El Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les
actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc informar sobre tot allò relacionat amb el 53 Sexenni.
Aquest ha estat un sexenni que ha segut tot un èxit tant per el gran nombre d’activitats
com per la gran participació i col·laboració de tots els veïns de Morella, agraint per tant
aquesta participació.
Un dels fets més destacats ha estat la celebració d’un Ple del Consell de la
Generalitat.
Agrair el gran nombre de personalitats que ens van acompanyar, que van superar les
200 persones de tots els àmbits, estatal, autonòmic i provincial, destacant la presencia
del President de la Generalitat, Alberto Fabra, amb el seu Consell, Javier Moliner,
president de la Diputació i altres personalitats destacades, com el síndic socialista a
les Corts, Antonio Torres, així com alcaldes i portaveus, tant de la província com de
fora de la mateixa, com el de Terrassa i el regidor de festes de Toledo. A tots ells fem
una menció especial d’agraïment per ajudar a solemnitzar aquestes festes i donar-les
la dignitat que es mereixen.
Àrea de noves tecnologies
Durant l’estiu i Sexenni la pàgina web municipal, www.morella.net, i la seua
variant www.sexenni.net han comptat cadascuna amb més d’un miler de visites
diàries. S’ha oferit la programació sexennal en directe per Internet.
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Els dies de màxima afluència, el dia 16 es van duplicar amplament estes xifres. El
mateix amb la pàgina de www.morellaturistica.com, en la que les parts més
visitades han segut les relatives a l’agenda i informació concreta sobre els actes i
context sexennal.
En total, més de 100.000 persones han buscat informació en les pàgines
municipals per conèixer la festa morellana més internacional.
- Més de 4.000 connexions s’han registrat a les emissions en directe per web dels
diversos actes sexennals.
Àrea de comunicació
- En matèria de xarxes socials, la difusió per mitjans com twitter, facebook i altres
conegudes aplicacions han fet que sigue el Sexenni que ha aplegat a més llocs de
la història.
- Repercussió internacional del Sexenni: es va contactar amb periodistes morellans
i morellanes que viuen a l’estranger i se’ls van enviar dossiers de premsa en els
idiomes del país. Així vam aplegar a revistes especialitzades i mitjans generalistes
de tot arreu.
Repercussió nacional: també s’ha aconseguit repercussió prèvia a la festa (El
País, Hola Viajes) i durant la festa (Telecinco, Ràdio Nacional, Cadena Ser).
- Repercussió autonòmica: es pot dir que el Sexenni ha aparegut a la gran majoria
de mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana i de Catalunya. La festa va
tindre una gran cobertura dels amaniments, de Canal 9, Ràdio 9, Cadena Ser
Comunitat Valenciana, El País Comunitat Valenciana, Levante El Mercantil
Valencià, El Temps, Descobrir, RAC 1 o El Periòdico de Catalunya. Durant la
celebració del Sexenni també van aparèixer a estos mitjans, a TV3, informació
d’agències.
Repercussió local: Han segut molts els mitjans de comunicació locals que s’han
fet ressò de la notícia. Tots els provincials, destacant les informacions a les
portades de varios dies del Mediterràneo o el Levante de Castelló.
Hi ha que fer una menció especial per a agrair la cobertura de la televisió
comarcal, Nord, en tots els actes, i que a més donava el senyal de les
retransmissions en directe que es van poder fer a través de www.morella.net i les
webs de la seua empresa.
En total es van acreditar prop de 100 professionals dels mitjans de comunicació
per a cobrir les festes del Sexenni, d’uns 45 mitjans de comunicació diferents. Es
va coordinar l’Escola Llar per a allotjar als periodistes que ho necessitaren, així com
organització de dos reunions amb ells, destacant el que es va fer en alguns
directors de mitjans de Castelló.
- Destacar que s’ha apostat per una gran reducció de les despeses i per negociar
packs de contractació, per a ajustar-nos al pressupost anual.
- Durant els dies del Sexenni es va fer enviament de notes de premsa i fotografies
relacionades amb el Sexenni de forma diària per garantir la nostra presencia i la
continuïtat de la informació relacionada amb el més important esdeveniment del
nostre estiu.
Des de Comunicació es va treballar en el Llibre de festes i la Revista per al
pàrquing, amb aportació d’imatges i redacció de alguns dels textos.
Àrea de disseny
- Llibre de festes del 53 Sexenni, gran èxit editorial de l’estiu del que es va fer una
tirada més limitada que ens anys anteriors i que ha segut reconegut per la seua
qualitat estètica i de continguts de divulgació. Volem agrair als articulistes la seua
col·laboració.
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Maquetació de la revista Sexennal que es va repartir en el pàrking amb
col·laboració amb Comunicacions dels Ports.
- Molts altres treballs relacionats amb aquesta àrea així com tot allò relacionat amb
l’exposició d’Artistes Visuals Morellans.
Àrea de turisme
L’oficina de turisme ha tingut un nombre important de visites durant el Sexenni,
superant les xifres del passat.
- S’ha presentat el cupó de l’ONCE amb la imatge de Morella, repartint-se més de 5
milions de cupons per tota Espanya. Promoció de la nostra ciutat i col·laboració
amb l’organització.
- Es va organitzar l’exposició del Sexenni al centre comercial El Saler.
Àrea de cultura
Ha tingut lloc la gran exposició del Sexenni ‘Artistes visuals morellans’, amb un
gran èxit tant per contingut com de visitants (prop de 6000 visites). Agrair el treball i
col·laboració de les seues organitzadores: Pilar Dolz, Paquita Adell i Paqui Fuster.
- Horari intensiu museus i castell.
- Col·laboració per fer les publicacions del Sexenni ‘Martina de Rogativa’, ‘Martina
al Sexenni’.
- Col·laboració en la publicació del llibre fotogràfic del Sexenni que es pot adquirir
en l’oficina de turisme.
Es va presentar i es pot adquirir també en l’oficina de turisme un gravat sobre
Morella en motiu del Sexenni realitzat per una estudiant de Belles Arts de Castelló.
Àrea de festes
- Contractació i coordinació espectacles.
Organització i coordinació de l’Espai Firal per a totes les activitats dels diferents
gremis.
Àrea d’educació
- Col·laboració per part de l’Escola Llar, Col·legi i Institut amb el préstec de diferent
material.
Àrea de serveis
Reunió amb Aigües de Morella per fer la previsió davant la celebració del
Sexenni.
- Muntatge infraestructura.
- Servei especial de recollida d’escombreries i material reciclable durant les festes
d’agost i Sexenni. Suport establiments, menys brossa.
- S’ha fet tota la tramitació legal i connexions de les instal·lacions elèctriques dels
carrers del Sexenni.
- Reparació camí de la Rogativa.
- Condicionament de les zones d’aparcament.
Àrea de governació
La gran quantitat de gent que va arrimar el seu vehicle a les diverses zones de
pàrquing controlades, prop de 30.000, aventuren xifres de visitants i gent gaudint
de la festa aproximada a 150.000 persones. Tenim que posar de manifest i
destacar la qualitat dels serveis de trànsit i de seguretat durant el Sexenni.
S’ha disposat d’un servei d’autobusos des de el dia 18 fins al darrer dia del
Sexenni (27 agost), amb una col·laboració total per part de la empresa, que ha
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posat a disposició de l’ajuntament un parc de vehicles i conductors molt ample i que
ha permès donar un bon servei des de primeres hores del matí fins a la 1 de la
matinada.
Àrea de benestar social
-

Conveni Creu Roja servei Sexenni.

Àrea de tradicions
Organització dels retaules i processons amb la col·laboració de voluntaris i
organitzadors.
- Preparació de tot lo relacionat amb la dansa dels Torneros.
- Reunions per a l’organització de tots els actes amb la parròquia.
- Geganters i cabuts.
- Altres representacions de l’Ajuntament: àguila, sants.
- Organització de tots el xiquets que han dit alguna de les poesies.
- Tapissat balcó Ajuntament.
- Organització de la Rogativa i ja es prepara la de l’octubre.
- Recerca intensa i en gran èxit de voluntaris per a la processó general i l’entrada
de la Mare de Déu.
Agraïment per la prompta reparació del gegant que va caure en els dies del
sexenni.
S’està treballant en l’organització dels actes que falten fer dins de la celebració del 53
Sexenni com és la visita als malats, i la rogativa d’octubre.
I per finalitzar tot allò que ha tingut a veure en la celebració del 53 Sexenni agrair als
carrers, gremis, conventets, voluntaris, col·laboradors, organitzadors, parròquia,
autoritats, associacions, Guàrdia Civil i a tots els veïns i veïnes de Morella que han
ficat el seu granet d’arena per fer un gran Sexenni, un èxit de tots i totes.
A continuació es fa un detall d’altres qüestions que han tingut lloc durant aquest
temps:
Es va realitzar una reunió amb el Subdelegat del Govern amb motiu de la celebració
de la Junta de Seguretat per a la celebració del Sexenni, on es van tractar temes com
el parador, de la N-232, el tema de l’1% cultural i l’expedició del DNI electrònic a la
nostra ciutat.
Destacar la posada en marxa d’un important pla d’ocupació ocupant més de 20
persones per reforçar els serveis de les brigades municipals durant l’estiu.
Destacar també la celebració d’un congrés europeu de desenvolupament local amb
gran participació.
ÀREA D’OBRES, URBANISME
- Comunicació empreses prohibició ocupació de carrers durant el mes d’agost.
- Reunió amb el gerent del Consorci de residus per la posada en funcionament de
les obres de la planta de residus d’inerts, i de la deixada de runes en l’ecoparc.
- Reunió de l’arquitecte municipal en el servei de cadastre de Castelló per intentar
solucionar el tema de la valoració de diferents terrenys afectats per la modificació
del Barri Hostal Nou.
- Diverses reunions d’urbanisme sobre el tràmit del nou planejament.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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ÀREA DE SERVEIS
S’han fet actuacions importants de neteja i tancaments, exigides per la
Conselleria de Sanitat, en els depòsits de Xiva, Ortells, La Pobleta, Herbeset i
Hostal Nou.
- S’ha reparat una important fuita d’aigua en el dipòsit d’Herbeset.
Muntatge d’equips, escenaris, infraestructura per a fer diferents activitats en
Ciurana, Teatre, Espai Firal, Poliesportiu, en Ortells, Xiva, La Pobleta, etc.
ÀREA DE TURISME
- L’agència de viatges per internet Rumbo, una de les més importants, han escollit
la nostra ciutat dins de les 10 millors per visitar d’Espanya i Portugal.
- S’han organitzat amb la col·laboració d’Asetmico els menús de la Fira.
- Realització d’una reunió del Patronat de Turisme.
- S’estan organitzat diferents activitats i promocions per difondre l’oferta d’activitats
en la tardor.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- S’ha instal·lat un sistema wifi per tal de que l’Espai Firal tingue connexió a Internet
de forma permanent i ampliar així la seua oferta i qualitat de servei.
Una gran fita es la arribada de la TDT local a Xiva, que cobreix expectatives
frustrades de molt de temps d’aquest població i al final hem pogut satisfer donat
l’abandó i falta d’interès de les empreses multimèdia en millorar la senyal.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
- Realització d’un Consell Agrari en el mes de juliol
- Treballs d’organització de la fira.
- Recollida mensual de mobles i altre material.
- Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
- Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
Després de la reparació feta al mes de juliol, les pilones dels punts de control
d’accessos s’han recuperat per donar servei amb normalitat, si bé l’empresa
contractada encara està acabant de perfilar el total i correcte funcionament dels
mateixos.
Per a la Fira de Morella hi ha que mencionar el dispositiu especial de trànsit,
estacionament i seguretat, que s’ha fet aprofitant espais i recursos ja posats en
marxa durant el Sexenni, sense que hi hage hagut cap incident remarcable.
ÀREA DE CULTURA
Va tindre lloc a finals de juliol la 1 edició del Curs de Música Medieval i
Renaixentista amb molta participació de públic i alumnes i amb concerts de gran
qualitat.
Es va fer una nova visita nocturna al castell dins de la programació cultural
d’agost amb molta afluència de públic.
- Concert de la Rondalla i de la banda dins les festes d’agost.
Col·laboració amb AMIC en les activitats que van organitzar el passat cap de
setmana amb una conferència sobre l’escanejat de la Mare de Déu per Fran
Medina.
30 edició del Festival Internacional de Música. Gran èxit. Agraïment Ricardo
Miravel i cor.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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II edició Morella Sonora, gran èxit músics morellans. Preparant concerts tardor i
nadal.
Presentació del llibre ‘Les Neveres de la Província de Castelló’ en la biblioteca.
S’ha col·laborat amb la Rondalla en l’edició d’un cd commemoratiu dels seus 20
any amb la gravació de música tradicional de Morella. Enhorabona i gràcies pel que
fan.
Torres de Sant Miquel: exposició fauna.
Exposició pobles valencians que formen part de la Mancomunitat Taula del Sénia.
Calendari d’activitats de setembre i nadal.
Participació en la trobada d’alcaldes i regidors dins dels actes del Aplec dels
Ports.
Informar del rebug mostrat per l’equip de govern davant el vot en contra del Partit
Popular i UPiD al Congrés per que TV3 es puga veure al País Valencià.

ÀREA D’EDUCACIÓ
- S’ha posat en marxa el Pla Municipal d’Ajudes als Llibres de Text.
- Oberta ja la matrícula dels cursos de l’Aula Mentor. Una nova oferta formativa que
iniciarà els cursos l’1/10.
Consell Escolar finals de juny per triar els dies festius per al curs 2012-2013 i
tractar la situació de l’educació.
- Consell escola IES Els Ports.
- Ha tingut lloc l’Escola d’Estiu i l’escola infantil municipal.
- S’ha iniciat el curs 2012-2013 Escola Municipal Infantil, 34 matriculats.
- També s’estan preparant tots els cursos i activitats del centre de Formació CISE
que oferta cursos d’idiomes, informàtica, mecanografia...
ÀREA DE FESTES
- Celebració dels bous de Sant Roc.
- Festes d’Ortells.
- Festes de Xiva.
- Festes de La Pobleta
- S’estan organitzant les festes d’Herbeset que tindran lloc l’últim cap de setmana
de setembre.
- Col·laboració público-privada en distintes activitats.
ÀREA DE JOVENTUT
- Organització de la setmana de la Joventut. Col·laborant Morellajove, Creu Roja i
el Gremi.
- Durant la setmana de bous s’han organitzat activitats per xiquet al igual que el dia
dedicat a ells amb la col·laboració de l’AMPA.
ÀREA D’ESPORT
- Ha tingut lloc el campionat de futbol sala ciutat de Morella amb molta participació
d’equips i de públic.
- Es va fer, dins de la setmana de la joventut, la pujada al castell.
- S’han signat els convenis del present any amb ESPEMO, bàsquet i associacions
culturals com els gaiteros i la rondalla.
Estan previstos signar en els propers dies en la resta d’entitats esportives i
culturals.
La web municipal està a disposició de tots els equips esportius per a donar a
conèixer les seves activitats.
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Visites Centre de Dia i Residència 3ª Edat.
- S’ha enllestit el Conveni 2012 amb la Creu Roja.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- S’ha col·laborat en l’ONG Delwende en el concert per recaptar fons que va tindre
lloc en el mes d’agost.
S’estan rebent les justificacions per part de les ONGs de tots els projectes que
porten a terme amb les aportacions de l’Ajuntament de Morella.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Ha tingut lloc les Juntes de Jubilats d’Ortells i Xiva.
- Ha tingut lloc, amb molta participació, la festa de la Gent Gran dins de les festes
d’agost en el reconeixement a les parelles que celebren les seues bodes d’or, fent
50 anys de casats.
S’està preparant amb la UJI la matriculació del curs d’universitat per a majors
2012-2013.
ÀREA DE SANITAT
- S’està realitzant, un any més, la campanya de prevenció del Càncer de mama. Es
coordina les visites prèvies i el desplaçament fins l’Hospital.
En últim lloc fer una agraïment especial al Sergent de la Guàrdia Civil, que deixa la
Comandància de Morella per traslladar-se a la seva terra, per la seva col·laboració.
També mostrar l’agraïment de tota la corporació a Raul que també ens deixa degut a
la finalització del seu contracte.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT TAULA
DEL SÉNIA. L’Ajuntament de Sant Jordi en data 20 de juny del 2011 va acordar
sol·licitar la incorporació del ple dret d’este municipi en la Mancomunitat de la Taula
del Sénia.
Després del temps transcorregut des de la constitució de la Mancomunitat, esta ha
considerat la necessitat fer una adequació dels Estatuts a la realitat canviant de l’ens
locals, així com adequacions específiques sol·licitades per diferents administracions
autonòmiques (Generalitat de Catalunya i Generalitat Valenciana) respecte a l’art. 12.
L’Assemblea de la Mancomunitat en data 16 de desembre del 2012, va aprovar la
incorporació dels municipis de Sant Rafael del Rio i d’Herbés, i es va començar a
tramitar l’oportú expedient. Aprovada la nova incorporació del municipi de Sant Jordi,
així com la modificació dels estatuts de la mancomunitat, seria convenient, per raons
d’eficàcia administrativa refondre l’expedient iniciat amb la incorporació dels municipis
de Sant Rafael del Rio i Herbés.
El municipi de Sant Jordi es troba dins de la zona fixada en els Estatuts per a formar
part de la Mancomunitat, per la qual cosa pareix lògic que, si així s’acorda, es puga
iniciar el procediment per a la seua incorporació a la Mancomunitat.
Esta o una altra incorporació comporta una modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-09-13 PLE ORDINARI

8

L’assemblea de la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb data 30 de juny del 2011,
va aprovar la incorporació a la mateixa del municipi de Sant Jordi de la província de
Castelló.
Seguint els tràmits del procediment administratiu per a la incorporació de nous
membres i modificació dels Estatuts.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acceptar la incorporació a la Mancomunitat de la Taula del Sénia del
municipi de Sant Jordi, de la província de Castelló.
SEGON.- Per raons d’eficàcia administrativa aprovar refondre l’expedient iniciat amb
la incorporació dels municipis de Sant Rafael del Rio i Herbés, amb el de Sant Jordi.
TERCER.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia quedant el text definitiu dels Estatuts conforme a l’annex I.
QUART.- En cas que durant el procés administratiu, que comporta l’exposició pública
del present acord, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i per la Mancomunitat de la
Taula del Sénia en el BOP de la Província, no es presente cap al·legació contra el
mateix s’entendrà este acord com definitiu, sense necessitat cap altre acord.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2011. Coneix el Ple l’expedient
iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost Ordinari de l’any
2011, que ha segut informada favorablement per la Comissió Especial de Comptes,
exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província no havent-se presentat
reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en l’Ajuntament
a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments de pagament
e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan vulguen i
sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-11
Ingressos pendents a 31-12-11
Total

270.369,26 euros
2.859.405,23 euros
3.129.774,49 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-11
Romanent de Tresoreria total

3.111.804,57 euros
17.969,92 euros

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-11
24.493,22 euros
Ingressos pendents a 31-12-11
23.000,00 euros
Total

47.493,22 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-11
Romanent de Tresoreria total

18.396,09 euros
29.097,13 euros

FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-11
5.315,21 euros
Ingressos pendents a 31-12-11
0,00 euros
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Total

5.315,21 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-11
Romanent de Tresoreria total

0,00 euros
5.315,21 euros

PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-11
674,79 euros
Ingressos pendents a 31-12-11
17.890,66 euros
Total

18.565,45 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-11
Romanent de Tresoreria total

11.928,28 euros
6.637,17 euros

CISE, SPE,S.A.
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

4.374.381,40 euros
1.205.466,40 euros
5.579.847,80 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

CARNS DE MORELLA
1.610.897,05 euros
65.013,19 euros
1.675.910,24 euros

a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

a) Patrimoni net

250.261,48 euros
1.208.516,24 euros
217.132,52 euros
1.675.910,24 euros

CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
5.707,46 euros
32.608,56 euros
38.316,02 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

1.237.493,40 euros
2.530.616,85 euros
1.811.737,55 euros
5.579.847,80 euros

28.534,18 euros
0,00 euros
9.781,84 euros
38.316,02 euros

INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
550.498,73 euros
129.103,23 euros
679.601,96 euros
308.649,09 euros
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b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

250.862,37 euros
120.090,50 euros
679.601,96 euros

INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
191.232,82 euros
b) Actiu corrent
1.044.149,24 euros
Total Actiu
1.235.382,06 euros
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

678.049,29 euros
542.322,86 euros
15.009,91 euros
1.235.382,06 euros

PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
a) Actiu no corrent
7.933,45 euros
b) Actiu corrent
275.182,77 euros
Total Actiu
283.116,22 euros
a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu
a) Actiu no corrent
b) Actiu corrent
Total Actiu

128.201,60 euros
0,00 euros
154.914,62 euros
283.116,22 euros
AIGÜES DE MORELLA, S. A.
158.264,00 euros
148.228,00 euros
306.492,00 euros

a) Patrimoni net
b) Passiu no corrent
c) Passiu corrent
Total Patrimoni Net i Passiu

193.420,00 euros
14.240,00 euros
98.832,00 euros
306.492,00 euros

Quedant a disposició dels regidors per al seu examen el compte general que inclou els
comptes dels organismes autònoms de les empreses municipals de capital 100%
municipal, així com de capital participat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir tal i com ve sent habitual el Grup Popular
s’abstindrà en aquest punt.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular és aprovat el Compte General del Pressupost Ordinari del 2011.
4. EXECUCIÓ AVALS FIANCES OBRES.
OBRA “NUEVO ACCESO AL CASTILLO”. Considerant que resulta necessari per
deficiències en les obres procedir a l’execució de la garantia definitiva constituïda
mitjançant aval bancari pel contractista Edificaciones y Construcciones La Vall SA,
adjudicatari del contracte per a l’execució de l’obra “Nuevo acceso al Castillo”.
Considerant que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 20 de juny de 2011 es va
iniciar expedient per a portar a cap l’execució d’aquesta garantia.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Vist l’informe de Secretaria de data 9 de febrer de 2012 i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres adopta per unanimitat el
següent acord:
Primer. Requerir a l’entitat BANKIA l’execució de la garantia definitiva prestada pel
contractista Edificaciones y Construcciones La Vall SA adjudicatari del contracte per a
l’execució de l’obra “Nuevo acceso al Castillo”, mitjançant aval bancari subscrit en el
Registre d’Avals amb el nº 0636/0258202 i que ascendeix a l’import de 4.428,46
euros.
Segon. Procedir a la notificació del present acord a l’avalista i al contractista.
OBRA “MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE
COMUNICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIGITALES A TRAVÉS DE LA RED WIFI MUNICIPAL DE ACCESO A SERVICIOS
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MORELLA”.
Considerant que resulta necessari per deficiències en les obres procedir a l’execució
de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval bancari pel contractista Neomedia
Wireless S.L., adjudicatari del contracte per a l’execució de l’obra “Mejora de la
infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la prestación de servicios
públicos digitales a través de la red wifi municipal de acceso a servicios de la sociedad
de la información del Ayuntamiento de Morella”.
Considerant que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 17 de maig de 2012 es va
iniciar expedient per a portar a cap l’execució d’aquesta garantia.
Vist l’informe de Secretaria de data 30 d’agost de 2012 i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres adopta per unanimitat el
següent acord:
Primer. Requerir a l’entitat bancària BANCO GALLEGO S.A. l’execució de la garantia
definitiva prestada pel contractista Nomedia Wireless S.A. adjudicatari del contracte
per a l’execució de l’obra “Mejora de la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones para la prestación de servicios públicos digitales a través de la red
wifi municipal de acceso a servicios de la sociedad de la información del Ayuntamiento
de Morella” mitjançant avals bancaris subscrit en el Registre d’Avals amb els números
07002840 i 07003183 i que ascendeixen a 590 euros i 1180 euros.
Segon. Procedir a la notificació del present acord a l’avalista i al contractista.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que s’està d’acord en que s’executen els avals
per tal de cobrir totes les deficiències que presenten aquestes obres.
5. RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ JUSTIPREU EXPROPIACIÓ LÍNIA PARC SOLAR.
Vist l’acord de necessitat d’ocupació en el que es aprovada definitivament la relació de
bens i drets afectats per l’expedient d’expropiació per raó d’urbanisme dels terrenys i
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servitud de vol i pas necessaris per a la construcció de la línia elèctrica d’evacuació del
parc solar.
Donada la necessitat de tramitació individualitzada del present expedient de fixació de
preu just amb En Victorino Adell Segura per 204,80€ sobre la parcel·la 14 del polígon
26, En Francisco Martí Falcó Querol per 2.161,86€ sobre la parcel·la 5 del polígon 26,
amb Hereus de Na Concepción Palos Ferreres i Na Vicenta Martí Adell per 5.007,15€
sobre la parcel·la 6 del polígon 26, amb Hereus de Na Concepción Palos Ferrers i Na
Vicenta Marti Adell per 1.500,10€ sobre la parcel·la 7 del polígon 26, amb En Octavio
Guardiola Royo per 153,60€ sobre la parcel·la 10 del polígon 26.
Vist el Full d’Apreci formulat per Hereus de Na Concepción Palos Ferres i Na Vicente
Martí Adell en el qual valoren les seues finques en 24.000€.
Vist el Full d’Apreci formulat per En Francisco Martí Falcó Querol en el que es valora
la seva finca en 10.000€.
Vist l’informe del Tècnic Municipal, en el que es valore la finca situada en Polígon 26
Parcel·la 7 en 1.500,10€, la finca sita en Polígon 26 Parcel·la 6 en 5.007,15€ i la finca
sita en Polígon 26 Parcel·la 5 en 2.161,86€ i l’informe de Secretaria, el Ple, a proposta
de la Comissió Informativa de 13 de setembre de 2012, per unanimitat adopta el
següent acord:
Primer. Refusar el Full d’Apreci formulat pels propietaris en data 27 d’abril de 2012, en
el qual s’establia el preu de la finca situada en el polígon 26 parcel·la 5 en 10.000€, i
les finques situades en polígon 26 parcel·les 6 i 7 en 24.000€ per considerar excessiva
aquesta quantitat.
Segon. Formular Full d’Apreci municipal, a la vista del preu formulat pels Serveis
Tècnics Municipals, fixant el preu fundat en 2.161,86€ per a la finca situada en polígon
26 parcel·la 5, 5.007,15€ per a la finca situada en polígon 26 parcel·la 6 i 1.500,10€
per a la finca situada en polígon 26 parcel·la7.
Tercer. Notificar als interessats per a que accepten en el termini de deu dies o la
refusen; en aquest últim cas, que es passe l’expedient de preu just al Jurat Provincial
d’Expropiació. De ser acceptada, procedeixca a l’Acta d’ocupació i pagament.
Quart. Designar a En Lucas Castellet Artero, com Arquitecte Municipal per a que, de
conformitat amb l’article 85 de la Llei d’Expropiació Forçosa, forme part del Jurat
Provincial d’Expropiació.”
6. INFORME FIRA. Es dóna compte per part del regidor de agricultura i ramaderia
Rafael Pallarés Traver de l’informe sobre fira que és com segueix:
“Pel que fa a la preparació i muntatge dels dies previs a la Fira, 10 treballadors de

l’ajuntament van treballar 4 dies per realitzar l’adequació i muntatge interior del
pavelló, les carpes de l’exterior, col·locació de les banderoles, distribució dels
contenidors de basura, preparació dels expositors, senyalització i adequació dels
parkings.
Uns 20 col·laboradors de l’associació firal van ocupar 2 dies per a traslladar el material
necessari per al a Fira amb la utilització de varios vehicles, muntar les carpes, adequar
el prat i marcar els espasi per als expositors en el passeig de l’Alameda.
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Durant els dos dies de Fira els treballadors es van organitzar en turnos de 2 persones
per a realitzar tasques de neteja.
Els col·laboradors de l’associació firal van organitzar la degustació de la carn. Van
realitzar la torrà de la carn i el repartiment.
Els dos dies posteriors a la Fira es van dedicar al desmuntatge i neteja de l’Espai Firal
i el passeig de l’Alameda i els membres de l’associació firal també van col·laborar un
dia en el desmuntatge: replegar les valles i carregar els animals.
El número total d’expositors ha estat 199, dels quals 20 expositors locals i comarcals
dintre de l’Espai Firal i 17 expositors de ramat locals i comarcals.
El nombre de visitants el cap de setmana de Fira, segons dades de l’oficina de turisme
i la policia local, va ser aproximadament 4.500 persones.
L’ajuntament recolza i dóna suport a les informacions i el treball previ dels membres
de l’associació firal. Els mitjans de comunicació provincials, com el diari Mediterrani o
Levante van donar cobertura a l’esdeveniment i l’ajuntament va incloure publicitat en
els mitjans generalistes i especialitzats en el sector agrari. Mitjans escrits, audiovisuals
i les xarxes socials.
A l’expositor de l’ajuntament es podia trobar distinta informació i adquirir diferents
productes:
Informació turística amb fullets i catàlegs de Morella, la central de reserves “Cases de
Morella” i les activitats que es poden fer en l’estància a Morella, llibres i CDs editats
per l’Ajuntament o en els que han col·labora, els gravats del Sexenni de Pilar Dolz i
Altea o varetes de tornero.
També hi havia informació sobre: els menús de fira que oferien els restaurants,
l’escorxador, els cursos que oferta el Centre Formatiu i la presentació dels cursos Aula
Mentor, informació sobre la cobertura de TDT a les pedanies i guifi.net, informació
sobre el Centre de Dia, Pereroles i el Centre esportiu Jaume I, informació sobre la
candidatura de Morella a ser “Ciutat Slow”.
També hi havia una exposició i sorteig de productes donats pels establiments del
municipi.
Respecte a la Promoció de productes es va realitzar la degustació de carn de Els
Ports; amb la venda de 550 tickets de degustació de carn i 145 kg. de carn, es va
sortetjar dos lots de productes donats pels establiments i 7 restaurants del municipi
van participar en l’elaboració dels Menús de Fira.
En l’acte de clausura, l’associació firal va fer entrega d’una placa a Guillermo
Sangüesa Esteban en agraïment a la seua dedicació i col·laboració durant molts anys
en l’organització de la fira.
També agrair l’esforç realitzat pel President de l’Associació Firal Joel Pascual pel
treball realitzat.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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Pren la paraula el Sr. Ortí per afegir-se als agraïments fets així com a tots els
empresaris morellans que tenint el seu negoci en el poble han fet un esforç i han estat
presents en el recinte firal.
I per finalitzar sols assenyalar que per tal de millorar i ja que Morella ha presentat la
candidatura per ser ciutat Slow i donar una millor imatge es demane que la recollida
de la basura generada per aquest acte es face el diumenge o el dilluns a més tardar,
ja que la zona de baix, el dimarts encara tenia molta basura.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que tot el personal del que es dispose el dilluns
a primera hora del matí estava fent aquesta feina, començant a desmuntant en primer
lloc les carpes i continuant després amb la neteja de la zona de pas de vianants però
al no poder acabar tota la feina el dilluns, la zona de baix per on circulen els vehicles
es va deixar per netejar el dimarts; per tant mentre no es dispose de més personal,
els treballs de neteja no es poden fer de forma més ràpida.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que hi ha que reivindicar el paper de l’Associació
Firal, i de la Fira com a tal ja que és un gran aparador dels nostres productes,
demanant el suport d’altres administracions per a que puga continuar endavant.
7. SOL·LICITUD AJUDES REHABILITACIÓ MURALLA, PORTA FERRISSA –
TORRE DEL PANTÓ. Pren la paraula la regidora de cultura Maria Rallo Rallo
exposant lo següent:
“La ciutat de Morella disposa de més d’1,5 quilòmetres de muralla quasi contínues

embolicant el nucli urbà. Estes muralles, han anat variant al llarg del temps i
actualment disfruten d’elles tant morellans com visitants.
En diversos moments de la nostra història, amb tal de garantir el conjunt, s’han produït
intervencions en diversos punts de la muralla que ha permès el manteniment i
consolidació de les construccions defensives tal com les coneixem en l’actualitat.
D’acord amb el Pla Director, periòdicament es redacten informes sobre l’estat d’estes
construccions per a poder prioritzar, d’acord amb les previsions econòmiques, les
intervencions en els diversos trams que puguen tindre necessitat intervenció i
manteniment.
D’esta manera s’ha fet en les últimes intervencions de rehabilitació en els murs de la
Tahona o en el tram de la muralla contigu al què desgraciadament ha caigut i és motiu
de discussió en la present sol·licitud. De la mateixa manera, l’any passat es va
redactar el projecte de rehabilitació de la Torre Font Vella, sol·licitant l'1% cultural,
informant el Ministeri que enguany no hi ha partida pressupostària per al mateix.
Respecte al tram caigut el dia 28 d’agost, en el mes de gener passat el Tècnic
Municipal i, en aquell moment, el Regidor d’Urbanisme, van mantenir una reunió amb
el Director Territorial de Cultural i amb Tècnics de la Conselleria sobre l’estat del
mateix, entregant un informe corresponent a l’estat i al perill que presentava la
muralla, cap als anys 60 es va fer una intervenció poc afortunada en esta zona. En el
referit informe entregat en la Conselleria s’indicava la possibilitat de caiguda del tram a
què fem referència, per causes d’adversitats meteorològiques, demanant ajuda i
informació tècnica, desgraciadament ha caigut estos últims dies, produint un
derrocament d’uns 10m, que és l’objecte de la present petició.
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A penes ocorreguts els fets, des de l’Ajuntament i per part de l’Alcalde de Morella, es
va informar, el mateix dia dels fets, al tècnic municipal, a la Conselleria de Cultura i al
Ministeri de la situació i es va sol·licitar demanar immediatament la informació tècnica i
les valoracions oportunes, així com tancar el perímetre per a garantir la seguretat dels
ciutadans i visitants tant dins com fora del Castell.
De la mateixa manera s’aprofita allò que s’ha succeït per a sol·licitar a les dos
administracions la corresponent ajuda per a poder dur a terme una immediata
intervenció amb caràcter extraordinari, donades les possibilitats d’este municipi
d’afrontar este nou gasto de la forma més adequat possible i poder fer-ho amb
caràcter d’urgència, com consta en tots els informes.
La realitat de Morella és que del seu Castell i les seues muralles no sols disfruten els
morellans, sinó també els visitants, que tenen al seu abast un dels conjunts
patrimonials més importants del territori on ens trobem. A part dels recursos propis,
generats en la mateixa ciutat per al manteniment, conservació i potenciació de l’oferta
cultural, és necessària la intervenció de les administracions competents en matèria
cultural i patrimonial per tal de no ser una càrrega exclusiva sobre els ciutadans i
ciutadanes de Morella els gastos que es poden generar d’un patrimoni que és referent
en tot el país, i que, en este cas, requereix d’una intervenció immediata per a
minimitzar els danys patits últimament en un dels nostres monuments més
emblemàtics a causa del pas del temps i de les inclemències meteorològiques.
Després de la intervenció de la Regidora de Cultura el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar la urgència i prioritat de la intervenció sobre el tram de Muralla
caiguda ens la Porta Ferrisa i la Torre del Pantó el passat dia 28 d’agost, afirmant el
compromís de la Corporació amb el manteniment i recuperació del nostre Patrimoni.
SEGON.- Ratificar les diverses peticions d’ajuda realitzades per l’Alcalde de Morella,
Rhamsés Ripollés, referents a la recuperació, consolidació i restauració del tram de
Muralla caiguda enfront de les diverses institucions competents, en especial, les
requerides al propietari, Ministeri de Cultura i a la Conselleria de Cultural del Govern
Valencià, màxim garant del Patrimoni Valencià a nivell territorial.
TERCER.- Remetre al Ministeri de Cultura i a la Conselleria de Cultura, d’acord amb el
que estableix el Pla Director del Castell, l’informe redactat a este efecte per part de
l’Arquitecte Conservador del Castell perquè es tinga coneixement de primera mà de la
situació actual de la zona afectada.
QUART.- Notificar este acord al Ministeri de Cultura, Presidència de Govern Valencià,
i als grups de les Corts Generals, Corts Valencianes i Diputació de Castelló, perquè
obren i col·laboren en conseqüència.”
8. MOCIÓ GRUP POPULAR SOBRE REHABILITACIÓ MURALLA. Es dóna compte
per part del portaveu del Grup Popular Guillermo Sangüesa Teruel de la moció sobre
la rehabilitació de la muralla que és com segueix:
“Primero.

A finales del pasado mes de agosto se produjo un importante
derrumbamiento de un tramo de muralla situado entre la torre del Pantó y la Porta
Ferrisa habiéndose causado daños de consideración en la zona afectada.
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Segundo. El Castillo y las Murallas son una de nuestras principales señas de
identidad, no en vano, son dichos monumentos quienes definen la imagen y la silueta
de Morella, debiendo ser su conservación, una prioridad para el ayuntamiento y en
especial para su equipo de gobierno.
Tercero. Sumado al derrumbe de la muralla ya citado, desde hace varios años se
observa como en diversas torres y tramos de muralla han surgido y aumentado grietas
de gran tamaño que, cuando menos, deben ser tenidas muy en cuenta dada la
amenaza real de nuevos derrumbes.
A simple vista, la Torre de la Font, la Torre Redona, la Torre del Racó, el Portal dels
Estudis, se encuentran completamente atravesados por grietas de grandes
dimensiones, sin que ninguna rehabilitación, ni actuación se haya efectuado, salvo la
colocación de testigos.
Del mismo modo, resulta preocupante la existencia de grandes grietas en el tramo de
muralla comprendido en el Portal dels Estudis, así como el mal estado de
conservación de diversos tramos de muralla como los comprendidos junto a la Torre
de la Pardala y las zonas cercanas al tramo derrumbado entre la Torre del Pantó y la
Porta Ferrisa, entre otros.
Cuarto. Si bien el titular de los monumentos, por disposición legal es el propio
Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Morella desde el año 2006, es el
responsable de la gestión del castillo y las murallas, por lo tanto el responsable de su
mantenimiento y estado de conservación.
Dicha gestión fue confirmada en noviembre de 2011 mediante convenio de
encomienda de gestión, correspondiendo al Ayuntamiento el mantenimiento y
conservación, e igualmente, la rehabilitación y restauración.
Quinto. Que por el grupo municipal popular, en el pleno de 19 de noviembre de 2009,
ya se presentó una moción similar a esta, la cual fue rechazada por el grupo socialista
a pesar de haber advertido de los posibles daños que, lamentablemente ya se han
producido.
En consecuencia, se presenta ante el Pleno Municipal, para su debate, discusión y
votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1. Que el Ayuntamiento de Morella, como actual responsable de la gestión del Castillo
y las Murallas comunique de inmediato al Ministerio de Cultura el grave deterioro y
patologías surgidas en la Torre de la Font, Torre Redona, Torre del Racó, Portal dels
Estudis y en aquellos tramos de muralla que presenten un preocupante estado de
conservación.
2. Que de inmediato el Ayuntamiento de Morella acometa la restauración del tramo de
muralla derrumbado entre la Torre del Pantó y la Porta Ferrisa.
3. Que por el Ayuntamiento de Morella, permanentemente, se destine la recaudación
del Castillo y museos a la conservación, rehabilitación y restauración de las torres y
tramos de muralla que peor estado de conservación presentan, reinvirtiendo la
recaudación del castillo en el propio conjunto y sus murallas.
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4. Remitir la presente moción al Ministerio de Cultura, solicitando como titular del
castillo y las murallas, la dotación de una partida presupuestaria lo suficientemente
amplia como para restaurar las torres y tramos de muralla que peor estado de
conservación presentan.
5. Remitir la presente moción, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados, del Senado, de les Corts Valencianes y de la Diputación de Castellón para
su conservación y efecto.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la rehabilitació de la
muralla tal i com es presenta.
Pren la paraula la Sra. Rallo per explicar que en el mes de gener ja se va presentar a
Conselleria un informe sobre l’estat d’aquest tram de la muralla i des de l’Ajuntament
s’estan realitzant contínuament actuacions de millora i restauració tant del Castell com
de les muralles.
El mateix dia de la caiguda es va informar del fet tant al Ministeri de Cultura com a la
Conselleria de Cultura i es van realitzar els treballs necessaris de seguretat i de
protecció de la zona.
El que s’acorda en la sol·licitud és remetre al Ministeri de Cultura i a la Conselleria de
Cultura, d’acord amb el que estableix el Pla Director del Castell, l’informe redactat a
este efecte per part de l’Arquitecte Conservador del Castell perquè es tinga
coneixement de primera mà de la situació actual de la zona afectada i sol·licitar l’ajuda
que es puga donar.
En relació a la moció del Grup Popular pel que fa al punt primer on es sol·licita que es
comunique l’estat de distintes zones de les muralles dir que pel que fa al tram que ha
caigut aquesta comunicació ja està feta i pel que fa a les altres zones s’estan acabant
els informes per tal de remetre’ls.
Per altra part s’està totalment d’acord en els punts dos i quatre dels acords de la
moció i pel que fa al punt tres dir que la recaptació del castell i muralles s’inverteix
permanentment en les muralles.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que en el fons s’està d’acord en el mateix, tot
sabent en quin estat es trobava la muralla, ja que abans d’aquesta caiguda ja s’havien
produït altres despreniments. També se és conscient de que s’han de demanar ajudes
a altres administracions però com que el gestor és l’Ajuntament aquest té de ser el
primer en dedicar els ingressos, tot o part dels que s’han obtingut amb les entrades
del Castell, a la conservació d’aquest patrimoni.
Pren la paraula la Sra. Rallo per agrair el canvi de posició d’ara del plenari respecte a
les notes de premsa que s’havien fet fins ara.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que és important unir els esforços per obtenir els
màxims recursos, agraint el canvi d’actitud del grup popular.
Pel que fa a la sol·licitud de destinar tots els ingressos procedents de les entrades del
castell al mateix, dir que així es fa, tant en personal com en millores del mateix.
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Pel que fa al tema de l’1% cultural, dir que l’Ajuntament de Morella en cap moment ha
renunciat a aquesta ajuda. Es va sol·licitar per a una actuació en la Torre de la Font
Vella aprovant-se en aquest plenari el conveni marc, com que aquesta inversió no s’ha
realitzat per part del Govern Central, l’Ajuntament va realitzar una modificació de
crèdits i va destinar els diners que hi havia en aquesta partida per altres actuacions
més necessàries, mantenint el compromís d’habilitar una partida per aquest concepte
una vegada es torne a autoritzar aquest 1%.
9. MOCIÓ FÀBRICA GINER. Es dóna compte per part del regidor Amadeu Bordàs
Antolí de la moció sobre la gestió de la Fàbrica Giner que és com segueix:
“El passat mes de març la Fundación Blasco de Alagón, gestora del complex de la

Fàbrica Giner, ens va comentar que deixaven d’encarregar-se de les tasques de
conservació i manteniment de la zona esportiva de la Fàbrica Giner.
L’Ajuntament de Morella es va posar en contacte en la Conselleria d’Hisenda de la
Generalitat Valenciana, propietària de la Fàbrica Giner, demanant-li una reunió per
veure solucions definitives.
A meitat del mes de juny, el Director General de Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda,
Miguel Sánchez, es va desplaçar a la Fàbrica Giner on vam poder mantindre una
reunió amb ell i la gerent de la Fundació. En esta reunió es va acordar que la
Fundació faria un pressupost de les reparacions d’urgència per escometre
immediatament, i després es faria una reunió on cada part portaria una proposta de
gestió del complex, sempre veient-ho com una solució global a tot el complex de la
Fàbrica, ja que a més dels problemes en les instal·lacions esportives hi ha moltes
altres tancades i/o en mal ús (alberg, hotel...).
La Fundació va enviar el pressupost a la Conselleria, però després de molts intents
per parlar en el Director General, des de la Conselleria no hem tingut cap resposta.
L’única contestació que hem rebut és una moció del Partit Popular de Morella
demanant que siga l’ajuntament qui es faça càrrec de les despeses de manteniment
del camp de futbol.
El grup de govern, ja ha fet saber, tant al ple com al director general, la seua
disposició a fer-se càrrec de la gestió de la Fàbrica Giner, però si és una gestió amb
una seguretat clara i poder donar solució al tant volgut, per tots els morellans i
morellanes, complex de la Fàbrica, i no sols de les parts que siguen més costoses o
molestes per a la Fundació.
En estos moments si a la Fàbrica Giner hi ha un camp de futbol en condicions per a
poder jugar, és única i exclusivament pel treball que han fet els equips de futbol,
especialment el Morella F.C., ja que ells es van encarregar de sembrar, regar, tractar i
tallar la gespa. Però, com és evident, això és un treball que han fet de forma temporal
per salvar la situació, però ells no tenen ni els recursos econòmics ni personals per
fer-se càrrec de forma permanent del camp de futbol.
Després de passat l’estiu i damunt de l’imminent començament de la lliga de futbol de
1ª regional en el cas del Morella F.C. i de les diverses competicions dels equips d’Els
Ports F.C. i donat que no hem rebut cap resposta per part del propietari del complex
de la Fàbrica Giner, proposem al Plenari els següents acords:
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Primer. Reiterar la petició d’una reunió amb el Director General de Patrimoni, Miguel
Sánchez, de la Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana, per tal de
desbloquejar la gestió del complex de la Fàbrica Giner de Morella i solucionar els
problemes de manteniment de les instal·lacions esportives i de la resta d’edificis que
es troben sense ús o amb greus deficiències.
Segon. Per respecte a este ajuntament, instar a la Generalitat Valenciana a que ens
done una resposta, ja que no es pot demorar per molt més temps una solució
definitiva.
Tercer. Remetre els acords presos a la Generalitat Valenciana, Presidència de la
Diputació de Castelló, Fundació Blasc d’Alagó i grups polítics de les Corts Valencianes
i de la Diputació Provincial de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Amela per recordar que el complex de la Fàbrica Giner es va
adquirir en 1988 per la Generalitat Valenciana i l’any 1999 el Conseller d’Empleo va
autoritzat l’ús integral de l’immoble a favor de la Fundació Blasc d’Alagó.
Recordar que en aquest moment l’Hotel està cedit a la Diputació de Castelló
permaneixent tancat, l’alberg Francesc de Vinatea que estava cedit a l’IVAJ, qui ha
renunciant a aquesta cessió, està també tancat des d’octubre de 2011 estant previst,
que després de les gestions fetes per la Fundació Blasc d’Alagó, aquest s’obriga en el
mes d’octubre, i les naus de les oficines comarcals estan cedides a la Conselleria
d’Agricultura.
Dir també que la Fundació Blasc d’Alagó és una entitat sense ànim de lucre que se
dedica a la conservació, estudi, investigació, defensa, restauració, rehabilitació del
patrimoni històric, artístic, arquitectònic i medi ambiental de la Comunitat Valenciana i
en aquest moment aquesta Fundació encara està fent-se càrrec d’una part del rebut
de llum de les instal·lacions esportives, la llum dels motors de reg i aquest mateix matí
membres de la Fundació encara estaven treballant per a que el proper dia es puga
disputar el partit de futbol.
En aquest moment el complex és un espai d’oci que ofereix molts de serveis com
Saltapins, amb més de 50.000 visitants des de l’any 2006, el Centre BTT, amb més
1000 km. marcats de rutes en tota la comarca, piscina o el turisme rural i en el que es
troben 16 persones treballant, més 2 persones que treballarien en l’alberge una
vegada obert, per tant no es tracta d’un espai inutilitzat.
Dir que lo que se tindria que fer és fer un gran pacte per tal de solucionar allò que està
pitjor, el camp de futbol, les pistes de tenis i la resta de la zona esportiva; per tant el
Grup Popular s’abstindrà en aquesta moció tot estant d’acord en que se realitze la
reunió prevista amb Director General de Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i
acompanyant-los a la mateixa.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que en cap moment s’ha dit que no s’està
treballant ni que la Fàbrica Giner no done treball, però el problema és que qui té la
gestió és qui té de fer-se càrrec de tot i per tant la Fundació té de fer-se càrrec tant
dels espais d’oci que funcionen, com poden ser Saltapins o el centre BTT, com de la
resta d’instal·lacions, com el camp de futbol, el manteniment del qual en este moment
corre a càrrec de persones que pertanyen a l’equip de futbol, i de l’alberg que
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esperem que s’obriga com ha dit en el mes d’octubre, ja que el compromís d’obrir-lo
per a l’estiu, tal i com va dir Miguel Sánchez, no s’ha complit.
L’Ajuntament està disposat a portar la gestió de la Fàbrica Giner però de tot en
conjunt no sols de la part que no resulta rentable per a la Fundació.
I per finalitzar demanar que se conteste a les reiterades peticions per poder parlar
d’aquest tema, ja que no s’ha donat cap resposta per part dels responsables.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que aquesta moció presenta dos aspectes,
primerament el nul respecte institucional al no donar resposta a totes les sol·licituds
presentades i en segon lloc la gestió de les instal·lacions del camp de futbol, que té de
ser una gestió global de tot el conjunt.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar que és el que ha fet l’ajuntament pel
manteniment del camp de futbol i per a que els equips de Morella pugen seguir jugant
en aquest camp?
Encara que l’Ajuntament no és el propietari podria no mantenir la postura que està
tenint de no voler posar ni un euro si no se li done la gestió de tot el complex, sinó
buscar fórmules de col·laboració com podria ser destinar personal per al manteniment
de les instal·lacions un dia o unes hores a la setmana.
Per tant la postura de demanar o tota la gestió de la Fàbrica Giner o res no es
considera que siga la més correcta.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que per tal de poder arribar a un acord de
col·laboració el primer problema que es planteja és que en totes les reunions que
s’han mantingut mai ha estat present el propietari i per altra part no hi ha unes bases
per poder actuar en el camp de futbol que ja no sols presenta problemes de
manteniment sinó que el problema principal és l’estat en que es troben totes les
instal·lacions i que requereix una inversió molt elevades.
Hi ha que ser rigorosos, és difícil que els treballadors facen el treball de manteniment
del camp de futbol quan tenen altres ocupacions i quan fa un moment demanaven que
treballaren més en la neteja de la fira.
I per finalitzar preguntar quins interessos defensen els membres del Grup Popular, els
de Morella o els de les altres institucions?
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular acorda aprovar la moció sobre la gestió de la Fàbrica Giner tal i com es
presenta.
10. MOCIÓ RETALLADES EDUCACIÓ. Es dóna compte per part de la regidora
d’educació Palmira Mestre Tena de la moció sobre retalls en educació: transport i
menjador escolar que és com segueix:
“Les famílies de Morella afronten l’inici del curs escolar, el qual podríem definir com el

més difícil dels últims anys, per la tisorada en educació que ha fet la Conselleria
d’Educació.
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Les retallades que ha aplicat en matèria d’educació la Generalitat Valenciana ha fet
que es suprimisquen línies de transport escolar, que no hi hagen ajudes al menjador
escolar, que desaparegue el bono-llibre, que un cop començat el curs, no estiguen
clares l’aplicació de línies educatives com ara el plurilingüisme o bé, augmente la ràtio
d’alumnes per aula i disminuïsca professorat.
No és comprensible que comence el curs escolar i no es sàpiga que passarà amb
algunes ajudes, que els centres i els propis pares/mares, hagen de finançar a la
Generalitat, ja que se’ls deuen ajudes de transport i menjador dels dos cursos
anteriors.
Estem davant de la costa de setembre més dura dels últims anys. Cada volta, les
famílies tenen menys poder adquisitiu s’enfronten a uns preus més elevats. Segons la
Federació d’Usuaris i Consumidor Independents (FUCI), el cost mig de la tornada al
col·legi serà d’uns 900 euros per família, és a dir, un 4,3% més que l’any anterior.
Això significa que la Comunitat Valenciana és la tercera més cara d’Espanya i, cada
volta d’administració autonòmica retalla més les ajudes a l’ensenyament públic, o
millor dit, pràcticament elimina.
En definitiva, estem davant d’un fosc escenari, on el pes de la crisi torna a recaure
sobre els més dèbils. Posant en evidència quines són les prioritats del nostre govern
autonòmic, i la seva política educativa.
Des del Grup Municipal Socialista, pensem que la Generalitat Valenciana tindria que
lluitar i defensar l’educació pública de qualitat, en lloc de continuar finançant amb
diners de tots, els centres concertats i subvencionar centres privats.
Nosaltres creem en una educació pública, de qualitat, d’accés gratuït i en igualtat de
condicions per a tots. L’educació no pot ser entesa com una despesa, sinó com una
inversió de futur.
Una vegada més, tal i com ha passat en tantes altres qüestions, l’Ajuntament de
Morella tornarà a estar on no està la Generalitat Valenciana. Des del consistori no
volem que el pes de la crisi recaiga sobre els pares/mares dels alumnes dels distints
centres de Morella i, hem tornat a llançar el Pla Municipal d’Ajuda als Llibres de Text.
Per al consistori suposarà un gran esforç des del punt de vista econòmic, però a la
vegada, una obligació el fet d’ajudar a les famílies amb un 60% del cost dels llibres de
text.
És un exemple més de com l’equip de govern ha de substituir amb les seves
actuacions en política educativa unes funcions atribuïdes i corresponents a la nostra
Generalitat.
Podem recordar el que passa amb l’Escola Municipal de Música, on la Generalitat no
paga i ho ha de fer l’Ajuntament o, en tants altres serveis que depenen de
l’administració autonòmica i que les financem des d’ací.
Per tot l’exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer. Instar a la Generalitat Valenciana a que done marxa enrere i que mantinga les
dues línies de transport per al col·legi Mare de Déu de Vallivana i les que tenia l’IES
Els Ports el curs passat.
Segon. Que es publiquen les ajudes per al menjador i que no es retallen respecte a
l’última convocatòria, per tal de que les famílies de Morella tinguen més facilitats per a
conciliar la vida laboral i familiar.
Tercer. Instar a la Conselleria corresponent, a abonar l’import de les ajudes de
transport individualitzat als pares/mares que els hi pertoca, i de menjador als centres.
Quart. Remetre el contingut d’aquesta moció a la Conselleria d’Educació, la d’Hisenda
i als grups polítics de les Corts Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que s’està d’acord en demanar una educació
pública, de qualitat, gratuïta, en igualtat de condicions, i també en que l’educació no
pot estar entesa com una despesa, però la realitat és que en un moment de crisi
econòmica profunda com el que ens trobem hi ha que optimitzar els recursos
econòmics.
Pel que fa a l’acord primer on es demana que es face marxa enrere i es mantinga les
dues línies de transport, dir que aquestes no són les línies principals sinó que són
línies mínimes (Puritat, Arrapat) que afecten a 5 o 6 alumnes, també estan afectats
dos alumnes més, un que viu al Santuari de Vallivana i un altre d’un mas d’Ares que
tenen el transport cobert per la línia que ve de Sorita.
També dir que aquestes línies en cap moment es suprimeixen sinó que es suspenen
per aquest any i que es tracta de buscar fórmules per optimitzar recursos ja que molts
d’aquestos autobusos van buits.
Respecte al segon punt que fa referència a les ajudes del menjador dir que aquestes
estan publicades al DOCV del 13 d’agost.
I pel que fa al punt tercer on es demana l’abonament de l’import de les ajudes de
transport dir que, s’està d’acord en que es paguen lo més prompte possible tenint en
compte que quan les pròximes setmanes s’aprove el fons de liquidés autonòmic
millorarà la disponibilitat econòmica.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que a l’igual que des de l’administració es
demana als docents la planificació del seu treball, també es demana que
l’administració es planifique i no presente el pla de transport hores abans de començar
el curs escolar.
Pel que respecte a les ajudes del menjador, dir que sí que estan publicades però el
centre encara no compta amb el pla corresponent per no haver eixit la normativa.
I també dir que no s’està d’acord en la Consellera quan diu que no hi ha retallades en
educació, quan hi ha línies de transport anul·lades, quan hi ha una plaça en primària
no coberta, i quan hi ha retalls en professorat en secundària.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que les retallades del professorat en secundària
vénen donades per la disminució en el número d’alumnes i la resta tot i lamentant-ho
es consideren de poca entitat.
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Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que des de l’Ajuntament de Morella el que hi ha
que fer és defensar l’educació per damunt de tot, s’està d’acord en que hi ha que
optimitzar recursos però no a costa d’encarir l’educació per a les famílies.
Assabentat el Ple per set vots favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre retalls en educació: transport i menjador
escolar tal i com es presenta.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ RECOLZAMENT AODL MUNICIPI. Es dóna
compte per part del regidor de governació Ernesto Blanch Marín de la moció de
recolzament AODL del municipi que és com segueix:
“ L’aparició a finals dels anys 90 de la figura

dels Agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local, coneguts per les seues sigles AODL, van suposar tot un
canvi a la que fins el moment era la normal gestió i administració local dels municipis, i
sobretot en el plànol de pobles d’interior i més menuts, on l’existència de plantilles de
treball reduïdes, o inclús per inexistència de personal, feia molt complex el poder fer
projectes concrets i aplicats al territori per a impulsar el desenvolupament econòmic i
socio-cultural de les nostres poblacions.
Amb l’aparició de les ajudes a aquest tipus de tècnics qualificats, necessariament
titulats universitaris, que en alguna ocasió era la primera vegada que un universitari
podia tornar al seu poble a treballar després del seu trajecte acadèmic, els nostres
ajuntaments es van omplir de persones altament preparades per facilitar a les
corporacions la cristal·lització de projectes polítics i de desenvolupament rural que
durant molt de temps no s’havien pogut portar a terme per la falta de recursos humans
a l’hora de tirar-los avant, i que podien suposar per al municipi importants actuacions
que adequaren les necessitats de les poblacions interessades amb les seues
possibilitats de dinamització, i per que no dir-ho, garantir la supervivència del nostre
deprimit territori.
Sobretot en els municipis menuts, i per la secular falta de recursos humans ja
mencionada, aquesta figura cobra una importància major, centralitzant molt de pes de
l’actuació municipal i a poblacions com Morella, el número d’iniciatives i activitats que
canalitza aquesta figura, propera al miliar d’actuacions concretes, ha suposat una gran
espenta per al que és el projecte de ciutat en el seu conjunt i per als continuats intents
de dinamització socioeconòmica i de desenvolupament rural que han suposat els
projectes des de que a l’ajuntament disposem d’aquestos recursos humans, així com
per a ajudar a l’aparició d’iniciatives econòmiques i empresarials generadores de llocs
de treball de conformitat a les possibilitats del territori, element aquest capital en els
complicats temps que vivim.
No obstant el descrit, l’evolució de la subvenció del salari de AODL durant els darrers
anys per part de l’administració autonòmica ha anat en clar descens, fins al punt d’ara
que no ha eixit l’ordre reguladora de la subvenció d’enguany, i com agreujant, encara
queda pendent la liquidació als ajuntaments de les ajudes als AODL per a l’exercici
2011, per lo que això suposa com a càrrega per als municipis que tenen contractat a
aquest tipus de personal, que sumen prop d’un centenar a tota la província de
Castelló, i el perill per a la continuïtat d’aquestes persones com a agents de
dinamització i projecció econòmica dels municipis en moments com aquests, en que
són tan necessaris.
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En atenció a la importància que té aquest personal tècnic en el treball ordinari de la
nostra corporació i perquè no podem admetre que des de l’administració autonòmica
no es valore aquest element com clarament dinamitzador del territori, generador de
llocs de treball i impulsor d’activitats econòmiques, des de la nostra Corporació
entenem que tenim que reivindicar i potenciar aquesta figura, no deixant que caigue
en l’oblit i la desídia política dels temps que vivim.
És per això, que es proposa per al seu debat i aprovació del Plenari, els següents
acords:
Primer. Sol·licitar que amb caràcter urgent i immediat s’aprove i publique la
convocatòria d’ajudes als AODL per al present exercici 2012-2013.
Segon. Donada la importància d’aquestes figures i la situació per la que passen els
nostres ajuntaments, es sol·licita a la Generalitat Valenciana que no es reduisquen les
ajudes a la contractació i manteniment dels agents locals.
Tercer. Sol·licitar a la Conselleria d’Economia de la Generalitat Valenciana que face
immediatament efectiu el pagament de la subvenció corresponent a l’exercici 2011i
que encara es deu a aquest ajuntament.
Quart. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Economia del Govern Valencià, i als
grups de les Corts Valencianes, i Diputació de Castelló, per a que obren en
conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que la figura de l’AODL sempre s’ha
considerat positiva, sent encara més important per als menuts municipis, i que no
desapareixerà ja que segons l’informació de que es disposa, les bases d’aquesta
convocatòria eixiran a finals de mes.
Pren la paraula el Sr. Blanch per agrair l’informació facilitada ja que a hores d’ara
aquest Ajuntament no tenia constància de la mateixa.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular acorda aprovar la moció de recolzament AODL del municipi tal i com es
presenta.
12. MOCIÓ RETALLADES EN ELS SERVIS SANITARIS I REFORÇ SEXENNI. Es
dóna compte per part de la regidora de benestar social Malú Blasco Querol de la
moció sobre les retallades en els serveis sanitaris i reforç en el Sexenni que és com
segueix:
“Per tota la ciutadania es sabut de les dificultats que implica a Morella l’atenció

sanitària: la existència d’un centre de Salut, amb poques especialitats; la gran
distancia existent de la nostra ciutat fins a l’Hospital més proper, a Vinaròs; la falta de
SAMU 24 hores a la nostra ciutat i els problemes que es poden generar com a
conseqüència de l’estiu i afluència de visitants en estius especials com el que acabem
de passar.
Abans de començar la temporada estival, el Consistori es va reunir en el centre de
salut de Morella, i els van comunicar: que per raó del Sexenni, es sol·licitava més
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reforç de personal al centre de salut i la presència de la SAMU les 24 hores a la nostra
ciutat.
La resposta per part de la Conselleria no es va produir, i en dates que, com el
Sexenni, reben una afluència de gent aproximada a las 20.000 persones diàries, este
servei no es va reforçar, ni en personal ni en la SAMU. Debut a la falta de assistència
de la SAMU, que es trobava a Sant Mateu, i que va tardar en alguna ocasió més del
que sèrie desitjable en donar un bon servici als ciutadans
Des del Consistori tenim que dir que estem en contra dels retalls que s’estan produint
des de la Conselleria de Sanitat i que estan patint la ciutadania.
Per tot l’exposat, es planteja a debat i aprovació del Plenari, els següents acords:
PRIMER. Manifestar el malestar del Consistori per la falta de previsió i reforç del
centre de salut durant l’estiu, i en especial, en les festes del Sexenni.
SEGON. Reivindicar novament l’existència de la SAMU 24 hores a Morella per poder
donar assistència ràpida, i així, cobrir necessitats del servei sanitari al nostre poble.
TERCER. El plenari felicita i reconeix la tasca realitzada pels facultatius, que han estat
en el centre sanitari donant servei als ciutadans.
QUART. Notificar aquest acord a la Conselleria de Sanitat del Govern Valencià, i als
grups de les Corts Generals, Corts Valencianes, i Diputació de Castelló, per a que
obren en conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que aquesta moció no reflexa la realitat ja que en
els últims anys no ha hagut cap retallada, segueixen havent dos metges, hi ha un
servei metge 24 hores, tres infermeres més una que es comparteix en Forcall, els
especialistes de pediatria, psiquiatria, odontologia i pel que fa als serveis del mes
d’agost van haver-hi 4 metges, no va haver-hi falta de previsió ni es va donar cap
situació no atesa.
I respecte al tema de la SAMU, dir que aquest servei ja va estar a Morella i en aquest
moment es troba en Sant Mateu ja que es va demostrar que l’ubicació en Morella no
era pràctica i es necessitava més en una altra zona.
Pren la paraula el Sr. Blanch preguntant si el Grup Popular votarà en contra en una
qüestió com aquesta demanant que el Grup Popular, per una qüestió d’ordre, deixe
clar el sentit del seu vot.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que la votació del punt es farà quan
corresponga.
Pren la paraula la Sra. Blasco per preguntar-se després de les declaracions del Sr.
Amela:
Els habitants de la nostra comarca no tenen dret a tenir una atenció sanitària digna
perquè són pocs? No es pot demanar tenir més serveis i tenir una millor atenció?
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No paguen els mateixos impostos que tots?, si resulte que els serveis ací no són
rentables tampoc tindriem perquè pagar els mateixos impostos.
La ubicació de la SAMU té de ser Morella i no Sant Mateu, hi ha que tenir en compte
el temps que li costa ara d’arribar a algun punt de la nostra comarca per a l’atenció de
qüestions urgents.
Tampoc s’ha qüestionat en cap moment el funcionament del Centre de Salut sinó que
el que es demana és tenir més personal per a que puga funcionar encara millor.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que no es pot tolerar que s’utilitze el Sexenni
per reclamar la SAMU i fer política, la postura del Grup municipal Popular respecte a la
SAMU sempre serà la mateixa i no hi ha que barrejar Sexenni, SAMU i sanitat.
També dir que aquesta moció haguera tingut sentit abans del Sexenni no després i
més a més quan no ha hagut cap problema perquè la SAMU no hage estat en Morella.
El que pareix és que aquest punt estigue per omplir l’àrea de Benestar Social.
Durant tot el Sexenni ens han visitat molts representants de diferents partits polítics
que van participar dels actes propis del Sexenni mentre que van haver altres, tots del
Partit Socialista, que fora dels actes propis del Sexenni van fer declaracions polítiques
aprofitant el Sexenni com a teló de fons a l’igual que està fent la regidora de Benestar
Social en este moment.
Pel que fa al Sexenni aprofitar aquest punt per felicitar a tots els morellans que han fet
possible la realització del mateix.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que el que ha barrejat els temes ha estat el Sr.
Sangüesa mentre que demanar la SAMU i el reforç dels serveis sanitaris per a tots els
nostres veïns no és pot considerar fer política.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que s’està totalment d’acord en allò que ha dit la
regidora de Benestar Social i també per dir que en cap moment es té que reomplir cap
àrea del ple ja que qualsevol àrea té molt de treball.
Este punt té un aspecte fonamental i és el reforç dels serveis sanitaris que encara que
no es van tenir que utilitzar en el Sexenni sí que s’entén tenien que haver-se reforçat.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular acorda aprovar la moció sobre les retallades en els serveis sanitaris i reforç
en el Sexenni tal i com es presenta.
13. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vota
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE PLANTILLA AMB LA CREACIÓ DE
UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI. Conegut que per a la inscripció de la Biblioteca en
la xarxa de biblioteques de la Generalitat Valenciana hi ha que comptar amb una plaça
de bibliotecari en la plantilla de personal de l’Ajuntament.
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Conegut que en l’actualitat les funcions de bibliotecari es ve prestant mitjançant
contracte de personal laboral temporal.
Vist l’Informe de Secretaria el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal amb la creació de
la següent plaça:
PLANTILLA DE PERSONAL
Denominación Plaza
Bibliotecari

N.º Plazas
1

Grupo
A1

Nivel
20

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions,
s’entendrà elevat a definitiu este acord d’aprovació inicial.
Tercer. Aquesta plaça no es cobrirà mentre continuen les limitacions pressupostàries,
realitzant-se les funcions com fins ara.
14. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar els següents precs:
-

Que s’arreglen zones del carrer Mestre Carbó i Sol que presenten adoquins
alçats i pedres trencades.
Que es retiren pins que estan caiguts i morts en la part de dalt de l’Alameda.
Que es tapen les bades de l’empedrat al voltant del mirador del Pla d’Estudis.
Que es done per part de l’Ajuntament xifres reals dels visitants que ha tingut
Morella durant el Sexenni.
Que es pose a disposició de qui ho puga necessitar un llistat telefònic actualitzat
dels regidors.
Que es cobreixca la plaça que no està coberta en el Jutjat de Pau.

Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents queixes:
-

El servei de recollida de la basura de les papereres durant el Sexenni no ha estat
eficient.
Veïns d’Ortells s’han queixat del servei de recollida de basura durant el mes
d’agost en la zona dels autobusos amb la presència de matalassos, waters...
També recordar a l’Alcalde el compromís pres amb els veïns d’Ortells de reparar el
rellotge.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc en nom del Grup Municipal Popular
sumar-se a tots els agraïments que ha fet el Sr. Alcalde en l’informe de l’Alcaldia
respecte al Sexenni i en segon lloc plantejar els següents precs:
-

Informació sobre l’expedient de la TDT local.
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Convocar una comissió de cultura o de festes per analitzar totes les qüestions
relacionades amb el Sexenni i aprofitar aquestes dades per al pròxim sexenni.

Pren la paraula el Sr. Ripollès per donar-li la paraula el regidor de governació per tal
que informe sobre el tema de la TDT després de les informacions que han aparegut
en premsa en els últims dies.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que com que les declaracions vénen de la mà de
Alicia de Miguel i del Partit Popular es suposava que els regidors del Grup Municipal
Popular estaven perfectament assabentats.
Però el que es vol aclarir és que el titular que apareixia en premsa “Puig adjudicó a la
empresa de su hermano canal de TDT de Morella”, hi ha que dir que la potestat per
adjudicar un canal de televisió fins ara la té el President de la Generalitat i Puig de
moment encara no ostenta aquest càrrec, ha estat com a conseqüència de la
interpretació feta d’un acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament de data 11 de
juny de 2009 en el qual es recolzava una solució proposada per a ser aplicada per les
empreses privades que tenien la concessió i que deia que per a la tramitació i
aprovació per part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la societat de
la Informació s’estava d’acord amb el projecte tècnic presentat per Comunicacions
dels Ports S.A.
I per finalitzar dir que l’expedient sol·licitat pel Sr. Sangüesa es troba a la seva
disposició en les dependències municipals.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per contestar a les qüestions plantejades dient lo
següent:
Pel que fa als carrers Maestro Carbó i Sol, els tècnics municipals estan estudiant les
possibles solucions.
Respecte a la retirada dels pins de l’Alameda el regidor de Medi Ambient ja està al
corrent i s’efectuarà tant prompte es puga.
Pel que fa al Pla d’Estudis s’estan estudiant els testimonis col·locats i com que en
estos moments no hi ha moviment es procedirà a reomplir les bades.
Respecte a les xifres del Sexenni que s’han donat compte en l’informe d’Alcaldia de
150.000 persones s’han extret tenint en compte les dades dels aparcaments.
Pel que fa al llistat telefònic i dades disponibles es feran arribar a tots els regidors una
còpia que també es troba en les oficines municipals.
Dir que el personal d’administració està fent un gran esforç per que el servei del Jutjat
de Pau es mantinga en ple funcionament.
Responen a les qüestions plantejades pel Sr. Ortí, en primer lloc demanar disculpes si
en algun moment no es va poder donar el servei de recollida de basures de les
papereres de forma eficient tot i que es realitzava com a mínim quatre vegades al dia.
Respecte al problema ocasionat per les deixalles d’Ortells es va solucionar en el
mateix moment que els veïns ens van traslladar la queixa, el que si que es farà serà
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donar tota la informació respecte als horaris, dies i contactes per a la recollida
d’aquest tipus de deixalles.
Pel que fa a la reparació del rellotge s’estan realitzant totes les gestions per tal
d’arreglar tant el d’Ortells com el de Xiva.
I respecte a la proposta del Sexenni plantejada pel Sr. Sangüesa dir que tots els
regidors estan realitzant la memòria de la seva àrea i que es convocarà una comissió
del Sexenni a principis d’octubre per tal de poder fer una valoració general tant en les
dades de l’Ajuntament com amb les dades que ens faciliten els distints gremis.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i cinquanta
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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