Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
Rocío Querol Carceller
Amadeu Bordàs Antolí
María Luz Blasco Querol
Jorge García Martí
Judit García Camañes
María Dolores Viñals Adell
Miguel Angel Querol Vives
Noelia García Sales

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia vint-i-vuit de gener de dos mil setze,
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
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
José Agustín Amela Ibáñez
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se repartit junt
amb la convocatòria, còpia 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, no havent cap
objecció, per unanimitat s’aproven les actes de data 17-12-2015 i 04-01-2016.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un resum de les actuacions realitzades des de
l’últim Ple Ordinari:
S’han mantingut una sèrie de reunions entre les que cal destacar:
- Celebració d’un seminari de treball del Consell de la Generalitat Valenciana, junt amb
diferents alts càrrecs de la Generalitat, agraint haver escollit Morella com a seu d’aquest
seminari, possibilitant contactes, tant en els consellers com en altres persones que van
participar en el mateix.
- Visita del Secretari Autonòmic d’Emergències i del Diputat encarregat dels bombers
voluntaris de la Diputació de Castelló, al parc de bombers voluntaris de Morella, traslladant-los
informació sobre les noves línies de suport relacionades amb formació i millora d’equipaments
d’aquest conjunt de persones que desenvolupen una tasca tant important per a tota la
Comarca.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 15/02/2016
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 28 DE GENER DE 2016
====================================================================

- Reunió en la Secretària Autonòmica d’Economia i en la Directora del Servef, per tal d’establir
plans d’ocupació a nivell comarcal, fent també la valoració dels tallers d’ocupació que estan
en marxa en estos moments.
- Reunió en la Directora Territorial de Sanitat i en el Director de l’àrea de salut de Morella, per
treballar en diferents propostes de millora de les pròpies instal·lacions del Centre de Salut,
millora d’aparells i també el tema de la SAMU.
- Reunió a València en la Directora d’Energia sobre els fons de compensació eòlica a través
de l’IVACE, i la reclamació històrica de la recuperació del 10% que es queda l’IVACE en
concepte de gestió i que correspon als municipis.
- Participació de Morella com a municipi representat dintre del Consell Valencià de Turisme en
la seva nova composició.
- Participació, per primera vegada, en el Consell de Salut de l’àrea de l’Hospital de Vinaròs,
sent molt importat per poder traslladar les necessitats i la realitat de tota l’àrea d’interior.
- Acte de commemoració del 10 aniversari de la creació de la Mancomunitat Taula del Sénia,
aprofitant per fer l’assemblea anual, on es va aprovar els pressupostos i es va canviar la
presidència que en este moment recau en l’Ajuntament de Morella.
Aprofitar per remarcar que s’ha de continuar enfortint aquesta mancomunitat que uneix a
pobles de la Comunitat Valenciana, d’Aragó i de Catalunya, reclamant la col·laboració i
implicació de totes les administracions.
- Presencia de Morella en Fitur, punt que s’explicarà més a fons en l’àrea de turisme.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
- Continuació dels treballs de rehabilitació de la Torre de la Font Vella, començant ja la
construcció de la nova coberta.
- Treballs en l’Ajuntament, Casal Jove i Teatre per renovar el sistema de calefacció, apostant
per energies renovables, com és la biomasa.
- Treballs en la Casa Ciurana.
- Obres de reparació i manteniment en diferents carrers i edificis municipals.
- Preparació de projectes per als Plans Provincials, lamentant que les xifres econòmiques
d’aquestes ajudes siguen sent tan baixes.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- Preparació i muntatge dels espais municipals per a la realització de diferents actes,
congressos, presentacions i xerrades, Jocambient, Sant Antoni, activitats de Nadal....
- Treballs de manteniment, neteja i adequació de distints edificis municipals.
- Adquisició, a través de la Mancomunitat Comarcal Els Ports, de nou mobiliari per poder
cedir després, demanant que es face un bon ús del mateix.
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- Posada en marxa del Taller d’Ocupació “Gestió Forestal”, produint-se ja la finalització de la
part pràctica i començant ja en els primers treballs.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Treballs especials de la Policia Local en la realització de les activitats del Nadal, i Cap
d’Any, tenint un gran nombre de visitants durant tot el període.
- S’està acabant la nova senyalització de les places d’aparcament de residents.
- Treballs relacionats en gossos perduts.
- Trasllat a la Conselleria d’Infraestructures de la petició de reparacions en distintes
carreteres, CV-12 en la qual ja s’està actuant, senyalització CV-10 i Carretera Cinctorres.
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Sent les vint hores i quinze minuts s’incorpora la regidora Mª Dolores Vinyals Adell.
ÀREA DE TURISME I COMERÇ
- Destacar les bones dades turístiques tant de finals de 2015 com de principis de 2016, que
fan que es continue treballant en l’exigència i en la col·laboració permanent amb els
empresaris.
- Realització de la campanya “Compra al teu poble” en col·laboració amb Comunicacions Els
Ports i en Assetmico en la celebració de la festa del comerç, reiterant l’enhorabona als
guardonats, La Morellana, Calçats Pepita, Hotel Rey Don Jaime i Mª Carmen Salvador de
Casa Masoveret.
- Realització de la campanya “Regala Morella”.
- Participació en l’assemblea anual de “Los pueblos más bonitos de España” celebrada en
Santillana del Mar, on es va aprovar la incorporació de nous pobles, la creació d’una central
de reserves pròpia de l’associació i la planificació dels treballs per a l’any 2016.
- Presentació de la XIII Jornades gastronòmiques de la Trufa, amb la novetat d’un encontre
de novel·la negra que es celebrarà del 19 al 21 de febrer.
- Entrega del Premi Patronat 2015 a Ferrero Rocher, per tota la promoció que ha suposat la
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- Destacar el treball permanent de reciclatge. En este moment s’està treballant en establir un
nou horari de recollida per millorar el servei.
- Manteniment de zones verdes.
- S’ha traslladat la preocupació i exigència, per solucionar el greu endarreriment que s’està
donant en el pagament al sector de l’agricultura i de la ramaderia de la PAC. Tenint resposta
amb informació sobre les incidències que té el nou sistema del Ministeri i sobre la previsió
de pagaments.
- S’està en contacte amb els agents mediambientals per tal de solucionar els greus
problemes que està produint la processionària, sobre tot al voltant dels centres educatius.
S’aprofitarà el taller d’ocupació per tal de realitzar els treballs que siguen necessaris.
- Continuen els treballs del taller d’ocupació.
- Realització d’un curset sobre productes fitosanitaris i donat el gran nombre de persones
interessades s’ha programat la realització d’un altre curs més endavant. S’està obert a
altres propostes per realitzar altres cursos de formació.
- Reunió en el Diputat encarregat de desenvolupament rural, junt amb la presidenta de
l’Associació Firal Els Ports, per tractar el tema de les ajudes a la realització de fires de cara
a properes convocatòries.

seva campanya.
- Presencia de Morella a Fitur, agraint a l’Agència Valenciana de Turisme que la imatge de
Morella fora una de les principals de l’estand de la Comunitat Valenciana.
Es va aprofitar per fer la presentació de l’Open d’Espnaya d’Enduro de mountain bike,
també es va participar en l’acte de “Los pueblos más bonitos”, es va acompanyar a la
família Font d’Entorres en la recollida del premi que se’ls va concedir de Triadviso i es van
mantenir diferents reunions per millorar la promoció de Morella.
- Millora en la senyalització turística.
ÀREA DE DISSENY I COMUNICACIÓ
- Treball de difusió de les distintes activitats que s’han fet en aquest període, com la
campanya de Ferrero Rocher.
- Col·laboració en distintes publicacions com el llibre dels majorals de Sant Antoni.
- Preparació de distintes exposicions.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Organització de nous cursos de formació relacionats amb les noves tecnologies.
- Millores en els sistemes informàtics d’emmagatzematge d’informació, tant de CISE com de
l’Ajuntament.
- Millora de la xarxa interna de l’Ajuntament, estan pendent de la instal·lació de nous aparells
de la nova connexió d’internet per mitjà de Vodafone, empresa en la qual s’ha renovat el
contracte de telefonia mòbil i internet.
- Diverses millores en el servei de guifinet i morella wifi, demanant disculpes per l’avaria que
va fer que es suspenguera el servei de guifinet. Agrair el treball, tant de la regidoria com
dels tècnics, per la promptitud per resoldre aquesta incidència.

- Tramitació de noves ofertes de treball i de noves ajudes des del servei d’ADL.
ÀREA DE CULTURA
- Programació molt ampla en cinema, exposicions, xerrades, i en col·laboració permanent en
moltes associacions.
- Presentació del dinosaure Morelladon Beltrani.
- Inauguració exposició “Estimar” de Rafa Barrué a la sala del Justícia.
- Reunió en la Universitat Jaume I de cara a la nova edició del Curs i Festival de Música
Medieval i Renaixentista de Morella.
- Preparació del calendari d’activitats de l’any 2016.
ÀREA DE FESTES
- Col·laboració amb els majorals de Sant Antoni en l’organització de la festa del Bureo i Sant
Antoni, agraint la realització d’aquestes festes i animant a tota la gent per a que es
mantinguen aquestes tradicions.
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ÀREA D’OCUPACIÓ

ÀREA D’EDUCACIÓ
- Finalització del pagament de la primera part de les ajudes als llibres de text dins del pla
Xarxa Llibres, agraint l’agilitat en la tramitació.
- Treballs a l’Escola Infantil per eliminar la plaga de processionària existent en aquesta zona
de l’albereda.
- Sol·licitud a Conselleria per a la instal·lació d’una senyal indicadora del col·legi Mare de Déu
de Vallivana i l’Escola Llar.
- Treballs, en coordinació amb la Conselleria, de millora en el col·legi.
- Reunió amb la direcció del col·legi per tal de millorar distintes qüestions relacionades amb el
manteniment del centre.
ÀREA D’ESPORTS
-

Presentació de la III Mediterrànea Xtrem que està tenint un rècord d’inscripcions.
Presentació a Fitur del campionat d’enduro d’Open d’Espanya.
Celebració de la cursa no competitiva Sant Silvestre.
S’està treballant en l’organització de distintes eixides senderistes per als propers mesos.

ÀREA DE JOVENTUT

ÀREA DE TRADICIONS
- Preparació de la cavalcada de Reis, organitzant i coordinat als col·laboradors. Donar les
gràcies a tots els voluntaris i resta de gent que participa.
- Preparació dels actes del dia del patró Sant Julià.
ORTELLS
- El 13 de gener reunió veïnal per parlar de les festes de Sant Antoni i Sant Blai, plans
provincials i assumptes diversos. Es va acordar que les festes tindran lloc els dies 19, 20 i
21 de febrer per no coincidir amb la resta de les festes comarcals.
- Es va agrair els serveis prestats per Ramon Domènech i se li va donar la benvinguda al nou
gerent del bar.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Durant les festes de Nadal es va realitzar una campanya de repartiment d’aliments, oferint
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- Com cada any, realització del Jocambient durant els primers dies de 2016 aprofitant les
vacances escolars, agraint la col·laboració de les associacions que realitzen activitats en el
mateix.
- Activitats diverses per als xiquets i joves en els Nadals.
- Creació de la Comissió de Redacció i Revisió del Pla d’Infància, per tal de coordinar i
agilitzar els treballs de cara al compliment de terminis en l’obtenció del segell Ciutat Amiga
de la Infància.

carn fresca. Agrair a la Creu Roja i a tota la gent que col·labora en la recollida d’aliments
durant tot l’any.
- Es va mantenir una reunió amb Creu Roja per millorar la coordinació del repartiment
d’aliments que es reben des de la Unió Europea i els municipals, per tal de seguir un
protocol de repartiment.
- S’han sol·licitat a la Diputació dos unitats de respir per a Xiva i Ortells.
ÀREA DE SANITAT
- Es va mantenir una reunió amb la Directora Territorial de Sanitat, l’Arquitecte Municipal i els
responsables del Centre de Salut per presentar un projecte de reforma del referit centre.
- Donar les gràcies al Centre de Salut per la cessió, que ha fet a l’Ajuntament de cadires, de
rodes per ampliar el servei d’aparells adaptats que té aquest ajuntament.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Col·laboració en distintes activitats de l’associació de jubilats.
- Es va realitzar el concert anual de la rondalla en el teatre municipal per a la gent gran i
públic en general.
- Realització d’un concert per part les membres de la Universitat per a majors de la UJI.

- Donar les gràcies a la gent del Consell de Solidaritat per la col·laboració en el sopar de la
festa de Ferrero Rocher.
- Agrair a tota la gent que ha entregat joguets per a la gent necessitada de Morella, així com
també als que els van entregar en Jocambient per a la casa d’acollida de Castelló.
- Les activitats de solidaritat d’este Nadal ha comptat amb molta assistència, Festival de
Mans Unides, Paradeta del 0,7%, Visita als malalts....
- Realització de distintes activitats en el Centre de Dia i la Residència de la 3ª Edat de
Morella.
- Durant aquestos dies s’han rebut en l’Ajuntament els projectes del 0,7%.
Es dóna compte dels decrets que van del 2015-0351 al 2015-0360 i fins al 2016-0023

Nom
DECRET 2016-0023 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 30/2016 (83,33%)]
DECRET 2016-0022 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 30/2016 (16,66%)]
DECRET 2016-0021 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 31/2016]
DECRET 2016-0020 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto

Data

DECRETS DEL 2015-0351 AL
2016-0023
Resum

Expedient

20/01/16 12:39

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 30/2016
(ANULAT)

30/2016

20/01/16 12:39

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 30/2016
(16,66%)

30/2016

20/01/16 12:38
20/01/16 12:38

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 31/2016
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 32/2016

31/2016
32/2016
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ÀREA DE SOLIDARITAT

DECRET 2016-0017 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 5/2016 (50%-1 any)]
DECRET 2016-0016 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 5/2016 (50%-9 anys)]
DECRET 2016-0015 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 25/2016]
DECRET 2016-0014 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 24/2016]
DECRET 2016-0013 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 28/2016]
DECRET 2016-0012 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 29/2016]
DECRET 2016-0011 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 33/2016]
DECRET 2016-0010 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 34/2016]
DECRET 2016-0009 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 35/2016]
DECRET 2016-0008 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 12/2016]
DECRET 2016-0007 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 22/2016]
DECRET 2016-0006 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 23/2016]
DECRET 2016-0005 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 13-01-2016]

20/01/16 12:37

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 21/2016
(50%-1any)

21/2016

20/01/16 12:37

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 21/2016
(50%-9anys)

21/2016

20/01/16 12:37

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 5/2016
(50%-1any)

5/2016

20/01/16 12:36

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 5/2016
(50%-9anys)

5/2016

20/01/16 12:36

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 25/2016

25/2016

20/01/16 12:36

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 24/2016

24/2016

20/01/16 12:36

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 28/2016

28/2016

20/01/16 12:35

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 21/2016

29/2016

20/01/16 12:35

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 33/2016

33/2016

20/01/16 12:35

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 34/2016

34/2016

20/01/16 12:35

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 35/2016

35/2016

18/01/16 11:56

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 12/2016

12/2016

18/01/16 11:56

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 22/2016

22/2016

18/01/16 11:55

LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 23/2016
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 13-01-2016

23/2016

15/01/16 13:34

4/2016

DECRET 2016-0004 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3585]
15/01/16 13:34
DECRET 2016-0003 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3592]
15/01/16 13:34
DECRET 2016-0002 [Resolució d'Alcaldia
PLE EXTRAORDINARI I URGENT
04-01-2016]
4/01/16 12:20

INCOACIÓ MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_2585
INCOACIÓ EXPEDIENT MULTES DE
TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_3592

DECRET 2016-0001 [Providència
d'Alcaldia C. Governació 04-01-16]

DECRET CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE
GOVERNACIÓ 04-01-16
2/2016

4/01/16 12:20

20/2016
20/2016

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I
URGENT 04-01-2015
1/2016
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PLUSVÀLUA EXP. 32/2016]
DECRET 2016-0019 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 21/2016 (50%-1 any)]
DECRET 2016-0018 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 21/2016 (50%-9 anys)]

DECRET 2015-0360 [DECRET
APROBACIÓ FACTURA FIRA SETEMBRE]
DECRET 2015-0359 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 16-12-2015]
DECRET 2015-0358 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3465]
DECRET 2015-0357 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3543]
DECRET 2015-0356 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3315]
DECRET 2015-0355 [Providència
d'Alcaldia Comissió d'Obres i
Urbanisme]

16/12/15 20:47

APROVACIÓ FACTURA PER A
SUBVENCIÓ FIRA MORELLA 2015
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 16-12-2015

16/12/15 19:03

TRANSIT 2015

46/2015

16/12/15 19:03

TRANSIT 2015

46/2015

16/12/15 19:03

TRANSIT 2015

46/2015

22/12/15 11:34

15/12/15 12:09

DECRET 2015-0354 [Providència
d'Alcaldia comissió hisenda 16-12-2015] 15/12/15 12:09
DECRET 2015-0353 [Providència
d'Alcaldia C. Promoció Econòmica
16-12-2015]
15/12/15 12:09
DECRET 2015-0352 [Resolució d'Alcaldia
PLE ORDINARI 17-12-2015]
15/12/15 12:09
DECRET 2015-0351 [Providència
d'Alcaldia C. Cultura, Educació I Esport
16-12-15]
15/12/15 12:09

88/2015
639/2015

-CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'OBRES I
URBANISME 16-12-2015
641/2015
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I
ESPECIAL DE COMPTES DIA
16-12-2015
642/2015
DECRET C. PROMOCIÓ ECONÒMICA
16-12-2016

638/2015

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
17-12-2015

640/2015

DECRET C. CULTURA 16-12-2015

637/2015

MES D’OCTUBRE
Saldo a 30-09-2015.......................................................... 370.420,04 €
Ingressos ..........................................................................587.684,86 €
Total....................................................................................958.104,90 €
Pagaments.........................................................................541.768,39 €
Existència a 31-10-2015....................................................416.336,51 €
MES DE NOVEMBRE
Saldo a 31-10-2015...........................................................416.336,51 €
Ingressos ..........................................................................204.487,89 €
Total....................................................................................620.824,40 €
Pagaments.........................................................................240.990,60 €
Existència a 30-11-2015....................................................379.833,80 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per vuit vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos d’octubre i novembre de 2015, de l’Ajuntament de
Morella, tal i com vénen redactats.
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3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MESOS D’OCTUBRE I
NOVEMBRE 2015. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament dels mesos
d’octubre i novembre de 2015, que han segut examinats e informats favorablement per la
Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE DE RECAPTACIÓ 2015. Assabentat pel Ple del compte
de recaptació de l’any 2015 que han segut remés a aquest Ajuntament pel Servei de
Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló, sent el resum el següent:

Pendent any anterior
Càrrecs
Ingressos
Dev. Ing. Ind.
Baixes anulació
Baixes insolv.
Baixes prescrip.
Baixes altres
Descomptes
Pendent any següent

Voluntària

Executiva

Total

10.379,97
1.451.808,03
1.310.479,81
7.684,34
14.097,55
237,22
0,00
0,00
10.130,00
16.753,29

241.907,09
362,89
64.592,83
416,62
17.262,58
7.258,91
13.206,25
133,41
0,00
250.306,13

252.287,06
1.452.170,92
1.375.072,64
8.100,76
31.360,13
7.496,13
13.206,25
133,41
10.130,00
267.059,42

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que es considera positiu que els valors d’executiva es
mantinguen pràcticament igual que l’any anterior.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar el compte de recaptació de l’any 2015 tal i
com ve redactat pel Servei de Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló.

Conegut que la licitació va quedar deserta, es va decidir modificar el plec de condicions sent a
càrrec de l’Ajuntament les obres de rehabilitació i arreglo de la vivenda.
Coneguda la necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic “Servei
conserge-jardiner en Escola Llar a canvi de vivenda”, mitjançant la modalitat de concessió.
Atès que donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest
Ajuntament per “Servei conserge-jardiner en Escola Llar a canvi de vivenda” es considera com
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat.
Atès que amb data 15 de setembre de 2015 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el fet que
aquesta contractació no té cap cost pressupostari.
Atès que amb data 15 de setembre de 2015 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte.
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5. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS ADJUDICACIO CASA CONSERGE. Es
dóna compte per part de la Secretària de l’Ajuntament, que en la sessió plenària de 17 de
setembre de 2015 es va aprovar, el plec de condicions per a l’adjudicació de la vivenda de
l’Escola Llar a canvi del servei de conserge-jardiner amb funcions de vigilància, segons el qual
els adjudicataris tenien de fer-se càrrec de la rehabilitació i arreglo de la vivenda.

Atès que amb data 25 de gener de 2016, es va redactar i va incorporar a l’expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’establert en la Disposició Addicional Segona i l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat, per a la
gestió del servei públic de «Servei conserge-jardiner en Escola Llar a canvi de vivenda»
mitjançant la modalitat de concessió.
Segon. Donar publicitat en el tauló d’anuncis i altres mitjans locals, ja que no es dirigeix a
empreses sinó a particulars.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte de gestió del servei públic de «Servei conserge-jardiner en
Escola Llar a canvi de vivenda» mitjançant la modalitat de concessió, per procediment negociat
sense publicitat.
Pren la paraula la Sra. Judit Garcia per dir que es considera molt necessari que hi hage una
persona que puga encarregar-se de tot allò relacionat amb el manteniment de l’Escola Llar.
Veient que no va haver cap oferta, encara que si que van haver interessats, i donat que
possiblement hage estat degut a les despeses que suposave l’acondicionament de la vivenda,
s’ha plantejat que aquesta rehabilitació es face des de l’Ajuntament.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD D’AJUDES ACTUACIONS PLUGES MARÇ 2015.
Coneguda la Resolució de 29 de desembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques, per la que es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i
xarxa viària de les entitats locals previstes en el Reial Decret-llei 2/2015, de 6 de març,
publicada en el BOE número 3, de 4 de gener de 2016.
Coneguda la memòria valorada redactada per l’Arquitecte Municipal en què es reflecteixen els
danys produïts en este terme municipal per les pluges del mes de març de 2015.
Conegut el projecte redactat pel Arquitecte Conservador del Castell i Muralles “Memoria
valorada daños causados en el entorno de la Torre del Trinquet o Racó de las murallas de
Morella por fuertes lluvias de marzo y octubre 2015” i que ascendeix a 111.420,21 euros.
El Ple, tenint en compte la memòria redactada per l’Arquitecte Municipal i el projecte redactat
per l’Arquitecte Conservador del Castell i Muralles, per unanimitat acorda, sol·licitar acollir-se a
esta convocatòria.

10

Codi Validació: 39G49DR2W2LXNSX5YFGDGEXWW | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 19

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un tema molt important i que preocupa
molt, per tant, mentres es fa la publicació d’aquest nou plec de condicions es realitzarà
l’acondicionament de la vivenda, esperant que hi hage algú interessat en aquesta oferta.

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que, dintre d’aquesta línea d’ajudes es presentaran
distintes actuacions, entre les quals es troben les obres de consolidació de la Torre del Racó,
encara que hi ha obres que, per la seva urgència, es van tenir que fer en el seu moment, com
és el cas de la reparació del mur de l’eixida a l’Alameda.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que es recolzarà aquesta sol·licitud, per tal que puguen
arribar des del Ministeri els diners necessaris per poder portar a cap una obra, tant important i
d’urgència, com és la de la Torre del Racó.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que, s’agraeix la unanimitat manifestada en aquest punt,
recordant que també s’estan fent altres gestions, tant en la pròpia Conselleria com en
l’empresa Tragsa, per tal de poder actuar lo antes possible en la Torre del Racó.
Lamentar la resposta del Ministeri de Cultura ja que estes ajudes són per arreglar els
desperfectes ocorreguts en les pluges de març de 2015, així com les valoracions econòmiques
desorbitades que d’aquestes actuacions es van fer en el seu moment.
Per tant s’espere que aquestes ajudes siguen un poc més elevades que les que es van
concedir en la primera fase, ja que en eixe cas l’ajuda per a la reparació del mur de l’Avinguda
Vilafranca va ser mínima, i aconseguir el màxim d’ajuda, tant per aquesta obra com per altres
com, el camí de la Penella o camí de l’Institut.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PER A LA REPARACIÓ DEL PONT DE LA BOTA I
NETEJA DEL BARRANC DE VALLIVANA. Es dóna compte per part del regidor de
governació, Jorge García, de la moció per a la reparació del Pont de la Bota i neteja del
barranc de Vallivana que és com segueix:

El passat 23 d'octubre de 2015 va tenir lloc en la carretera Nacional 232 al seu pas pel terme
municipal de Morella, en el lloc conegut com Pont de la Bota, l'accident d'un camió que va
caure al barranc i posteriorment es va incendiar. A causa d'aquest accident, es van ocasionar
danys en el citat pont, així com l'abocament de la càrrega i les restes del camió incendiat en el
barranc dins del monte públic de Vallivana.
Des de l'accident, a causa del trencament de la protecció lateral, el pas pel Pont de la Bota
solament es pot realitzar per un carril i el trànsit es troba regulat per dos semàfors que donen
pas alternatiu a tots dos sentits produint tedioses esperes als vehicles que circulen per la
N-232. Respecte a l'abocament de la càrrega i restes del camió en el barranc, l'estructura del
camió va ser retirada en la setmana següent però es van quedar en el barranc les deixalles de
l'incendi així com la càrrega que portava el Camió.
Des d'aquest ajuntament el 20-11-2015 es va sol·licitar per escrit a la Demarcació de
Carreteres del Ministeri de Foment que es netejaren les deixalles que van quedar en el barranc
així com que s'informara de la previsió que hi haguera per a reparar els danys en el pont.
Aquesta petició va ser repetida personalment per l'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, al
Subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles, en la reunió mantinguda el 26-11-2015.
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“MOCIÓ PER A LA REPARACIÓ DEL PONT DE LA BOTA I NETEJA DEL BARRANC DE
VALLIVANA

El Subdelegat del Govern va comunicar que la reparació dels desperfectes del Pont de la Bota
es realitzaria abans de final d’any. Des de llavors no s'ha rebut cap informació respecte a que
es vaja a procedir a la reparació del Pont de Bota ni tampoc que es vaja a realitzar la neteja de
les restes del incendi i brossa que va quedar en el monte públic de Vallivana, les quals, cada
dia que passa es van escampant en una major superfície.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer Instar al Ministeri de Foment a la reparació, amb caràcter d’urgència, dels desperfectes
en el Pont de la Bota perquè el tràfic en la N-232, al seu pas, siga normal en tots dos sentits.
Segon. Instar al Ministeri de Foment a la neteja, amb caràcter d’urgència, de les deixalles de
l’accident que han quedat en el mont públic de Vallivana.
Tercer. Remetre còpia de la present moció a la Subdelegació del Govern en Castelló, així com
a la Conselleria de Medi Ambient.”
Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que, des del Grup Popular se recolzarà aquesta
moció, donat que s’està totalment d’acord en la necessitat de solucionar els problemes derivats
de l’accident del camió ocorregut en el tram del Pont de la Bota de la N-232. En primer lloc,
s’ha de solucionar el fet d’haver un sol carril per circular i en segon lloc, s’ha de realitzar la
retirada de les deixalles que han quedat en el barranc.

Pren la paraula el Sr. García per dir que tant les actuacions de la N-232 com les de la carretera
de Cinctorres es consideren d’urgència, i respecte a aquesta última, s’està treballant buscant
l’empresa que puga portar a terme les reparacions. També afegir que s’està treballant en la
zona de la Costa del Bosc de la carretera CV12.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en totes les reunions que s’han mantingut en la
Consellera s’ha demanat que es realitzen les actuacions necessàries, encara que no es tracta
de realitzar solucions puntuals sinó solucions definitives. També cal recordar que els
desperfectes es van produir mentres governava el Partit Popular i que aquest no va fer ni cap
estudi, ni cap proposta d’actuació.
Respecte a la N-232 s’agraeix l’acord permanent que hi ha, però hi ha que recordar que
segueix sense complir-se allò al que es va comprometre el Subdelegat del Govern, ja que
després de manifestar el seu desconeixement de l’estat en el que es trobava el Pont de la Bota
va dir que, les actuacions es realitzarien de forma urgent i abans de finalitzar l’any. Tampoc
s’ha produït la demandada licitació del port de Querol.
Aquesta moció també es farà arribar a la Conselleria de Mediambient donat que, a banda de la
necessitat de solucionar el problema del Pont de la Bota, també hi ha que insistir en el greu
problema que suposa la presència de moltes deixalles en el barranc, després de l’accident.
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També es voldria que, igual que es sol·licita la reparació d’aquesta carretera es fera per a la
carretera de Morella a Cinctorres, i que s’instara a la Generalitat Valenciana per a que es
repararen els desperfectes que es van produir en esta carretera ja fa 10 mesos.

Assabentat el Ple per unanimitat, acorda aprovar la moció per a la reparació del Pont de la
Bota i neteja del barranc de Vallivana, tal i com se presenta.
8. INFORME 2015 CASTELL I MUSEUS. Es dóna compte per part de la regidora de cultura,
Rocio Querol, de l’informe 2015 sobre el Castell i els museus, que és com segueix:
“L’any 2015 ha sigut un any molt bo per al sector turístic i això s’ha notat en una major
afluència de visitants a la nostra ciutat i per tant en un augment de les visites registrades tant al
Castell com a la resta de museus.
Aquest augment de visitants es deu a diversos factors: les bones temperatures durant l’última
part de l’any, que tant el pont d’octubre com el de desembre han sigut de 4 dies i també ha
atret gran quantitat de visitants la il·luminació de Ferrero que hem pogut gaudir durant tots els
Nadals.
A continuació presentem les dades de visites que s’han registrat durant l’any 2015.
Museu Temps de Dinosaures: El total de visites registrades ha sigut de 27.697, 3.966 visites
més que a l’any 2014 (23.731)
Torres de Sant Miquel: S’han registrat un total de 11.099 visites, 1.100 més que durant 2014
(10.000). En aquestes torres és on s’ha ubicat l’exposició de les maquetes de les torres de
Morella, donada per Vicent Dualde, encara que en aquests moments es troba exposada en la
Universitat de València.

Castell: En el Castell s’han registrat un total de 80.152 visites, 8.222 persones més que a l’any
2014 (71.930). Per tant es supera la xifra de 80.000 visites, perduda l’any 2010.
També s’observa un augment de la venda d’entrades conjuntes per a poder visitar el 4 espais
que es troben oberts: Castell, Església, Torres de Sant Miquel i Museu de Dinosaures.
En tots aquests espais (castell i museus) el personal municipal realitza tasques de
manteniment i millora al llarg de tot l’any. Cal destacar que en març de 2015, degut a les fortes
precipitacions, es van produir importants despreniments al castell. Es van sol·licitar ajudes al
Ministeri per a poder reparar-los però aquestes van ser denegades. Per tant, amb els recursos
que disposa l’Ajuntament no s’ha pogut fer front a la reparació d’aquests despreniments.
En el castell també s’estan estudiant actuacions de millora en algun dels seus espais, com pot
ser la recepció i entrada o la plaça d’armes.
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Sales Gòtiques: S’han registrat unes 30.000 visites. En aquestes sales es pot gaudir d’una
exposició de restes paleontològiques i actualment es troba exposat el Morelladon Beltrani, i
també s’ha pogut gaudir durant diversos mesos de l’exposició “Amor entre guerres”

Destacar també totes les activitats y exposicions que s’han realitzat en el convent de Sant
Francesc al llarg de l’any com: l’exposició de “Los pueblos más bonitos de España”, l’exposició
“Imatge i memòria de Mauthausen”, el concert de cloenda del “Early Music Morella” i gravació
d’un programa de televisió amb motiu del 9 d’octubre.
En quant a actuacions realitzades en altres espais del nostre patrimoni destacar la rehabilitació
de la Torre de la Font Vella i la coberta de la Torre del Racó per a evitar filtracions d’aigua que
puguen empitjorar el seu estat. També s’està treballant per a buscar ajudes de les diferents
administracions per a la rehabilitació d’aquesta torre, ja que necessita una actuació urgent.”
Pren la paraula el Sr. Querol per donar l’enhorabona a l’Ajuntament pel tractament de tot allò
relacionat en la campanya Ferreró Rocher, així com per les bones dades turístiques que s’han
donat en l’any 2015.
Pel que fa al Castell, demanar que s’informe de quines són les tasques de manteniment i
millora que fa el personal municipal, i a les quals s’ha fet referència, i dir també, que sempre
es donarà suport a qualsevol sol·licitud d’ajuda per a la seva millora.
Pren la paraula la Sra. Querol per dir que, se’ls passarà informe de les actuacions que la
brigada municipal fa en el Castell, estant en este moment també estudiant-se millores més
importants, tant en l’entrada com en la plaça d’armes.

També dir que es considera molt positiu de cara a l’ocupació el fet de que el nombre de
visitants augmente d’aquesta manera, ja que podrà repercutir en la contractació de més
personal i també de cara a poder fer més millores, encara que es considera que mai serà
prou.
De tot això, el Ple queda assabentat.
9. INFORME PROVES MOUNTAIN BIKE I CICLISME 2016. Es dóna compte per part de la
regidora d’esports, Mª Dolores Viñals, de l’informe sobre les proves de mountain bike i
ciclisme 2016, que és com segueix:
Proves BTT. Ja portem uns quants anys amb una important trajectòria en celebracions de
proves vinculades a la bicicleta de muntanya. Amb el projecte Morella Singletracks es pretén
convertir la nostra zona en un referent per a la pràctica de la BTT i això fa que els bikers
vinguin a gaudir del nostre paisatge i de les rutes que tenim tan atractives, potenciant com no,
el turisme rural i esportiu.
Amb Singletracks s’han recuperat camins antics que, com us deia abans, estan resultant sent
un atractiu important al món de la BTT i que ara aprofitarem per a la celebració de proves tant
importants com són la Mediterranea Xtrem i el Open d’Enduro d’Espanya.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que és una gran sort disposar d’aquestes joies
patrimonials, que cal cuidar al màxim, destacant l’esforç que es fa en quan al seu
manteniment. Recordar que s’està treballant en projectes de millora dels espais del Castell, per
poder utilitzar-los en la realització d’activitats incloses en l’ampla programació cultural que
s’està oferint.

Morella en pocs anys s’ha convertit en un referent del mon de la BTT. Tot això és possible
gràcies als organitzadors d’aquestes proves i que ens donen una molt bona promoció a
Morella. Des de l’Ajuntament valorem molt positivament eixes edicions anteriors i estem
convençuts que enguany seran també un èxit.
Mediterranea Xtrem: Aquesta tercera edició de la prova tindrà lloc del 15 al 17 de abril i ja s’ha
consolidat com un gran esdeveniment per als amants de la BTT. És una marxa cicloturista per
etapes de gran fons de tres dies de durada, que tindrà lloc en la província de Castelló i que
uneix l’esport, la natura i la cultura i que està destinada a esportistes amb esperit de superació
personal on es pot participar de forma individual o per equips. En la prova hi haurà dues
modalitats: Xtrembiker on els participats participen els tres dies de la prova i la Probiker o
només fan les etapes del dissabte i diumenge.
Es preveu una participació de 400 corredors, i entre ells, la dels millors corredors del món en
aquesta disciplina. Tot això, sumat al recorregut d’enguany, preveu que serà una competició
prou apassionant, amb una organització cuidada al detall per a que els participants gaudeixin
al màxim d’aquesta experiència esportiva.
Són 3 etapes, sent Morella el punt central de la competició. La primera ix de Castelló i arriba a
la nostra localitat, després de 140 kilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell superat. Al dia
següent, etapa ubicada a Morella, de 64 kilòmetres i un desnivell de 2.100 metres, passant per
l’espectacular paratge del “Riu de les Corces”. Ja el diumenge marxaran cap a Benicàssim,
després de realitzar 119 kilòmetres i 2.100 metres de desnivell.

Open d’Espanya d’Enduro: El passat dijous 21 es va presentar a FITUR el Open d’España
d’Enduro que consta de 4 seus i com a novetat enguany és que s’ha incorporat Morella dins
d’aquest circuit anomenat Big Ride Enduro Series. La prova tindrà lloc a la nostra localitat els
dies 25 i 26 de juny. A més d’una molt bona promoció que tindrà Morella Singletracks, es posa
a Morella com a destí clar apostant per la BTT com a esport i com a turisme.
Les altres 3 seus, Eurocidade Tui-Valença, Ojén i Castejón de Sos, ja són un referent a nivell
nacional i esperem que Morella a partir d’aquesta competició sigui molt més coneguda dins
d’aquest esport amb els nostres camins recuperats amb una gran qualitat i atractiu important
per als bikers.
Ja portem dos anys amb el Campionat d’Enduro de la Comunitat Valenciana i enguany
donarem un pas gegant amb el Open a nivell nacional.
Per a nosaltres són molt importants aquest tipus de proves, ja no soles per el propi cap de
setmana, sinó per la promoció que es fa al respecte i per que molts participants tornen a
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La Mediterranea Xtrem enguany porta una xifra rècord d’inscripcions només a tres mesos de la
competició, i això suposa un impacte econòmic important per a Morella, al ser peça clau de les
tres etapes. Morella està fent un gran esforç per posicionar-se com un destí ideal per als
amants de la BTT i comencem a tindre una experiència important en l’organització d’aquest
tipus d’esdeveniments que són un referent a nivell nacional.

Morella per gaudir dels nostres paisatges, de la nostra gastronomia i del patrimoni que tenim a
la nostra ciutat.
Volta ciclista d’Espanya: També hi ha que destacar, que les bicicletes tornaran a ser
protagonistes del ciclisme d’alt nivell al mes de setembre, concretament el dia 5, donat que La
Vuelta Ciclista a España passarà per la nostra localitat en la etapa numero 16 que va des
d’Alcanyís a Peñíscola.
Aquesta prova va ser final d’etapa als anys 2000 i 2004 i ara vindrà des d’Alcanyís per la zona
de Sorita, amb un recorregut de 158 kilòmetres, sent una de les dos etapes que es faran dins
de la província de Castelló.
Això farà que la nostra ciutat de manera indirecta, sigui coneguda arreu de molts països
internacionals que seguiran la retransmissió en directe.”
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que tot allò que suposa la promoció de Morella i que fa que
hagen més visitants es considera positiu, considerant molt important, totes les activitats
relacionades amb el món de la bicicleta que s’estan fent.
També donar les gràcies a la Diputació en tot allò que comporta la promoció i ajuda en la
realització de proves ciclistes a Morella.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per destacar el treball que, tant des de la regidoria com des de
Morella singletracks, es fa per tal que es conega Morella, no sols per a la realització de proves,
sinó també per a que la resta d’usuaris puguen realitzar altres activitats, donant a coneixe tots
els recursos que pot oferir, tant en el món relacionat en la bicicleta com en senderisme.

De tot això, el Ple queda assabentat.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ NETEJA BARRANCS, CONFEDERACIONS
HIDROGRÀFIQUES DE L’EBRE I DEL XÚQUER. Es dóna compte per part del regidor de
desenvolupament rural, Rafael Pallarés, de la moció sobre la neteja de barrancs per part de les
confederacions hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer, que és com segueix:
“MOCIÓ NETEJA DE BARRANCS CONFEDERACIONS HIDOGRÀFIQUES EBRE I XÚQUER
Les Administracions Locals som les més pròximes als ciutadans i constituïm el pilar bàsic on
s'integra i organitza la societat civil. Per això, tenim un compromís amb el desenvolupament
sostenible que implica necessàriament augmentar la prioritat concedida a les polítiques
mediambientals. Així doncs, les actuacions de caràcter preventiu i de protecció, exigeixen un
nivell de resposta organitzatiu adequat, i fa necessari comptar amb el suficient personal
qualificat que puga intervenir en el moment adequat i necessari davant de situacions
d'emergències, d'acord amb la legislació vigent de Règim Local, que establix competències
tant per als municipis com per als seus alcaldes en matèries relacionades amb la protecció
civil.
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Per tant, cal seguir treballant per a que el resultat final siga una molt bona promoció turística
fent que Morella siga molt ben valorada en el tema organitzatiu d’aquest tipus d’activitats.
Prova d’això és la realització este any de la prova d’enduro.

La Generalitat Valenciana recorda anualment els procediments d'actuació que han d'aplicar les
Administracions Públiques amb responsabilitat en la matèria, davant de situacions de pluges
intenses i crescudes de cabals en rius i barrancs.
En este sentit, els ajuntaments participem en la neteja dels barrancs que acumulen males
herbes i brutícia a fi d'evitar inundacions i estancaments d'aigua. Per a realitzar estes tasques
de condicionament en barrancs de muntanya i de riu, se’n han sol·licitat a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) realitzar
intervencions immediates en la demarcació de la qual es trobe ubicat el terme municipal.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
Primer. Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) que en el seu àmbit territorial d'actuació en la província de Castelló, de forma
urgent, realitze les tasques de condicionament necessàries que, a més, li correspon a la
Confederació, a fi d'evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que poden
emportar-se per davant camins i altres infraestructures.
Segon. En aquells casos en què els ajuntaments hagen realitzat neteja de llits i actuacions no
complexes en els àmbits de competència de la CHJ o CHE se servisquen agilitzar els permisos
i autoritzacions, així com la normalització dels esmentats expedients, per tal d'evitar futures
sancions, ja que moltes d'estes es deriven de la inacció de la mateixa Confederació.

El Sr. Pallarès vol afegir que és molt important que les Confederacions mantinguen els rius i
barrancs en bones condicions, per a que no es produeixquen problemes en el moment que
hagen pluges.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que es recolzarà aquesta moció per considerar que es
tracta de sentit comú, tenint que incidir en l’agilitat en la tramitació de permisos, tant de
l’Ajuntament com de particulars, sobre tot en la Confederació de l’Ebre, que és la que més ens
afecta.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per agrair la unanimitat en aquest punt, recordant que aquesta
mateixa moció es va presentar pel Grup Socialista en la Diputació donant-se també la mateixa
unanimitat i recolzament.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que s’està totalment d’acord en que es necessita més
agilitat en la tramitació tant de particulars com d’ajuntaments, així com també és important la
realització de més actuacions per part de les confederacions.
Assabentat el Ple per unanimitat, acorda aprovar la moció neteja barrancs, confederacions
hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer, tal i com se presenta.
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Tercer: Remetre còpia de la present moció al Molt Honorable President de la Generalitat
Valenciana, al Molt Excel·lent President de les Corts Valencianes, al President de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies i al Sr. President de la Diputació Provincial de Castelló.”

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ PLA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA. Es
dóna compte per part de la regidora de Benestar Social, Mª Luz Blasco Querol, de la
convocatòria per part de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
d’una ordre d’ajudes per evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la
pèrdua de l’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer, la llum, el gas i l’aigua.
L’Ajuntament de Morella vol adherir-se a aquest conveni de col·laboració, tenint en
consideració les condicions climatològiques d’aquesta localitat.
El procés consistirà en abonar el deute a les empreses subministradores i comunicant-ho a la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per a que, posteriorment,
torne a abonar a l’Ajuntament aquests imports i sent els serveis socials de l’ajuntament els que
realitzaran les avaluacions pertinents.
Des de l’Ajuntament de Morella s’està en contacte amb les empreses del municipi (Electra i
Aigües de Morella) per tal de poder signar convenis de col·laboració ja que els beneficiaris
finals són les persones amb residència habitual a la localitat de Morella que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica i que són clients de les citades empreses.

Pren la paraula la Sra. Noelia Garcia per dir que des del Partit Popular es valora de manera
molt positiva aquesta adhesió, considerant que suposaria una gran ajuda per a totes eixes
famílies que tenen greus problemes per arribar a final de mes, sent important comptar amb la
col·laboració de les empreses del municipi.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair la unanimitat, destacant la vesant social del nou govern
de la Generalitat que es manifesta en actuacions com aquesta, que aporta una regulació i
normativa a actuacions que fins ara s’estaven fent des de l’Ajuntament a través de la
Mancomunitat o Creu Roja.
També destacar totes les qüestions relacionades en l’eliminació del copagament, millores en
sanitat, educació, dependència, ajudes d’ocupació per a joves o ajudes energètiques que
demostren la visió del nou govern de la Generalitat, i el paper protagonista dels ajuntaments en
quan a la posada en marxa d’aquestes iniciatives.
Per finalitzar recordar que totes les persones que ho necessiten es poden adreçar als serveis
socials d’aquest ajuntament, des d’on se’ls tramitarà i ajudarà en tot el que necessiten.
12. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
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Assabentat el ple, per unanimitat, acorda sol·licitar l’adhesió, que es publicarà en el web de la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, als acords de col·laboració
amb les empreses subministradores d’energia, de data 1 de desembre de 2015, per a la
protecció dels seus clients, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben
en situació de vulnerabilitat econòmica, subscrits entre la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori i cada una de les empreses més avall esmentades. En
concret, sol·licita l’adhesió a l’acord amb la següent o següents empreses: Endesa, Gas
Natural Fenosa, Iberdrola.

13. PRECS I PREGUNTES. No hi ha cap prec ni pregunta a tractar.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les nou hores i quinze 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.

