Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Noelia Garcia Sales
Miguel Angel Querol Vives

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia vint-i-tres d’octubre de dos mil
catorze, 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.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb
la convocatòria còpia de l’acta de les sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots
els membres si hi ha alguna qüestió referent a la mateixa. No hi havent cap objecció, s’aprove
per unanimitat l’acta de data 11-09-2014.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions realitzades des
de l’últim Ple Ordinari:
Publicació de la licitació de les obres del Col·legi Mare de Déu de Vallivana, després de molt
de temps i de l’assumpció per part de l’Ajuntament de la redacció del projecte; esperant, que el
que queda de tramitació siga més ràpid, i així poder aprofitar les vacances de Nadal per
realitzar alguna de les obres previstes com, renovació d’instal·lacions, calefacció, conduccions
soterrades, tancaments, portes, finestres i les cobertes. Aquesta informació s’ha traslladat al
Consell Escolar així com la prioritat de l’Ajuntament en els treballs de manteniment.
Publicació de la licitació per a la gestió de Morella la Vella, lamentant el preu desorbitat,
175.000 euros de cànon, que fa difícil que hi hage alguna empresa que ho puga assumir.
S’han fet actuacions de millora dels accessos de Morella, lamentant que sols s’hage actuat en
els 800 metros de l’antiga cooperativa, deixant sense arreglar la zona de la teuleria,
demostrant que l’ajuntament, sempre ha tingut raó a l’hora de reclamar l’arreglo d’aquesta
carretera, per ser responsabilitat de la Generalitat.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 10/12/2014
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig

S’estan fent obres de millora en un nou tram, aproximadament 1,5 km, de la Carretera de Xiva,
esperant que tinguen continuïtat en l’any 2015.
Informar que s’ha sol·licitat l’ajuda del Fons de Compensació del Pla Eòlic a l’IVACE
destinant-la a realitzar una important fase de rehabilitació de la Torre Font Vella, ja que
malauradament l’ajuda de l’1% cultural del Ministeri de Cultura va ser anul·lada quan va entrar
el Partit Popular al Govern Central.
Publicació de dos Salaris Joves dedicats a estudiants fins als 30 anys, que compta amb una
duració de 6 mesos en un 80% de jornada.
Informar també de la propera oferta de llocs de treball que tenen a veure en reforç de brigades,
i en el Pla d’Ocupació Conjunt en la Diputació, del qual ens alegrem que s’hage posat en
marxa i que puguen participar els Ajuntaments, tal i com es va reivindicar l’any passat, però
lamentant que siguen llocs de treball de 10 hores setmanals.
Informar que es va participar en la trobada d’Àguiles de Reus.
S’han rebut diverses visites que tenen a veure en l’Associació Los Pueblos más Bonitos de
España, com va ser la de representants municipals i empresaris d’Alcalá del Júcar i la seva
comarca.
També s’ha rebut la visita del President de la Pueblos más Bonitos de la Balonia.

- Desenvolupament de les obres de la planta de tractament de residus inerts, a la Mina de la
Vega del Moll.
- Destacar els treballs que han tingut a veure en la fira, i diversos condicionaments en la
plaça de bous.
- Treballs importants de manteniment i millora continua en el Castell, zona del polvorí,
escales d’accés a la plaça d’armes, i altres llocs.
- Informar que s’ha mantingut una reunió en els responsables de l’obra de rehabilitació de la
zona de la Porta Ferrissa de la muralla traslladant-los els distints desperfectes que tenen
que ser arreglats.
- S’han fet actuacions importants en Herbeset, com ha estat la ubicació de serveis públics en
les antigues escoles o la instal·lació, sol·licitada pels veïns, de distintes baranes.
- Treballs per millorar l’accessibilitat en la zona del Tint, així com millores en el mobiliari urbà,
aprofitant per recordar que tots els veïns poden traslladar-nos les seves peticions respecte
a l’accessibilitat o altres qüestions.
- S’està actuant en la reparació en la zona de la Costa Arrapat després de la detecció d’una
fuita d’aigua que afectava a algunes cases.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
- Treballs de preparació dels actes de les festes d’Herbeset.
- Neteja i condicionament dels camins, així com muntatge d’infraestructura per al
desenvolupament de Morella Enduro Race.
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ÀREA D’OBRES I URBANISME

Muntatge d’escenaris per a la marató cicle indoor i de l’Oktoberfest.
Diverses reparacions en l’enllumenat, estant ja el 40% canviat, i en mobiliari del casc urbà.
Manteniment i posada a punt col·legi, escola llar, escola infantil, biblioteca, museus.
Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres Sant Miquel
per a la realització de diferents actes, exposicions i congressos.
- Condicionament de la zona de l’espai firal per poder donar el servei d’Inspecció Tècnica de
Vehicles.
-

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Dispositius especials de Policia per a la celebració de la Fira de Morella, festivitat 9
d’octubre, festivitat 12 d’octubre, prova d’enduro de bicicletes i altres.
- Treballs puntuals de la Policia Local en diversos incidents com en l’avaria d’un autobús en
la zona de Sant Miquel, que va dificultar l’accés a Morella durant un temps, així com
actuació en un accident, lamentant la mort d’un motorista a la carretera d’Ares; tot amb
màxima coordinació amb la Guàrdia Civil.
- Treball per a la conscienciació respecte a tot allò que té a veure en els animals de
companyia, excrements, civisme i altres.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
- Inici de la tramitació de la licitació del Quiosc Colon.
- Assistència a la Junta i Assemblea General del Grup d’Acció Local Portmader, lamentant
que fins meitat de l’any proper no es disposarà de fons de desenvolupament.
També informar que la Unió Europea ha reiterat a la Generalitat Valenciana el fet de que no
compleix amb els pagaments, fet que pot fer perdre línies d’ajuda molt importants per
poblacions i comarques com la nostra.

- Actuacions de promoció en la fira de Morella i altres, com la fira de productes de proximitat
celebrada a Gandesa amb Productes Morella.
- Repercussió molt positiva de la celebració de la prova d’enduro.
- Destacar les dades positives que s’han registrat en esta tardor i en el pont d’octubre.
- Treball important en la celebració del congrés, a nivell internacional, de literatura anglesa
SELIM, agraint als seus organitzadors les felicitacions que ens han fet arribar pel treball
realitzat.
- Celebració d’un curs de didàctica del català que es va desenvolupar a través de la Xarxa
Vives, de l’Institut Ramon Llull i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- Reunió amb el gerent i el President de los “Pueblos más bonitos de España” i la delegació
autonòmica de la ONCE per fer algun projecte de promoció conjunt.
- Inici de funcionament d’una aplicació per a mòbils, joc interactiu, per a la província de
Castelló.
- Preparació per a la nova auditoria que tindrà lloc la pròxima setmana de la Q qualitat.
- Reunions de promoció amb el Consorci de la Ruta dels 3 Reis i del projecte “3 Territoris una
mateixa terra”.
- Destacar el treball que s’ha fet en l’àrea de comunicació, turisme i cultura i que tindrà
repercussió en campanyes publicitàries, tant en televisió, com de diverses empreses a nivell
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ÀREA DE TURISME

multinacional.
- Està previst realitzar, junt amb l’Ajuntament de Sant Mateu, una reunió en el Consell de
l’AUDE, regió francesa dels països càtars, en Carcassona, per tractar un projecte conjunt
per crear una ruta càtara a nivell d’Espanya.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT
- Celebració de la 758 edició Fira de Morella, sent un èxit de participació, tot i la pluja, amb
noves activitats la vesprada nit del dissabte, agraint el treball realitzat per l’Associació Firal
Els Ports.
- Realització d’un Consell Agrari Municipal on es van tractar temes importants per al sector,
com és la problemàtica en el sanejament de les explotacions de vaquí o la reparació de
camins. Informar dels treballs realitzats per la Diputació, lamentant que dels 10 dies
previstos de treball, sols van treballar-ne 2, 3 dies, ja que la resta van actuar en l’accés a
saltapins, activitat que hi ha que recordar és privada.
- Treballs periòdics de recollida de material reciclable i d’altre material.
- Treballs de neteja i tractament de zones verdes.
- Informar de la queixa, que s’enviarà a la Generalitat, sobre la informació apareguda en els
mitjans de comunicació sobre actuacions davant una plaga en els pins de distints punts de
la província, esperant que se’ns informe de les actuacions previstes.
ÀREA DE COMERÇ
- Reunió de la mesa de comerç per preparar diverses accions promocionals, com la festa del
comerç o una nova edició de Regala Morella.

- Treballs en la xarxa guifi.net, nous usuaris, base de dades, posada en marxa d’una
associació per millorar el manteniment i potenciació d’aquesta xarxa i creació de noves
zones lliures de wifi.
- S’ha fet un informe sobre les modificacions que caldria fer per actualitzar i modificar els
aparells informàtics de l’ajuntament.
- Treballs relacionats en la e.administració.
- Realització de formació relacionada en noves tecnologies amb l’inici de nous cursos
d’informàtica.
- Realització de diferents muntatges que han estat necessaris per al desenvolupament de
distintes activitats.
- Treballs d’actualització de la web morella.net.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- Destacar tot el treball que s’ha fet per donar a conèixer totes les activitats i esdeveniments
que s’han realitzat en aquestos mesos i relacionats en esdeveniments com, rodatges de
distints espots publicitaris, Converses de Morella, Festival Internacional de Música, Fira, etc.
- Treballs en la difusió de distintes activitats, com el Pla d’ajuda dels llibres de text, Productes
Morella, cartells, Regala a Morella o nou material de cultura per a Castell i museus.
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ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

ÀREA DE CULTURA
Inauguració exposició fotogràfica 25 anys Penya el Bou.
Concert Mari Pau Medina “Cant a la meua terra”, agraint la seva col·laboració.
Col·laboració en l’intercanvi de bandes entre Morella i Cinctorres.
Intercanvi de les rondalles de Morella i Benicarló.
Concert de piano, homenatge a Francesc Pastor, amb Teresina Jordà.
Inici temporada de cinema municipal.
Agrair a la Fundació Bancaixa, per la cessió d’una de les seves exposició que es va tancar
el cap de setmana de fira.
- Visita d’importants paleontòlegs del Japó.
-

ÀREA DE TRADICIONS
- Participació de l’Àguila de Morella, en la trobada d’Àguiles a Reus, estant exposada en
l’Ajuntament de Reus fins al 31 d’octubre.
- Reunió organitzativa de “L’Estel dels Ports” que tindrà lloc el 27 de desembre.

- Posada en funcionament d’un nou pla d’ajudes al llibres de text.
- Inici dels cursos de l’Escola Municipal de Música i de l’Escola Municipal d’Idiomes, amb molt
bona acollida i en aquesta última oferint nous cursos.
- Tramitació de les beques que oferia Bancaixa per als alumnes de l’Escola de Música, sent 7
els alumnes que les han aconseguit.
- Reunió de l’Escola Infantil, per informar de totes les novetats que han hagut aquest any.
- Reunió en les AMPES dels centres educatius per organitzar la Trobada Escola Valenciana.
- Celebració d’un Consell Escolar, amb la informació de la situació de les obres del col·legi.
- Tallers per apropar el món de la ciència, robòtica, informàtica, i enginyeria, per alumnes de
3er i 4t. d’ESO, amb col·laboració de l’UJI i IES Els Ports.
- Encontre d’alumnes de geografia de la Universitat de València.
ÀREA D’ESPORT
- Celebració del I Enduro Race Morella, amb gran èxit de participació, destacant els treballs
de comunicació i edició de vídeos tant dels tècnics com de 98 Producciones.
- Ha començat un nou curs de patinatge dins de les escoles esportives municipals.
- Han començat les diferents activitats del nou curs al centre lúdic i esportiu Jaume I, així com
les competicions del Bàsquet Femení Morella, Morella F.C. i Els Ports F.C.
S’està treballant, a través de la seu de l’UJI, en l’elaboració d’un curs formatiu per als pares
entrenadors sobre l’educació esportiva dels xiquets.
- Realització, el dia 9 d’octubre, d’una excursió senderista pel riu de les Corses.
- Acollida a Morella el dissabte i a Vallivana el diumenge, dels esportistes que vénen fent el
camí solidari 2014 per tot el País Valencià, per recaptar fons per a les malalties rares.
- Celebració, a la Plaça Colon, del II Marató cicle indoor Morella, donant l’enhorabona als
seus organitzadors.
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ÀREA D’EDUCACIÓ

ÀREA DE FESTES
- Exposició fotogràfica de la penya El Bou.
- S’han celebrat les festes de Sant Miquel a Herbeset.
- S’ha organitzat la quarta edició de l’Oktoberfest seguint en la fórmula d’organització públic
privada.
- Preparació de la trobada de dimonis per al proper dia 1 de novembre, i la cessió de l’espai
firal als majorals de Sant Antoni per a la nit del mateix dia.
- Col·laboració amb els alumnes de 2on. de Batxillerat per a la celebració en el pont de
desembre de la desfilada de moda.
ÀREA DE JOVENTUT
- Salaris Joves, gràcies a un projecte presentat per l’Ajuntament.
- Signatura conveni pràctiques grau en ciències ambientals.
- Pròxima obertura del Casal Jove.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- Commemoració, l’1 d’octubre, del dia mundial de la gent gran i també va ser el primer dia de
contacte de la Universitat per a Majors a l’UJI.
- El 6 d’octubre inici de les classes per a majors en la seu de Morella, amb l’assistència de
l’Alcalde i la Regidora.
- Els alumnes de la Universitat de majors estan creant una coral dintre de les classes de
música.
- S’està preparant una festa, per al 22 de novembre, per commemorar els 10 anys del Carnet
d’Or.

- Commemoració, el dia 17 d’octubre, del dia de la pobresa i publicació per part d’un membre
del Consell de Solidaritat d’un article commemoratiu.
- Commemoració, el dia 19 d’octubre, del dia internacional del Càncer de Mama i l’Associació
del Càncer de Morella va fer una recollida d’ajuda per a la investigació d’aquesta malaltia.
ÀREA DE SANITAT
- Reunió en l’Hospital de Vinaròs per informar dels nous responsables i polítiques sanitàries.
- Inici de la campanya de vacunació, al Centre de Salut, contra la grip.
- Col·laboració de l’Ajuntament en la revisió del Càncer de Mama en l’Hospital de Vinaròs.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
- Inici, el 7 d’octubre, dels tallers de memòria en el Centre de Dia.
- Celebració del Comitè Provincial Creu Roja a Morella, agraint que s’hage escollit Morella
per la celebració d’aquest comitè.
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ÀREA DE SOLIDARITAT

I per finalitzar fer un agraïment a Jorge Membrado, per la seva participació en el rescat d’un
espeleòleg espanyol en sud Amèrica, informant que des del Consell de Solidaritat, se li
concedirà una ajuda econòmica, ja que les despeses que va ocasionar aquest rescat no van
rebre recolzament per part de cap administració pública espanyola.
Seguidament es dóna compte dels decrets que van del 2014-0207 al 2014-0241

DECRET 2014-0241

DATA

RESUM

DECRET 2014-0222

17/10/2014 21:47 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 595/2014
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓ
17/10/2014 21:46 ISABEL MESTRE MORALLA
17/10/2014 21:45 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 594/2014
17/10/2014 21:45 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 593/2014
17/10/2014 21:45 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 591/2014
17/10/2014 21:44 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 590/2014
16/10/2014 22:06 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 325/2014
16/10/2014 22:06 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 528/2014
16/10/2014 22:05 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 529/2014
16/10/2014 22:05 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 587/2014
16/10/2014 22:04 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 588/2014
16/10/2014 22:04 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 533/2014
16/10/2014 22:04 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 534/2014
16/10/2014 22:03 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 535/2014
16/10/2014 22:02 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 589/2014
15/10/2014 22:12 GESTIÓ DE TRANSIT 2014
15/10/2014 22:12 GESTIÓ DE TRANSIT 2014
15/10/2014 22:11 GESTIÓ DE TRANSIT 2014
08/10/2014 18:51 SUBHASTA TRUFES MONTE CARRASCALS UP-30
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR MANUEL PUYO
03/10/2014 10:17 PIQUER

DECRET 2014-0221
DECRET 2014-0220
DECRET 2014-0219
DECRET 2014-0218
DECRET 2014-0217

02/10/2014 17:27
02/10/2014 10:12
26/09/2014 9:41
26/09/2014 9:41
26/09/2014 7:57

DECRET 2014-0240
DECRET 2014-0239
DECRET 2014-0238
DECRET 2014-0237
DECRET 2014-0236
DECRET 2014-0235
DECRET 2014-0234
DECRET 2014-0233
DECRET 2014-0232
DECRET 2014-0231
DECRET 2014-0230
DECRET 2014-0229
DECRET 2014-0228
DECRET 2014-0227
DECRET 2014-0226
DECRET 2014-0225
DECRET 2014-0224
DECRET 2014-0223

DECRET 2014-0216
DECRET 2014-0215
DECRET 2014-0214
DECRET 2014-0213
DECRET 2014-0212
DECRET 2014-0211

RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR MANUEL PUYO
PIQUER
JUNTA DE GOVERN LOCAL 02-10-2014
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRANSIT
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 25-09-2014

BAIXA D'OFICI ESTRANGERS COMUNITARIS II 22/09/2014 18:31 INCIDÈNCIA 141
17/09/2014 12:59 INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
DECRET DE RESOLUCIÓ EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA
12/09/2014 11:53 PILAR ADELL AMELA, 4 MESOS (2ª)
11/09/2014 17:42 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 11-09-2014
10/09/2014 17:57 CONVOCATÒRIA PLE 11-09-2014
10/09/2014 13:22 CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
INFORMATIVA

EXPEDIENT
595/2014
603/2014
594/2014
593/2014
591/2014
590/2014
325/2014
528/2014
529/2014
587/2014
588/2014
533/2014
534/2014
535/2014
589/2014
20/2014
20/2014
20/2014
547/2014
20/2014
20/2014
548/2014
20/2014
20/2014
527/2014
119/2014
20/2014
25/2014
507/2014
511/2014
513/2014
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NOM

DECRET 2014-0210

10/09/2014 13:22

DECRET 2014-0209

10/09/2014 13:22

DECRET 2014-0208

10/09/2014 13:22

DECRET 2014-0207

10/09/2014 13:21

ADMINISTRACIÓ I HISENDA 10-09-2014
CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
INFORMATIVA
PROMOCIÓ ECÒNOMICA 10-09-2014
CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
INFORMATIVA
GOVERNACIÓ 10-09-2014
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS 10-09-2014
CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
INFORMATIVA
BENESTAR SOCIAL 10-09-2014

514/2014
516/2014
517/2014
518/2014

3. INFORME 3er. TRIMESTRE LLEI DE MOROSITAT. Es dóna compte per part de la Sra.
Secretaria de l’informe sobre el compliment del termini de pagaments del 3er. trimestre de l’any
2014, fent un resum del referit informe relatiu a l’Ajuntament de Morella i els seus organismes
autònoms Fundació Patronat Municipal de Turisme, Fundació Sexennis i Patronat Escola
Municipal de Música.
Aquest expedient ja ha estat examinat per la Comissió d’Hisenda que ha quedat assabentat
del mateix, reiterant la Sra. Secretària que queda a disposició dels regidors per al seu examen.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que, quan es fa referència a dades i xifres de factures, es
tracta de la informació que se li facilita per part del propi consistori, per lo que no són
inventades.

També protestar, per enèsima vegada, pel gasto i despilfarro que s’està produint des del
consistori Morellà, ja que en aquest trimestre s’han gastat, una altra vegada, 11.816,28 euros
en publicitat i autobombo, suposant 3.938,76 euros de gasto mensual.
Aquestos diners que es gasten com si foren seus, en autobombo, que no els interessa als
morellans, són de tots, i el que realment els interessa als Morellans és la feina; feina que
Vostès van llevar quan es van carregar a la gent de la brigada, i que precisament un
ajuntament com este, tindria que tenir com a raó de ser el donar feina a aquells que més ho
necessiten.
Però aquest autobombo els interessa per a que el Sr. Alcalde puga eixir als mitjans de
comunicació en una fotografia en la Teuleria anunciant l’arreglo d’eixa la carretera. Carretera
que des del Partit Popular s’ha demanant i exigit que s’arregle, però no és mèrit del Partit
Popular que s’hage arreglat, sinó que és mèrit directament, de José Agustín Amela, qui s’ha
reunit en multitud d’ocasions en la Generalitat i Diputació, per aconseguir totes aquestes
inversions, mentre que el Sr. Alcalde intenta penjar-se les medalletes d’allò que fan
administracions governades pel Partit Popular.
Però aquest fet, més en la situació en la que estem, els tindria que donar vergonya, però no els
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Es voldria saber, després de veure la factura de 12.000 euros que s’ha pagat amb el concepte
“parte factura honorarios, dirección, coordinación, seguridad, salut, obra paso subterraneo del
futuro Parador”, quan ens ha costat, a tots els morellans, la “brillant idea” de construir un túnel
d’accés a un Parador, que està parat.

ne done, com tampoc tenia vergonya l’anterior alcalde i actual Secretari General del PSPV,
quan pagava el mateix o més diners, a l’empresa de la qual és gerent el seu germà. Entre tots
els morellans estem pagant un altaveu mediatic del Partit Socialista com és Comunicacions
dels Ports S.A.
I ara els explicaré la diferència entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Des del Partit
Popular s’intenta publicar mensualment una revista d’informació, escrita i impresa per
nosaltres, sense demanar cap ajuda.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per preguntar, si el regidor Sr. Querol sap quin punt del ple s’està
tractant, ja que en aquest punt es tracta de l’informe del 3er. trimestre sobre la llei de morositat,
i la seva exposició l’haguera poguda fer en el punt següent, però ja que tenia molta pressa se li
intentarà contestar a les qüestions plantejades.
Pel que fa al tema del Parador, al que ha qualificat de “brillant idea” del Partit Socialista, dir que
no ens importaria que fora una idea nostra, ja que sempre s’ha recolzat aquesta construcció,
però segons Vostès mateixos han dit en més d’una ocasió, aquesta idea era del Partit Popular.
I respecte a les despeses de les que ha parlar, es tracta de l’obra de construcció del túnel,
necessari per a l’accés a un Parador que estava projectat i amb un pressupost aprovat per a la
seva execució, però que després a l’entrar en el govern, el seu partit va decidir que no es fera,
deixant sense funció un túnel, ja construït.

En quan al tema, recurrent, del autobombo, també per enèsima vegada, se li torna a explicar
que es tracta d’invertir en campanyes de sensibilització del poble, retransmissions de plens,
retransmissions de festes o campanyes de publicitat a nivell nacional que se contracten amb
una empresa de Morella; ja que sempre que es pot se done a guanyar diners a les empreses
morellanes.
I pel que fa al pagament de factures, dir que estem pagant en el termini més curt que mai, tal i
com li ha explicat la Secretària en aquest punt.
En quan a les fotos que se fa al Sr. Alcalde, dir que en este cas va pecar d’ingenu al creu-se el
que li van dir, ja que com no era així i a l’altre dia van eixir dient que la informació donada no
era veritat i que l’Alcalde s’havia enganyat.
I agrair al Sr. Amela per aquesta i per quantes gestions face, ja que si gràcies a això es fan
coses, benvingudes siguen; però cal recordar que la qüestió de l’arreglo de la carretera ve des
de l’any 86, exigint-se des d’entonces, presentant moltes mocions al respecte.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que caldria preguntar als obrers de Morella, per saber si es
veritat que sempre es contracta empreses de Morella, tenint com exemple de que no és així,
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Des del Partit Socialista se continua demanant que es faça aquest Parador, aprovant avui
mateixa en aquest ple, una esmena als pressupostos per a la construcció del mateix, i el que
Vostès qualifiquen com diners tirats, nosaltres els considerem com a diners invertits per al futur
del nostre poble, i per a futurs llocs de treball.

les obres del Tint o les reparacions de distints carrers del poble. No totes les empreses del
poble tenen la sort de cobrar 12.000 euros cada trimestre.
I pel que fa a la referència de parlar d’estes factures en aquest punt, dir que aquesta
informació formava part de la documentació adjunta a aquest punt, i per això s’ha exposat ara,
i encara que a Vostès el pareix que parlar dels diners dels morellans no és important per a
nosaltres és del més important que es pot parlar en aquesta sala.
Pel que fa a la idea del Parador, recordar-li que ve des de l’època de Manuel Fraga i el que sí
que tenim clar els morellans, és que el túnel està fet i el Parador no, havent hagut 7 anys de
govern Socialista, i sent el Partit Popular el que ho ha tingut que parar però degut al deute que
el Partit Socialista va deixar al govern.
Respecte als llocs de treball que diuen que els importen tant, que els ho pregunten a aquelles
persones que treballant en la brigada municipal d’obres van ser despedits.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que la construcció del Tint es va fer en dos fases,
presentant-se una empresa de Morella que va realitzar la 1ª fase però no es va presentar cap
empresa per a la realització de la 2ª fase.
Pel que fa a la qüestió de la ràdio i la televisió, se pot entendre que pensen que totes les
televisions tenen el grau de manipulació que s’ha demostrat tant en Canal 9 com en TV
Espanyola, però no és així i ací no se’ls diu com tenen que fer la seva feina. Tot i això està clar
que moltes de les notícies que se donen estan relacionades amb aquest ajuntament ja que el
poble és menut i les activitats municipals són bastant nombroses.

I pel que fa a la documentació dir que la informació sobre les factures de cada trimestre
sempre estarà disponible en els comptes de tresoreria de cada període.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en aquest ple no hi ha censura i es pot parlar de tot,
però si que es demana un poc d’ordre i sentit comú i que s’intente seguir els punts marcats en
l’orde del dia.
Després de la intervenció del Sr. Querol, queda clar que tenen una mania persecutòria de “qui”
i no del “que”, perquè el que els molesta és qui fa les coses i no les coses que es fan.
És important i positiu tenir un mitjà de comunicació en la nostra comarca i en la nostra llengua i
que tota la gent estigue assabentada de tot allò que passe al seu poble i a la seva comarca.
Respecte a la realització del túnel d’accés al Parador, en el seu dia i per assegurar i agilitzar
un projecte tant important per a Morella com és la construcció del Parador, l’Ajuntament de
Morella va assumir la construcció del seu túnel d’accés, esperant que serveixca en un futur per
allò per a lo que es va construir. Per tant, es considera que es fa un flac favor quan un tema
tant important per Morella, com és la construcció del Parador, es vulgue utilitzar d’arma
política.
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També dir que la informació que s’ofereix des d’aquesta empresa no es considera com
autobombo sinó que es considera com un servei molt important per a tota la comarca.

Quan ha fet referència a la contractació de les empreses de Morella hi ha que explicar que
quan una obra se licita se presenten les empreses que volen i han estat molts anys, que, o per
el volum de feina o per altres qüestions, les empreses no s’interessaven per aquestes obres.
Després se’ns acusa de retallar llocs de treball, però el que no diu és que des de que governa
el Partit Popular hi ha una situació econòmica que fa que este ajuntament no disposa d’ajudes,
com les d’àrees de rehabilitació urbana, importantíssimes per Morella recordant que encara no
ens han pagat des de l’any 2006, i que suposava de 30 a 40.000 euros anuals per fer obres de
rehabilitació al poble a nivell municipal i també moltes ajudes a nivell de particulars per
rehabilitar les seves vivendes.
I per finalitzar i respecte al tema de la Teuleria, dir que sempre s’agraeix que qualsevol regidor
arrime el muscle i treballe per aconseguir qualsevol projecte, i que ja se li va traslladar,
personalment, una queixa al regidor Sr. Amela per tal que es realitze tota l’obra que van
prometre. Mai s’ha pretès penjar-se cap medalla, però si que hi ha que tenir en compte que en
aquesta qüestió s’ha estat treballant des de fa molt de temps, amb la presentació de moltes
mocions.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.

MES D’AGOST
Saldo a 31-07-2014...........................................................475.667,60 €
Ingressos agost..................................................................766.501,87 €
Total................................................................................1.242.169,47 €
Pagaments.........................................................................862.038,45 €
Existència a 31-08-2014....................................................380.131,02 €
MES DE SETEMBRE
Saldo a 31-08-2014......................................................... 380.131,02
Ingressos setembre......................................................... 279.856,21
Total..................................................................................659.987,23
Pagaments........................................................................336.763,68
Existència a 30-09-2014...................................................323.223,55

€
€
€
€
€

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Querol per contestar a la intervenció anterior del Sr. Alcalde, dient que el
Tint el que ha estat ha sigut un gran negoci, i que el Partit Popular no està en contra de que
s’hagen fet unes vivendes, sinó que com que les obres les va fer Edycon es va llevar feina als
obrers de Morella, i que se pujaren unes altures que qualsevol altra persona de Morella no pot
pujar en la seva casa, demostrant que en aquest poble per poder pujar altures de la casa,
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA AJUNTAMENT, MESOS
D’AGOST I SETEMBRE DE 2014. Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament
dels mesos d’agost i setembre de 2014 que han segut examinats e informats favorablement
per la Comissió Especial de Comptes i que són com segueixen:

depèn de quin obrer o de qui sigues.
Quan s’ha fet referència a Canal 9 hi ha que dir que el Partit Socialista també va ha estat al
davant del mateix, i tots sabem que faria el Sr. Ximo Puig, en l’hipotètic cas de fer un
quatripartit i governar en València, que esperem que no passe.
I quan es parle del túnel, està clar que no val per a res.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per tornar a demanar, ja que ja s’havia fet en el punt anterior,
que els portaveus dels grups posen rigor a l’ordre del dia en quan als temes que es tracten en
cada punt del mateix, i no es farà referència al que acabe de comentar el Sr. Querol,
considerant que ja s’ha debatut en el punt anterior.
Assabentat el Ple, per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes corresponents als mesos d’agost i setembre de 2014 tal i com
vénen redactats.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA 3er. TRIMESTRE 2014,
ORGANISMES AUTÒNOMS.

JULIOL - SETEMBRE
Saldo a 30-06-2014...............................................................5.242,82 €
Ingressos .............................................................................17.160,65 €
Total.....................................................................................22.403,47 €
Pagaments...........................................................................13.078,03 €
Existència a 30-09-2014........................................................9.325,44 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Fundació Sexennis
Coneix el Ple els comptes de tresoreria corresponent al 3er. Trimestre de 2014 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
JULIOL - SETEMBRE
Saldo a 30-06-2014...............................................................6.464,84 €
Ingressos ......................................................................................0,04 €
Total.......................................................................................6.464,88 €
Pagaments....................................................................................0,00 €
Existència a 30-09-2014........................................................6.464,88 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
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Patronat Escola Municipal de Música
Coneix el Ple els comptes de tresoreria corresponent al 3er. Trimestre de 2014 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:

informació de tots els regidors.
Patronat Municipal de Turisme
Coneix el Ple els comptes de tresoreria corresponent al 3er. Trimestre de 2014 que han segut
examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són com
segueixen:
JULIOL - SETEMBRE
Saldo a 30-06-2014.............................................................28.576,05 €
Ingressos ......................................................................................0,45 €
Total.....................................................................................28.576,50 €
Pagaments.............................................................................3.637,36 €
Existència a 31-07-2014......................................................24.939,14 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per fer un apunt i recordar el retard que s’està produint en els
pagaments de l’Escola de Música degut al impago per part de la Generalitat i que és
l’Ajuntament qui està avançant els diners per tal que puga seguir funcionant en normalitat.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes corresponent al 3er. Trimestre de 2014 de la Fundació
Escola Municipal de Música, Fundació Sexennis i Patronat Municipal de Turisme tal i com
vénen redactats.

Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma
de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust aprovat i una altra
informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”, plataforma que
estarà disponible fins al 15 d’octubre de 2014.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet l’informe següent:
CONSIDERACIONS:
Primera. La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de conformitat
amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, és la
següent:
1. Informació sobre ingressos.
Mesura 4. Correcte finançament de taxes i preus públics.
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6. SEGUIMENT PLA D’AJUST 3er. TRIMESTRE 2014. Es dóna compte per part de la Sra.
Secretaria de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust de l’article 10 de l’Orde
Ministerial d’1 d’octubre de 2012 corresponent al 3er. trimestre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març del 2012 amb l’aprovació del Pla
d’Ajust va establir l’aprovació de noves taxes i la pujada d’altres a fi de disminuir l’excessiu
dèficit de finançament dels corresponents servicis públics que presta l’Ajuntament, prenent les
mesures següents:
4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una aplicació per a
mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació funcionen en proves fa uns
dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança per entendre que no s’anava a
recaptar el que es preveia i els ingressos no serien significatius.
4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan incrementant
en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius realitzen la preparació de les
sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es realitzaven de forma gratuïta, però en
l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar els gastos que l’ajuntament realitza en estos
actes. Aprovada l’ordenança corresponent s’ha començat a aplicar havent obtingut uns
ingressos en l’actualitat de 1.000 euros.
4.3. No s’ha realitzat rescat del servici a la Diputació i per tant s’està estudiant la forma de fer
rendible el servici en col·laboració amb la Diputació.
Mesura 5. Altres mesures pel costat dels ingressos.
S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i aplica amb normalitat,
havent-se produït uns ingressos de 200 euros. No obstant l’estalvi ve donat més pels gastos
que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de registres de finestreta
única, que després eren certificats en correus amb el consegüent cost per a l’Ajuntament, així
com la sol·licitud de fotocòpies que es donaven de forma gratuïta.

Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions produïdes en el
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de remetre’s amb periodicitat
trimestral.
B) Mesures de Gastos
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal amb l’estalvi en aquest trimestre de 2.400
euros.
En quant a l’estalvi en convenis amb entitats culturals està sense quantificar perquè es
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2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.

pagaran en l’any 2014.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.
No s’han rebut.
4. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb
entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute, havent amortitzat el Préstec del 2º
termini del Pla de Pagament a Proveïdors, per un import de 196.177,02 euros.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.
També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió dels
informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins al quart
trimestre i s’informa positivament.
6. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
No s’han realitzat operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
7. Termini previst de finalització del pla d’ajust.
Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l’Ajuntament de
Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el
mateix.

No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar compte al
Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor Alcalde de la
Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel Ple.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT COMARCAL ELS
PORTS. Coneguda la proposta d’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat Comarcal Els
Ports, a la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana i la Llei
27/2013 de Sostenibilitat i Racionalització de l’Administració Local, el Ple per unanimitat
acorda:
Primer. Aprovar el text inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Comarcal Els
Ports, integrada pels municipis de Castell de Cabres, Cinctorres, Forcall, La Mata, Morella,
Olocau del Rey, La Pobla de Benifassar, Vallibona, Villafranca del Cid i Villores.
Segon. Sotmetre el text inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Comarcal Els
Ports, a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el tauló d’anuncis
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8. Publicitat de l’informe de seguiment:

dels Ajuntaments interessats i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, durant aquest
termini se podrà realitzar quantes al·legacions s’estimen pertinents.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, NOVA ORDENANÇA SEU ELECTRÒNICA. Considerant l’interès
que suposa per aquest municipi l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de
Ordenança Seu Electrònica.
Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir per a
l’aprovació de la referida Ordenança.
Vis el projecte elaborat pels Serveis Municipals de Morella, d’Ordenança municipal reguladora
d’Ordenança Sede Electrònica en base a la remesa per la Diputació Provincial de Castelló.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora d’Ordenança Seu Electrònica, en
els termes en que figura en l’expedient.
Segon. Sometre aquesta Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauló d’anuncis de l’Ajuntament, per termini de
trenta dies per que puguen presentar reclamacions o suggeriments, que serà resoltes per la
Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini mencionat, se
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que aquest és un tema molt important, de cara al futur,
facilitant la realització de qualsevol tràmit per part del ciutadà, demanant, molt especialment, a
la Diputació per a siga més àgil i done accés de tots aquestos serveis al ciutadà.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIO DE CRÈDITS N. 4/2014. Davant l’existència de
despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per als que el crèdit consignat en
el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i donat que es disposa de
nous/majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals prevists en algun concepte del
Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos vénen efectuant-se
amb normalitat, per l’Alcaldia es va proposar la concessió d’un suplement de crèdit.
Vist que en data 20 d’octubre de 2014, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe-proposta de Secretaria i el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Especial de Comptes, de conformitat amb allò que disposa l’article 177.2 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Ple, a proposta de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes, adopta per set vots a favor del Grup Socialista i
quatre abstencions del Grup Popular, el següent acord:
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Tercer. Facultar a l’Alcalde, per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 4/2014 del Pressupost en
vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec a nous/majors ingressos
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent,
sense que es veja pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent resum per capítols:
Suplements en aplicacions de despeses
Capítol

Descripció

1
2

Despeses personal
Despeses bens corrents i serveis

Consignació
Inicial
909.790,00
904.150,00

Consignació
Definitiva
914.540,00
945.400,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant en el referit termini no s’hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair tot el treball tècnic que requeix la presentació
d’aquesta modificació de crèdit, recordant que és molt positiu que es puga fer ús dels diners
que ens hem estalviat a l’amortitzar un crèdit del Pla a Proveïdors, i vagen en les partides que
ho necessiten per poder fer pagaments de diferents despeses.

Donades les característiques dels contractes es considera que el procediment més adequat és
el procediment negociat sense publicitat.
Vist que es va emetre informes d’Intervenció sobre el percentatge que suposa les
contractacions en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que es va emetre Informes per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar els contractes.
Vist que amb data 23 i 24 d’octubre de 2014, per Resolucions d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedients per a les contractacions de referència motivant la necessitat e idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que es va redactar i es va incorporar l’expedient al Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir les adjudicacions dels contractes.
Examinada la documentació que l’acompanya, vistos els Informes de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
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10. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA CAÇA ORTELLS,
HERBESET, CARRASCALS I PEREROLES. Vist que amb data 8 d’octubre de 2014, es va
detectar la necessitat de realitzar la contractació de l’aprofitament de caça d’Ortells, Herbeset,
Carrascals i Pereroles.

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el
Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar els expedients de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat de l’aprofitament de caça d’Ortells, Herbeset, Carrascals i Pereroles.
Segon. Aprovar els Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran els contractes
d’aprofitament de caça d’Ortells, Herbeset, Carrascals i Pereroles, per procediment negociat
sense publicitat.
Tercer. Sol·licitar ofertes a les associacions de caçadors de la zona.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que no s’entén el retard en traure aquestos plec de
condicions ja que la temporada de caça ja ha començat, suposant per tant pèrdues a la
societat de caçadors.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, APROFITAMENT TRUFES MONTE CARRASCALS. Vist que el
Plec Particular de Condicions Tècnic-Facultatives que han de regir l’alienació de l’aprofitament
de montes de Propis, inclosos en el catàleg d’Utilitat Pública, i resultant: Que l’Unitat Forestal
ha remés a aquest Ajuntament el Plec de Condicions Tècniques Particulars, que ha segut
informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per l’Intervenció per a la seua
fiscalització prèvia.

Considerant: Que sent necessari determinar les condicions econòmiques-administratives
particulars, que degudament informat per Secretaria i per Intervenció ha de ser aprovat pel Ple
de l’Ajuntament, com Òrgan competent, segons el disposat en l’Article 22.2.I), de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i Art. 122 del Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, devent exposar-se al públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí
Oficial de la Província, segons el disposat en el nomenat Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la Comissió de
Promoció Econòmica; la Corporació per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació, mitjançant
subhasta de l’aprofitament de trufes del monte de Carrascals amb una quantia de 6 kg amb
una taxació de 900 euros, incrementant-se aquest import en un 2% cada any sobre l’anterior.
Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
Segon. Que estiga exposat al públic el plec de condicions durant el termini de vuit dies, en el
BOP i en Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, anunciant-se simultàniament la subhasta per un
termini de vint dies.
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Considerant: Que l’Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en relació amb l’Art.
265 del seu Reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer, determina la
competència de l’Entitat Local per a la realització de l’aprofitament dels seus montes amb
subordinació, en el referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació de preus mínims dels
productes, al que disposa l’Administració Forestal.

12. FIXACIÓ DIES FESTA LOCAL ANY 2015. Coneix el Ple els dies de festa de caràcter
retributiu i no recuperable fixats per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2015.
Coneix així mateix la proposta que es fa al Ple per fixar els dies de festa local per a l’any 2015,
que són les següents:
-

Dia 7 de gener, dia de Sant Julià.
Dia 4 de maig, dia després de la Rogativa.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local per 2015 els dies 7 de gener i 4 de maig
de 2015.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el consens, i dir que també es va consensuar en la
comunitat educativa aprofitant que ahir mateix es celebrava un Consell Escolar.
13. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT I
PRESSUPOSTOS GENERALITAT VALENCIANA. Es dóna compte per part del regidor
Ernesto Blanch de la moció sobre pressupostos generals de l’Estat i pressupostos Generalitat
Valenciana, que és com segueix:

“Conegut el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, on no apareixen
partides pressupostàries suficients i efectives per a la construcció del Parador Nacional ni hi ha
pràcticament assignació pressupostària per a la N-232, en cadascú dels seus trams, i sent tots
aquestos temes prioritaris per al desenvolupament tant de Morella com de tota la Comarca, es
sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que reconsidere la decisió inicial e
impulse decididament en una assignació pressupostària convenient, l’inici de les obres
projectades del Parador Nacional de Morella.
Segon. Demanar al Ministeri de Foment i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
que reconsidere la decisió inicial i augmente significativament l’assignació pressupostària de la
N232, tant en els trams de Ràfels-Montroig, en Aragó, com els de Morella Sur- la Torreta i el
Port de Querol.
Tercer. Donar trasllat del present acord als Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats
per a que puguen introduir esmenes favorables a la moció.
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MOCIÓ PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

Quart. Donar trasllat del present acord a la Presidència del Govern d’Espanya i a la
Presidència de la Generalitat Valenciana.”
MOCIÓ ESMENES PRESSUPOSTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
“Davant de la propera publicació del Projecte de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per
al 2014, traslladem algunes de les necessitats de importància per a la ciutat de Morella, com
són la instal·lació d’una SAMU 24 hores, dues places publiques més per al Centre de Dia, així
com el pagament del deute que la Generalitat Valenciana manté en l’Ajuntament de Morella.
Es per això, que es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar a la Generalitat Valenciana dotació pressupostària suficient per a una SAMU
24 hores en Morella, per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a la salut.
Segon. Demanar a la Generalitat Valenciana el pagament del deute que té amb aquest
Ajuntament.
Tercer. Demanar que s’amplien dues places publiques per al Centre de Dia de Morella, ja que
actualment l’oferta pública està coberta.
Quart. Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat i als Grups
Parlamentaris de les Corts Valencianes.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció Pressupostos Generals de l’Estat i
Pressupostos Generalitat Valenciana, tal i com es presenta.

Per altra part dir, que l’electoralisme els lo deixa per al Partit Socialista, ja que segons notícies
de les que es disposa la N-232 està previst començar a partir de l’any proper, i aquest regidor
igual que la resta de Morellans està cansat de tenir una nacional com la que tenim en aquestos
moments.
També s’està fart de que, quan està al govern el Partit Socialista no es critique igual que quan
està el Partit Popular, considerant que s’ha de criticar d’igual manera, ja que tan mal s’ha fet
durant els 7 anys que va estar el Sr. Zapatero, com en els 2 anys i mig que està el Sr. Rajoy o
quan van estar Aznar o González.
El Partit Popular recolzarà aquesta moció, perquè aquesta siga la solució definitiva per acabar
en l’estat que està el Port de Querol, per a que es construixca el Parador, encara que no s’està
d’acord en haver dilapidat els diners en la construcció d’un túnel inservible, per a que es tinga
la SAMU 24 hores i per a que el Centre de Dia puga comptar en 2 places públiques més.
Per tant, quan es demanen inversions, tant a l’Estat, a la Comunitat Autònoma o a la Diputació
de Castelló, sempre comptaran en el recolzament dels seus companys del Partit Popular
d’aquest ajuntament, per als que el primer de tot és Morella.
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Pren la paraula el Sr. Querol per agrair el to d’aquesta moció, ja que en mocions com aquesta
sempre hi haurà consens i el recolzament dels regidors del Partit Popular.

Pren la paraula el Sr. Blanch, agraint també la manera d’explicar les coses i el to utilitzat pel
Sr. Querol, congratulant-se de que avui es puga tenir unanimitat en aquesta moció, on s’estan
plantejant peticions responsables i basades, sobre tot, en compromisos que després han
quedat sense contestació per part de les administració, i responent a reivindicacions
històriques, que desgraciadament, mai s’han complit.
També dir, que s’entén la crítica equivalent, governe qui governe, i així s’ha fet sempre, com
per exemple, quan el Partit Socialista d’aquest ajuntament va manifestar la seva oposició en el
cas de la presó d’Albocàsser o tants altres casos.
Per tant, es demana que es face la N-232, però no a través del mètode alemany al que es fa
referència, sinó amb una partida pressupostària clara i suficient per realitzar aquestes obres.
Agrair la rectificació feta respecte al tema del Parador, sent bo que tots estiguem d’acord en
que hi ha que tirar endavant aquest projecte i respecte al túnel, recordar-li que va ser la solució
a la proposta presentada de fer un viaducte en pilars que passara per damunt de la muralla.
També agrair el recolzament en les qüestions del Centre de Dia i la SAMU, ja que no sempre
ha estat així, confiant que entre tots es pugue aconseguir que les nostres propostes siguen
ateses, i demanar, que igual que els diputats del Partit Socialista presentaran esmenes i faran
propostes als pressupostos generals de l’Estat, també els diputats i senadors del Partit Popular
facen el mateix.

I pel que fa a que la solució per a l’accés de vehicles al Parador era la construcció del túnel, no
és així, no calia ni el viaducte ni gastar-se 3,5 milions d’euros en la construcció del túnel, ja que
no havia cap problema en que els vehicles accediren pel cas urbà, no important que haguera
una filera de cotxes esperant per entrar al Parador.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que les actes d’aquest ajuntament tenen més pes que
qualsevol fotografia, i mentre Ximo Puig va ser alcalde de Morella i va governar Zapatero, en
tots els plenaris que es debatien els pressupostos generals de l’estat, no només es demanava
la N-232, sinó també l’assignació de partides en favor de l’autovia A-68.
Recordar-li que els 3,5 milions d’euros que va costar el túnel van ser pagats per l’Estat i és una
decisió seva si li agrada Morella plena de cotxes i perjudicant als comerços i empresaris del
poble.
I per finalitzar tornar a agrair-li que Vostès i el seu grup, finalment, hagen entrat al consens per
poder demanar conjuntament el que vol el poble de Morella.
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Pren la paraula el Sr. Querol per dir, que més val una imatge que 23 paraules i la prova de que
no demanen i exigeixen les coses igual, és en una fotografia del Sr. Ximo Puig amb una senyal
que deia “N-232 solució ja”, quan estava el Sr. Aznar en el govern, però que va desaparèixer
quan va entrar el Sr. Zapatero al govern.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, per a dir que és molt important tenir unitat per tal d’aconseguir
canvis en els pressupostos que tenen a veure en inversions importants per a Morella i
possibilitats de cara al futur.
Com bé s’ha dit, han aparegut moltes notícies que ens han preocupat, ja que enganyen a la
gent, com quan es parla del mètode alemany, quan se parla de qüestions com el Port de
Querol o les corbes de Vallivana que no estan contemplats en els pressupostos, o quan s’ha
minorat i molt, el tram de Montoroig.
Quan es dóna com excusa el deute que va deixar el Sr. Zapatero per a que el Parador de
Morella no es face, cal recordar que hi ha altres paradors, un parell a Galícia i alguns altres en
altres llocs, que sí que s’han portat endavant, quan, el fet d’haver realitzar inversions de quasi
4,5 milions d’euros, rehabilitació de la muralla i túnel d’accés, junt al fet que l’empresa SACYR
tenia adjudicada l’obra, tindria que haver segut raó suficient per a que s’haguera construït.
En quan a les demandes a la Generalitat, es tracte de qüestions essencials i peticions
realistes, com la SAMU, o l’augment de les places públiques del Centre de Dia.
Per tant, en este punt, no sols és important aprovar aquesta moció, sinó que hi ha que
traslladar als diputats, especialment de la província, la necessitat que presenten totes aquestes
esmenes que tracten qüestions tant importants per a Morella.

L’any 2014-2015, a l’igual que l’any passat, es treballarà en col·laboració amb l’AMPA per tal de
gestionar la reutilització dels llibres mitjançant el banc de llibres creat a tal l’efecte, destacant que
aquest any l’ajuda en el cas de la reutilització s’ha incrementat per tal d’ajudar a consolidar
aquest banc de llibres.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per recordar que la realització del banc de llibres ha estat tot un
èxit, recolzat per aquest pla d’ajudes al llibres de text, que s’està consolidant en el temps. I
aprofitant aquest punt, manifestar la nostra solidaritat a tots els alumnes i professors que, en
estos moments, estan al carrer demanant la retirada d’una Llei d’Educació, feta sense consens
i que retalla l’educació pública i les ajudes als llibres de text.
15. APROVACIÓ SI ESCAU, MOCIÓ COPAGAMENT SERVEIS SOCIALS. Es dóna compte
per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de la moció copagament
serveis socials que és com segueix:
“La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat el
copagament de serveis socials per majors i discapacitats, al considerar que era “coactiva” i
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14. INFORME PLA MUNICIPAL AJUDES LLIBRES DE TEXT. Es dóna compte del Pla
d’Ajudes per a l’adquisició de llibres de text de l’any 2014-2015 segons el qual aquest any es
subvencionarà amb el 25% (35% per a famílies nombroses) de l’import de compra dels llibres
així com un 40% més a aquells llibres que una vegada acabat el curs es retornen i estiguen en
condicions de ser reutilitzats; sent per tant un total del 65% d’ajuda sobre el preu (75% per a
famílies nombroses).

“vulnerar el principi de reserva de llei, el de legalitat en matèria tributària i el de jerarquia
normativa”, fet mitjançant el Decret 113/2013, de 2 de agost, i que queda derogat, per nul·litat
de ple dret, instat per CERMI CV, col·lectiu de referència de persones amb discapacitat.
Després d’aquest contundent fallo, hem segut coneixedors de la voluntat del Consell de la
Generalitat Valenciana d’aconseguir la mateixa finalitat mitjançant la forma de llei o l’estudi de
altres fórmules alternatives per poder arribar al copagament d’estos serveis socials per part
d’estos sectors desafavorits de la nostra societat.
El fet de que prospere esta mesura, suposa l’asfixia econòmica a les persones majors,
dependents i discapacitades ja que imposa una càrrega que moltes persones usuàries i les
seues famílies no poden assumir, com des d’este ajuntament vam denunciar ara fa diversos
mesos en el cas d’usuaris de la Residència. Així com el cas que en el Centre de Dia no ens
han atorgat dos places públiques més per afavorir els beneficis d’este servei a més persones
que ho necessiten.
Igualment, és important que es reconegue la tasca dels ajuntaments i altres entitats en l’àrea
de serveis socials. Creiem que és just que es respecte el paper de les administracions locals
en la prestació de serveis, com a interlocutors en l’aplicació de polítiques socials, per ser les
entitats més properes i les que millor coneixen la realitat social de les poblacions.
Des del Grup Municipal Socialista considerem incomprensible i indecent intentar cobrar eixa
taxa per altra via, quant una sentencia obliga a la Conselleria a anular el decret. Creiem que es
hora de dialogar, de canviar els jutjats per una taula de diàleg davant una situació tan
important per als ciutadans i ciutadanes.

Primer. Instar al President de la Generalitat Valenciana i al seu Consell per a que retire
qualsevol tipus de recurs que vage encaminat a imposar el copagament a les persones majors,
dependents i discapacitats usuaris de residencies, centres de dia, centres ocupacionals o
vivendes tutelades, així coma aprovar qualsevol normativa que vage en eixa direcció.
Segon. Expressar la nostra solidaritat a les entitats i organitzacions socials que atenen les
persones majors dependents recolzant les seues accions i reivindicacions contra el Copago en
els centres i servicis de benestar social.
Tercer. Reiterar la sol·licitud a la Conselleria de Benestar social per a que ens concedisca dos
places públiques més per al Centre de dia de Morella.”
Pren la paraula la Sra. García per en primer lloc, dir que el Partit Popular respecta i acata les
decisions judicials i les acatarà fins a l’últim punt. Dit açò i vista la manipulació a la que ja
estem més que acostumats, explica que la sentència en cap moment qüestiona el copago, sinó
que diu que es té que regular a major rang normatiu, que les aportacions dels usuaris no es
poden considerar preu públic sinó taxa, ja que aquest import deu de tenir caràcter tributari,
però no es pronuncia si que aquestes aportacions deuen produir-se o no . A més, aquesta
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Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següents acords:

sentencia sols afecta a les persones no dependents, en cap cas el tribunal qüestiona la
legalitat que aplique el copago a majors i discapacitats dependents.
L’objectiu d’aquest Decret, anul·lat per la sentència, és garantir la igualtat entre persones
dependents i no dependents, usuaris dels mateixos serveis, establint que els no dependents
tinguen les mateixes obligacions de contribuir al finançament que els dependents, perquè no
seria just que sent tots usuaris dels mateixos serveis uns aportaren i els altres no, que soles
aportaren els més vulnerables.
Cal recordar que la Llei de Dependència, que ja establia el copago per persones dependents,
va ser aprovada en 2006 pel Govern Socialista. La responsabilitat del govern és garantir un
serveis socials públics, de qualitat i als que puguen accedir tots els ciutadans, que els
necessiten en igualtat de condicions, i que aquestos serveis essencials siguen sostenibles; i
estaria bé poder viure en la utopia socialista, que tant publiciten, on les arques públiques no
tenen fons, però malauradament la realitat no és eixa.
Els moments actuals són difícils i no permeten poder oferir a la ciutadania uns serveis socials a
l’altura dels ideals de l’estat de benestar i encara que Vostès vulguen dir i facen creure lo
contrari, el Grup Popular recolza a totes les persones majors, dependents i no dependents
usuaris dels serveis socials, i per això es creu necessari formular un mecanisme de
copagament, sempre dins d’un marc legal i sense vulnerar els drets de tot usuari, el qual
permiteixca mantenir estos serveis necessaris.

Quan el Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el copagament de serveis socials per majors i
discapacitats algo de raó deu de tenir i sí de veritat es vol modificar aquesta llei, tindria de ser
per reduir els gastos que suposa que hi haje persones que no poden fer front als 800 euros
que els costa poder anar al Centre de Dia.
Pren la paraula la Sra. García per dir que es pot continuar amb el discurs alarmista i demagogo
que s’està fent, però que no es pot permetre que es diga que hi ha usuaris que no poden
assumir estos gastos i que tenen que abandonar els centres. Els usuaris realitzen les
aportacions en funció de les seves possibilitats i el que no pot no ho fa. Cap usuari ha tingut
que abandonar cap centre per no poder fer front a l’aportació econòmica, ningú paga més del
que té.
Aquesta mesura no se l’ha inventada el Govern Valencià, sinó que el copagament s’està
aplicant a molts altres llocs, com Asturies, Cantabria, Castella i Lleó, Catalunya, La Rioja,
Madrid, Múrcia, Navarra i Pais Basc, i per tant estaria bé que ens digueren quina és la seva
fórmula màgica per mantenir l’estat del benestar sense comptar amb el copagament, ja que en
cap moment s’ha fet cap proposta o s’ha plantejat cap alternativa al mateix.

24

Codi . Validació : 4PGMPT2XTDQKWLTDZHYA95QEM | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 24 de 27

A lo que li respon la Sra. Blasco, per dir que sempre s’estarà al costat i recolzant a tots aquells
que més ho necessiten i encara que el copagament dels dependentes estiguera fixat a l’inici de
la Llei, no era així per als discapacitats, que ara sí que tenen que assumir un copagament.
Està clar que els depenents aporten segons la declaració de la renta, però ara el baròmetre ha
pujat molt, arribant a no poder fer front a la taxa que els suposa.

Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que s’està d’acord en el fet de que els serveis s’han de
pagar, però es podria posar un preu més raonable no podent-se plantejar els serveis socials
com un superàvit o un servei rentable, com s’ha dit en alguna ocasió al demanar la SAMU.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que en qüestions com aquestes no s’entén com no és una
prioritat ajudar a les persones que sofreixen, de Morella o d’altres llocs, és igual.
Aquesta moció ja es va tractar fa uns mesos quan es va posar en marxa el copagament i ja en
eixe moment se’ns va acusar de fer demagògia i crear alarma, però el que si que és veritat és
que moltes famílies de Morella ens han traslladat la seva preocupació per que els seus
familiars que ho necessiten, tenen problemes per entrar en el Centre de Dia, per no haver més
places públiques, o s’estan quedant sense diners, ni per comprar-se roba, degut a l’elevat preu
de la Residència.
Lo important és tenir voluntat política i no plantejar aquestos serveis com un negoci, com s’està
veient en molts assumptes relacionats amb residències en la Comunitat Valenciana.
També aprofitar per fer una invitació, al President de la Generalitat Valenciana, a visitar el
Centre de Dia per tal que retire les mentides que va dir en les Corts Valencianes sobre el
copagament recordant que es tracta d’un centre que es va fer sense cap ajuda de la
Generalitat i que gràcies a la qual va fer fallida l’empresa que la gestionava anteriorment; un
centre en el qual s’estan oferint una sèrie de serveis complementaris amb un programa
d’ajudes municipals i que ha canviat la vida de les persones.

Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular,
acorda aprovar la moció copagament serveis socials, tal i com es presenta.
16. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
17. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar les següents qüestions:
- Demanar que es restableixca una farola, que va ser llevada fa 3 o 4 anys, ubicada en la part
baixa del Polígon Industrial Les Casetes, i que donava llum a distintes naus situades al seu
voltant.
- Reiterar la demanda feta en el passat ple per a que en el passeig de d’alt de l’Alameda, es
lleve unes pedres que hi ha a l’altura de Telefònica, així com que es repare els bancs que
estan trencats.
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Per finalitzar demanar consens per a que un assumpte com aquest, que es considera prioritari,
sigue aprovat per tots, ja que el fons d’aquesta qüestió és manifestar-se si s’està a favor o no
del copago i si se vol que la gent tinga dificultats o no.

- Demanar que es convoque al Grup Popular a actes com el que va tenir lloc el passat dijous
en l’edifici Hucha de la Caixa d’Estalvis en el que es va tractar el tema d’ajuntaments com a
mediador penal i al qual no va assistir cap membre d’aquest Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
- Preguntar si aquest any ens poden assegurar que en el Col·legi de Primària no hi haurà
problemes en la calefacció.
- Preguntar com es troba la qüestió de les goteres del centre Jaume I, així com el tema del
jacuzzi que segueix sense funcionar.
- Preguntar si la màquina d’agranar, que es va comprar ja fa anys, es pot reparar.
- Recordar que el manteniment de les muralles segueix sent quasi nul.
I per finalitzar agrair que s’haje solucionat el tema dels llavadors d’Ortells.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:
Pel que fa als llavadors d’Ortells repetir que es tractava d’un problema de civisme, que
finalment s’ha pogut solucionar per vies pacífiques, però que ha portat el seu temps.

I pel que fa al tema de les goteres i els problemes estructurals que presenta el poliesportiu, dir
que s’han fet unes primeres actuacions per part de la brigada, i s’han rebut distintes visites de
tècnics per valorar la situació i així poder començar a tramitar la reclamació per a que, a qui li
corresponga, es faça responsable de les reparacions que s’hagen de fer.
Pel que fa al Col·legi de Primària, dir que tal i com es va traslladar al Consell Escolar, es va fer
una renovació del sistema de calefacció, que encara que en un primer moment va donar
problemes, ara ja està funcionant correctament, però les instal·lacions de la mateixa estan en
unes condicions que fa que tingue que estar en constant supervisió estant a l’espera de les
obres que té de realitzar la Conselleria.
Pel que fa al tema de l’enllumenat, s’està produint la renovació de la mateixa estudiant-se la
col·locació, a instàncies de veïns, de punts nous en llocs on fan falta, demanant també
paciència ja que hi ha punts que presenten avaries que s’està esperant a reparar-les amb els
nous equips. Aprofitar aquest punt per dir, que també s’està pendent de renovar distintes
faroles que han sofert impactes de vehicles.
Respecte al passeig de l’Albereda, dir que es realitzaran les actuacions que siguen d’urgència
però que s’està pendent de poder realitzar un projecte de millora més ampli, en el qual està
inclòs el passeig de dalt.
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Respecte al tema del centre Jaume I demanar disculpes, ja que s’haguera tingut que explicar
en l’informe de l’alcaldia i no s’ha fet menció, dir que hi ha una avaria en la piscina que ja s’ha
solucionat, avui mateix torna a estar en us, estant pendents d’avaluar distints pressupostos per
a una reparació que se tindrà que fer més endavant.

I per finalitzar dir, que no es té constància de l’acte en l’edifici Hucha al que ha fet referència el
Sr. Amela, però pel contingut del mateix pot ser es donara trasllat a la Mancomunitat Comarcal
dels Ports i no a l’Ajuntament, ja que és la Mancomunitat qui té delegades les funcions de
serveis socials. També assenyalar que l’Ajuntament de Morella és pioner, col·labora
permanentment i es tracta com a exemple en el desenvolupament del projecte de treballs a la
comunitat.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i trenta minuts, de la
que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot
el que com a Secretària certifique.

