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 dotze de novembre 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.
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:
Informar que ahir mateix, la Junta de Govern Local, va atorgar la llicència d’obres per a la
reparació de la teulada i façanes del Colomer Zurita, i avui mateix s’ha traslladat,
personalment, a la cap de ganivet de la Diputació, per a que puguen començar en la tramitació
de la licitació i així poder realitzar les obres a la major brevetat possible, demanant també que
hi hage un projecte més ampli, tant de rehabilitació com de contingut, en el qual l’Ajuntament té
de ser un element principal.
Aquest edifici es troba en unes condicions que necessita, urgentment, aquestes obres de
rehabilitació, després d’estar tant temps tancant i després de tots els despropòsits que s’han
fet en ell, com va ser quan la Conselleria no va permetre la rehabilitació del mateix per tal
d’ubicar el nou institut d’educació secundària o quan se va impossibilitar, al no cedir-lo a
l’Ajuntament, destinar una subvenció d’1 milió d’euros per a la seva rehabilitació.
Realització de diferents reunions i un viatge, junt amb el municipi de Sant Mateu, a
Carcassona, al Consell General de l’Aude, regió del sud de França pertanyent al país càtar, i al
municipi de Villerouge-Termenès, per parlar de futures col·laboracions en quan al tema dels
càtars, fent una valoració molt positiva considerant que aquest projecte pot augmentar l’oferta
turística de qualitat, portant molts visitants a Morella i sent també molt positiu per a l’economia i
l’ocupació.
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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 12 DE NOVEMBRE DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig

Destacar l’esforç que està fent en quan al Pla d’Ocupació Local amb les següents ofertes:
- Salaris Joves: estan tramitats dos salaris joves que es contractaran en les properes
setmanes i properament s’ampliarà l’oferta en 1 ó 2 salaris joves més.
- Brigades medioambientals: oferta de treball per a 5 persones durant 2 mesos.
- Oferta del Pla Conjunt per a les Administracions: oferta de treball per a 3 persones a mitja
jornada.
Felicitar a la Xarxa Vives, entitat que engloba a 21 universitats de tot el territori de parla
catalana i de 4 Estats diferents, Espanya, Andorra, França i Itàlia, pel 20é aniversari de la
constitució de l’Institut Vives, en el que Morella va tenir un paper molt important. Agrair també
l’elecció de Morella per la celebració de molts dels seus congressos.
Reunió en l’Associació Amical de Mauthausen davant la commemoració, el proper any, dels 70
anys de l’alliberament d’aquest camp de concentració, del qual van ser víctimes varies
persones de Morella i de la comarca, per tal de preparar activitats conjuntes relacionades en
aquest fet.
Rebuda a l’Ajuntament de la Cofradia de la Mare de Déu dels Desamparats de València, en el
600 aniversari de la seva constitució i dintre dels actes dels 600 anys de les Converses de
Morella.
També s’ha rebut la visita de una comandància de l’exèrcit que es trobava fent maniobres per
Morella.

- Inauguració, el proper dilluns, de la planta de tractament de residus inerts, a la Mina de la
Vega del Moll, sent una molt bona notícia, sobre tot pel sector de la construcció.
- Execució de les obres de millora en l’albereda, amb la canalització de l’aigua d’una part
important del recinte del Castell, des de la Torre la Pardala fins al Portal dels Estudis,
millores en la part de darrera de la guarderia, zones dels miradors i altres.
- Reparacions en la plaça de la Porta Forcall i Hort del Baró.
- Obres de reparació en un dels albergs de Pereroles.
- Millores en el cementiri, tenint en compte la celebració de Tots Sants.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
-

Treballs de manteniment de tots els cementiris per a la celebració de Tots Sants.
Muntatge espai firal festa de la trobada dimonis i orquestra Majorals de Sant Antoni.
Diverses reparacions enllumenament i mobiliari 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.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
- Dispositius de col·laboració policial per al 24 d’octubre en l’arribada de vehicles clàssics del
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ÀREA D’OBRES I URBANISME

Club Los Antiguos, de Benidorm.
- Atenció de persones per al seu trasllat a dependències sanitàries per motius d’urgència.
- Anàlisi, estudi i elaboració d’informe sobre senyalització de Morella per a fer petició a Estat i
Autonomia; punt que es tractarà en el plenari d’avui.
ÀREA DE TURISME
- Destacar les bones dades turístiques, amb un increment considerable en el número de
visitants, tant del mes d’octubre com en el pont de Tots Sants.
- Auditories, tant en l’Oficina de Turisme que ha millorat la nota en la Q de qualitat i del
projecte SICTED, com en diferents establiments de la localitat, donant l’enhorabona a tot el
personal implicat.
- Inici de la campanya promocional del pont de desembre i de Nadal.
- Diferents promocions de Morella, destacant la participació de la nostra ciutat en el programa
de Televisió Espanyola “Un País para comérselo”, sent, aquesta franja horària, vista per
més d’1 milió d’espectadors, així com també distintes difusions en revistes, periòdics i
pagines web.
- Participació, com tots els anys, en la Fira de Cocentaina.
- Participació de Morella singletracks en una I fira dedicada a la BTT en València
ÀREA DE COMERÇ
- Preparatius d’una nova edició de Regala Morella, amb el disseny de noves caixes, i
l’organització amb els comerços, agraint la seva resposta positiva.
- Campanya “Compra al teu poble, tots eixim guanyant”.
- Organització de la Festa del Comerç.

- Treball periòdic de recollida de material reciclable i d’altre material.
- Treballs de poda i neteja de zones enjardinades.
- Visita d’alumnes del col·legi a la planta de tractament de residus de Cervera, dintre d’un
projecte de conscienciació front a la gestió dels residus i el reciclatge.
- Plantejar una queixa per la desinformació, una vegada més, per part de la Conselleria, que
té a veure en la plaga que afecta als pins en diversos llocs de la província, tenint que
assabentar-se per la premsa de quins són els municipis afectats. Aprofitar per donar un
missatge de tranquil·litat, ja que Morella presenta un índex no molt elevat d’afecció
d’aquesta plaga.
- Destacar la preparació, gràcies a les brigades medioambientals, per començar amb la
neteja de camins i senders.
- Realització de distintes presentacions en Castelló i Burriana, de cara a dinamitzar
“Productes Morella” integrada de Carns de Morella, Productes Adell Proports i Formatgeria
Pastor de Morella.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Treballs per normalitzar el canvi de canals que amb ocasió de les modificacions en la TDT
esperant que estigue normalitzat en la propera setmana.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT

- S’han donat d’alta nous usuaris per a la xarxa guifi-net, fent-se manteniment i reparacions
de la mateixa.
- Realització del nou pla wifi en espais públics i per a tot tipus d’aparells, amb possibilitat de
connexió.
- Millores en les instal·lacions d’internet de l’Escola Infantil.
- Realització i preparació de diversos cursos d’informàtica.
- S’està col·laborant amb l’àrea de disseny per a la preparació d’una millora en l’entrada de
l’ajuntament.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I DISSENY
- S’ha elaborat informe de neteja i reestructuració de la pàgina web morella.net, per revisar
els continguts de la mateixa i procedir a fer canvis a les diferents seccions.
- Preparació d’un text turístic per al fullet “Turisme i oci” i actualitzar la pàgina web turística
per l’auditoria de la Q de qualitat.
- Reedició del plànol de Morella turística en l’edició de castellà.

- Ha començat un nou cicle de “Cita a Morella”, amb Pablo Guerrero, poeta i cantautor
extremeny que es va inspirar en Morella per escriure el seu llibre de poesia “Las letras de
Morella”. Aprofitar per informar que se li farà un reconeixement amb un lloc al “Jardí dels
poetes”.
- Continua el cicle de cinema al teatre municipal.
- Programació de les activitats de Nadal.
- Cessió de diverses fotografies de l’Arxiu Pasqual, a l’Ajuntament de Forcall i a la Colonia
Forcallano Catalana, per a la realització d’una exposició de fotografia sobre Forcall.
- La publicació del llibre del professor Alanyà “600 anys de les converses de Morella. El
Cisma d’Occident” s’ha endarrerit degut a la falta de rigor i de compromís per part de la
Diputació, ja que en un primer moment es va comprometre a aportar una ajuda de 3.000
euros per a la seva edició que al final ha estat reduïda en més d’un 30%.
ÀREA D’EDUCACIÓ
- Col·laboració en l’AMPA de primària per a la posada en marxa de l’escola matinera, servei
d’atenció als xiquets i xiquetes del col·legi de les 9 a les 10 del matí.
- Bona evolució del Pla d’ajuda als llibres de text, que en estes setmanes està rebent moltes
sol·licituds.
- Treballs d’organització amb Escola Valenciana en l’organització de la trobada que tindrà lloc
en el mes d’abril.
- Participació en el Consell de l’Escola Llar per a informar en quin punt es troben les obres de
millora i també per a que ens transmeteren les seves necessitats.
- Informar dels treballs realitzats, per part de la brigada de serveis municipals, en el sistema
de calefacció del col·legi, funcionant correctament.
També dir que, malauradament, encara s’està esperant la visita de l’empresa de
manteniment dels centres de Conselleria, per fer la seva programació.
- En els propers dies s’acaba el termini de presentació, per part de les empreses, per a la
realització de les millores del col·legi, demanant agilitat en la tramitació de les mateixes.
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ÀREA DE CULTURA

ÀREA DE FESTES
- S’ha organitzat la trobada de dimonis, en col·laboració de la colla de dimonis de Morella i de
la orquestra d’aquella nit dels majorals de Sant Antoni 2015.
- Col·laboració amb els alumnes de 2º de batxillerat per a la realització de la desfilada.
ÀREA D’ESPORT
- Signatura del conveni de col·laboració, juntament amb els ajuntaments de Cinctorres,
Forcall i Vilafranca, amb Els Ports Fútbol Club, per a l’adquisició de material per al
manteniment dels camps de futbol, tant els dels altres pobles que són municipals, com el de
la Fábrica Giner, que encara que no és municipal, ha de ser l’Ajuntament, donada la
deixadesa de la Fundació Blasco de Alagón, qui es faça càrrec del seu manteniment.
- Organització, conjuntament en la UJI, de cursos per al Morella Futbol Club i el Club de
Bàsquet Femení Morella, per a l’aprenentatge per als entrenadors.
- Organització per a la realització de distintes proves de BTT.
- Organització de la Pujada al Castell que tindrà lloc en el pont de la Constitució.
ÀREA DE JOVENTUT
- Celebració del curs de monitors de temps lliure amb un total de 15 alumnes.
- Col·laboració amb distints estudiants en la realització dels seus treballs a través de les
ajudes a joves universitaris.

- Participació en el Grup de Dones, per a preparar els actes del 25 de novembre, dia contra
la violència de gènere i proposar la col·laboració voluntària del Betlem Vivent que serà el 27
de desembre.
- Treballs amb la UJI, i Isonomia, per a l’elaboració del Pla Municipal d’Igualtat.
ÀREA DE SOLIDARITAT
- S’han preparat, junt amb el Consell de Solidaritat, les bases per a la concessió de les
ajudes del 0,7% de l’exercici 2014.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Reiterar la sol·licitud a Conselleria de la concessió de 2 places més per al Centre de Dia, ja
que a hores d’ara no s’ha obtingut cap resposta.
ÀREA DE LA GENT GRAN
- S’estan ultimant els preparatius per commemorar els 10 anys del Carnet d’Or, amb la
representació, el 22 de novembre, d’un sainet a càrrec de la companyia de teatre de la UJI
de majors.
- El 5 de novembre es va mantenir una reunió per ultimar els detalls per a la celebració de
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ÀREA DE LA DONA

l’assemblea anual dels jubilats de Morella, que tindrà lloc el 16 de novembre.
I per finalitzar mostrar les nostres condolences per la mort de Jesús Tosca, qui va ser
President de la Creu Roja, membre del Consell de la Gent Gran i una persona màxima
col·laborada del nostre municipi i d’este Ajuntament.
Seguidament es dóna compte dels decrets que van del 2014-0242 al 2014-0273

DECRET 2014-0268

Resum
ANUL·LAT PER MODIFICACIÓ
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 30-10-2014
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
INCOACIÓ EXPEDIENTS MULTES DE TRÀNSIT
ORDENANZA
REGULADORA
DE
CREACIÓN
29/10/2014 15:21 FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

DECRET 2014-0267
DECRET 2014-0266

-CONVOCATÓRIA COMISSIÓ D'OBRES I URBANISME DE
28/10/2014 19:52 DATA 30-10-2014
641/2014
25/10/2014 19:28 -INFORME 3º TRIMESTRE 2014 SEGUIMENT PLA AJUST
600/2014

DECRET 2014-0265
DECRET 2014-0264
DECRET 2014-0263
DECRET 2014-0262
DECRET 2014-0261
DECRET 2014-0260
DECRET 2014-0259
DECRET 2014-0258
DECRET 2014-0257
DECRET 2014-0256
DECRET 2014-0255
DECRET 2014-0254
DECRET 2014-0253
DECRET 2014-0252
DECRET 2014-0251

25/10/2014 19:28
24/10/2014 16:09
24/10/2014 16:09
24/10/2014 16:09
24/10/2014 16:09
24/10/2014 16:09
24/10/2014 16:08
24/10/2014 16:08
24/10/2014 16:08
24/10/2014 16:07
24/10/2014 16:07
24/10/2014 16:07
24/10/2014 16:07
24/10/2014 16:06
24/10/2014 16:06

DECRET 2014-0250

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
24/10/2014 16:06 03/2014
613/2014

DECRET 2014-0249

DECRET 2014-0248

Data
06/11/2014 10:43
31/10/2014 15:33
30/10/2014 14:45
30/10/2014 14:45
30/10/2014 14:45

Expedient
655/2014
635/2014
20/2014
20/2014
20/2014
Y
616/2014

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I ESPECIAL DE
COMPTES DIA 22-10-2014
617/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 429/2014 112.21 €
429/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 429/2014 30,69 €
429/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 433/2014 112,21 €
433/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 433/2014 30,69 €
433/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 434/2014 -112,21€
434/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 434/2014 - 30,69€
434/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 473/2014 - 112,21€
473/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 473/2014 - 30,69€
473/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 501/2014
501/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 606/2014
606/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 607/2014
607/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 609/2014
608/2014
LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 609/2014
609/2014
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN 22-10-2014
584/2014

24/10/2014 16:05 APROFITAMENT CAÇA MONTE BOALAR D'ORTELLS
568/2014
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS EMPRESAS DE
24/10/2014 16:04 SUMINISTROS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA
636/2014
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Nom
DECRET 2014-0273
DECRET 2014-0272
DECRET 2014-0271
DECRET 2014-0270
DECRET 2014-0269

DECRET 2014-0247
DECRET 2014-0246
DECRET 2014-0245

24/10/2014 9:01 LIQUIDACIÓ PLUSVALIA EXP. 610/2014
24/10/2014 9:01 APROFITAMENT CAÇA MONTE HERBESET UP-29
23/10/2014 11:41 APROFITAMENT CAÇA MONTE PEREROLES UP-31

610/2014
572/2014
570/2014

DECRET 2014-0244
DECRET 2014-0243
DECRET 2014-0242

23/10/2014 11:41 APROFITAMENT CAÇA MONTE CARRASCALS UP-30
20/10/2014 16:04 - MODIFICACIÓ CRÉDITS 04/2014
20/10/2014 14:06 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DIA 23-10-2014

571/2014
625/2014
614/2014

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ I NOVES ORDENANCES FISCALS. Vist
l’expedient tramitat per a la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2015, així com
el Dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, i els informes de la Sra.
Secretària-Interventora.

-

-

-

-

Ordenança de la taxa per entrada de vehicles a través de voreres, reserva via pública per
estacionament, vehicles en càrrega i descàrrega:
S’afegeix una taxa anual equivalent al 50% de l’impost municipal de circulació de vehicles,
per aquelles persones residents que, tenint un vehicle en renting sol·liciten l’autorització de
vehicle resident.
Ordenança de la taxa per utilització de serveis culturals:
S’ha modificat l’article on s’especificava la utilització del fons de l’Arxiu Pascual, deixant un
sol concepte de 30€ per còpia digital de fotografia amb remissió per correu electrònic, tenint
que indicar-se en la sol·licitud, el destí de la mateixa. En el cas de que el sol·licitant siga una
associació cultural o organisme públic es podrà cedir gratuïtament.
Ordenança de la taxa d’atorgament de llicències urbanístiques:
S’afegeix, al passar a ser competència de l’Ajuntament, una taxa de 15€ per l’expedició de
cèdules d’habitabilitat.
Ordenança de la taxa per recollida de residus sòlids urbans:
S’estableix que se prorratege per trimestres complets el cessament o alta d’una activitat en
el transcurs de l’any.
Ordenança de la taxa de cementiri:
Es suprimeix la tarifa pel servei de velatori, ja que aquest local ha estat tornat a la Cofradia
de Llauradors per a que porten la seva gestió.
Ordenança dels preus públics pel servei de subministrament d’aigua:
S’afegeix l’abono de 60€ en concepte de reposició del servei, en cas de sol·licitar una alta
després de la baixa del servei, a instància de l’interessat o per suspensió del servei per
impagament o altres sancions.
IBI urbana:
S’ha baixat el tipus de gravamen, passant del 0,86 al 0,796, equivalent a un 7% de rebaixa
de l’impost.
Ordenança de terrasses en la via pública:
Se modifica el text adaptant-lo al nou sistema de cobro, ja que s’ha passat de cobrar per
número de taules i cadires a cobrar per m2.
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Aquest any no es produirà la corresponent adaptació de les ordenances a la variació de l’IPC
per lo que queden com l’any anterior a excepció de les següents modificacions:

Hi ha una nova ordenança orientada al cobro de les grans empreses subministradores
d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, així com es deroga l’ordenança de la prestació
del servei d’abocador de runes, al posar-se en funcionament la nova planta de tractament de
residus, tal i com ha dit el Sr. Alcalde en l’informe d’alcaldia.
Pren la paraula el Sr. Bordas per dir que, tal i com ha explicat la Sra. Secretària, la majoria de
canvis són o per adaptar-se als nous temps, com el cas dels vehicles en renting o les còpies
de les fotografies de l’Arxiu Pascual, o per adaptar-se a noves circumstàncies, com és el cas
del velatori, o l’emissió de la cèdula d’habitabilitat.
En el cas de la nova ordenança per aprofitament de l’espai de domini públic local, ja que
s’entén que empreses que trauen un benefici del nostre territori tenen que pagar els seus
impostos en el mateix territori.
Destacar que l’ important d’aquestes ordenances és l’estalvi que els suposarà als ciutadans, ja
que no sols es congelen, com es va fer en anys anteriors, sinó que també hi ha que es baixen,
com és el cas de l’IBI, que es suprimeixen, com el cas de la taxa per vessament de runes o
que se modifiquen per adaptar-les al temps de funcionament de l’activitat, com és el cas de la
taxa de recollida de residus urbans.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que des del Partit Popular es voldria poder votar cada
ordenança per separat, ja que hi ha en les que s’està a favor i altres no.

Tampoc s’està d’acord amb les tarifes que s’apliquen en l’IBI, ja que l’Ajuntament de Morella,
en un període de crisi com el que estem passant, ha pujat el seu coeficient, fet que una casa
que en l’any 2012 pagava 122 euros, en pagara 142 a l’any 2014 i que en 2015, tot i la
baixada, segueixca pagant més que l’any 2012, i açò no sols es degut a la pujada, totalment
criticable, de Montoro. Aquest IBI després de la rebaixa del 7% seguirà sent el més alt de tota
la comarca, i un dels més alts de tota la província.
I per finalitzar dir que el Partit Popular el que pretén, quan entre a governar en aquest
ajuntament, és baixar l’IBI i totes les taxes que siguen possibles, fent la vida més fàcil a tots els
morellans i recolzant als treballadors i als empresaris que vulguen tirar endavant un negoci.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que l’Arxiu Pascual és un arxiu molt important, que es
valora molt i que s’està digitalitzant per que estiga en les millors condicions possibles, i la taxa
de 30€ per la còpia de fotografies no es pot considerar cap negoci, i sinó l’any pròxim
revisarem el “gran” negoci que s’ha fet aplicant aquesta taxa.
Pel que fa a l’IBI, l’Ajuntament fa molts anys que no augmenta el coeficient que aplica en el
seu càlcul, sinó que l’augment que ha sofert ha estat marcat pel govern.
Els impostos són necessaris per poder oferir uns bons serveis al ciutadà i el que hi ha que fer
per facilitar la vida dels morellans, és gestionar correctament aquests impostos i no s’està

8

Codi . Validació : 7L3X76PNSRTFE4KFHFFC9SYLY | Verificació : http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 8 de 23

No s’està d’acord en la taxa de 30€ que s’aplicarà a cada còpia de fotografies de l’Arxiu
Pascual, ja que l’Ajuntament de Morella, el que pretén és fer negoci d’un patrimoni que és de
tots els morellans.

d’acord en baixar-los, si això suposa que no hi hage serveis tant importants i necessaris com el
Centre de Dia, Guarderia, Banc de Llibres i tants altres. Per tant quan es fa comparacions en
altres ajuntaments, que tenen uns impostos més baixos, hauria que saber quins serveis
ofereixen al ciutadà.
Pren la paraula el Sr. Querol per dir que, mai s’han criticat els serveis que es presten, tot el
contrari, s’està a favor de serveis com el Centre de Dia o la Guarderia, per cert feta quan
governava el Partit Popular en l’Ajuntament; el que es critica és que s’intente enganyar a la
gent dient, que els diners dels impostos se’ls gasten en serveis necessaris, quan en realitat es
gasten en la realització de macro projectes, com l’escorxador que va costar 2 milions d’euros o
com el poliesportiu, que va costar 4 milions d’euros, més els interessos que encara s’estan
pagant i que encara ara no està en condicions degut a les goteres que té.
Es segueix pensant que hi ha molt que retallar, com els 20.000 euros que es paguen cada
trimestre en diferents comunicacions, tal i com es ve denunciant en cada plenari, i així tots els
morellans ens beneficiariem no pagant un dels IBIS més alts de tota la província.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que des del Partit Popular s’està fent demagògia en una
qüestió tant important com són les ordenances.
S’intenta traure punta en qüestions com l’Arxiu Pascual, on s’està fent un gran treball de
digitalització, conservació i posada a l’abast de tots, a través de les xarxes socials i a cost 0, tot
aquest material; per lo que s’entén normal que una persona que vulga disposar d’aquest
material tingue que pagar un preu que es considera simbòlic, i sinó adreces a altres arxius o
museus i demane disposar del seu material i comprovarà que es el que es paga.

Molt important en aquest any ha estat el fet de poder fer una rebaixa més que considerable en
un impost com l’IBI.
Quan el Sr. Querol parla de l’IBI demostra una falta de rigor molt gran, primer, perquè des de
l’any passat encara estem esperant que presente una proposta per tal de poder baixar els
impostos, ja que no val sols a dir que hi ha que baixar-los, sinó que hi ha que fer números amb
un rigor pressupostari, i en segon lloc per dir que s’intenta enganyar als veïns. No hi ha cap
engany, l’IBI consta de dos part, per una part està el coeficient que marca l’Ajuntament, i que
no s’ha tocat des de fa anys, estant lluny d’aplicar el màxim permès i per l’altra està el valor
cadastral. Quan es diu que l’IBI ha pujat, és veritat, però hi ha que preguntar-se quins són els
motius d’aquesta pujada, i que no són altres, que primerament per la pujada imposada
obligatòriament pel Govern Central i després per la pujada en el valor cadastral de les
vivendes.
Per tant no és veritat que l’Ajuntament de Morella hage pujat l’IBI, sinó que realment
l’Ajuntament de Morella el que ha fet ha estat baixar-lo, i tot degut a l’estalvi que ha tingut.
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Pel que fa a la resta d’ordenances, hi ha que dir que l’equip de govern ha proposat una bateria
de millores en dos objectius clars; en primer lloc, i a l’igual que en anys anteriors, es pretén no
carregar en més impostos als veïns, ja que des d’altres administracions ja carregen suficient, i
en segon lloc, modernitzar i millorar les ordenances.

I per finalitzar dir que s’està orgullós del treball coherent i positiu que s’ha fet per modernitzar i
adaptar les ordenances, terrasses, basures, aigua i d’altres, als nous temps. En el cas de
l’aigua, hi ha que tenir en compte que es manté el preu, tot i que un dels costos més directes
que té és el consum d’energia elèctrica i tots sabem com ha pujat el seu preu gràcies a la
política del ministre Soria.
Recordant que amb la nova ordenança que se presenta, se continua amb la batalla per
aconseguir que les grans empreses que s’aprofiten del nostre territori contribueixquen al seu
manteniment.
Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular acorda:
PRIMER. Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents Ordenances tal i
com vénen expressades en l’expedient:

SEGON. Derogar la següent ordenança fiscal:

- Ordenança Fiscal reguladora de la prestació del servei d’abocador de runes.
TERCER. Conegut l’estudi tècnic-econòmic dels valors per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua
e hidrocarburs.
Conegut el text integre de l’Odenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia
elèctrica, gas, aigua e hidrocarburs.
Aprovar la implantació de la referida ordenança.
QUART. Donar als expedients la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició dels
mateixos en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, durant 30 dies hàbils, dins
dels quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions que estimen
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- Ordenança reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves
de via pública per estacionament exclusiu, parada de vehicle, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe.
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització de serveis culturals.
- Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides per la
legislació del sòl i ordenança urbana.
- Ordenança reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids urbans.
- Ordenança reguladora de la taxa per cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis públics de caràcter local per a l’any 2015.
- Ordenança reguladora de la taxa per serveis de clavegueram, així com tractament i
depuració d’aigües residuals.
- Ordenança Fiscal reguladora dels preus públics pel subministrament d’aigua per a l’any
2015.
- Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
- Ordenança reguladora de terrasses en la via pública.

oportunes.
QUINT. Considerar, que en el suposat que no es presenten reclamacions als expedients, en el
termini anteriorment indicat, que l’acord serà definitiu, en base a l’art. 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
SEXT. Facultar al Sr. Alcalde,per subscriure els documents relacionats en aquest assumpte.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, AL·LEGACIÓ A LA COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT
SOBRE LA MODIFICACIÓ Nº 28, PGOU. Es dóna compte de les al·legacions a la
comunicació de la Generalitat sobre la modificació nº 28 al PGOU, que són com segueix:
“RHAMSES RIPOLLES PUIG, Alcalde de Morella, con domicilio en Calle Segura Barreda, 28,
12300 Morella, Castelló, comparece y
EXPONE

A la vista de lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos sin
plazo, en los supuestos del art.62.1”.
Por la presente y al amparo del mismo interponemos RECURSO DE REVISIÓN DE OFICIO
contra la Resolución del Director General de Evaluación Ambiental y Territorial de fecha 22 de
julio de 2014 de acuerdo con las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERO.- Que la Modificación Puntual del Plan General de Morella núm. 24 no prosperó
debido a que, según la Conselleria, no se evidenció en ella el interés general y no se justificó
convenientemente la ausencia de valores naturales que aconsejaran su desclasificación y la
conveniente amortiguación al impacto paisajístico que puedan generar las construcciones.
La mencionada Modificación Puntual núm. 24 pretendía modificar el Plan General con la
finalidad de excluir una zona en la que se realizaron obras en suelo no urbanizable protegido y
declararlo como suelo no urbanizable común, zona de uso prioritario pastizal.
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Visto que con fecha 30 de julio de 2014 y con registro de entrada núm. 1.992 se recibe en el
Ayuntamiento de Morella, Resolución del Director General de Evaluación Ambiental y
Territorial de fecha 22 de julio de 2014, mediante la cual informa que “no procede dar
comienzo a la tramitación administrativa de la Modificación nº 28 del Plan General de Morella
en la redelimitación del suelo no urbanizable protegido en el Mas de Carceller en la Dena de
Xiva a Morella”, considerando que con tal decisión no se ha cumplido con los condicionantes
establecidos en la ley, viciando tal decisión de nulidad.

Todo ello con el objeto de permitir la legalización de determinadas obras de granja que por
error, y dada la deficiente cartografía tanto del proyecto presentado como la del propio PGOU,
se efectuaron en suelo no urbanizable protegido se realizaron en una parte de la parcela 23
del polígono 72, Masia de Carceller, no en el lugar que inicialmente se previó, sino que se
desplazaron unos metros, afectando a suelo no urbanizable protegido abandonando la parte
de la parcela de suelo no urbanizable común. De todo ello, se percató la Administración
mientras se tramitaba la autorización ambiental especial (130/07-AIA).
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Morella, con la Modificación Puntual núm. 28, pretende
subsanar los reparos advertidos en la tramitación de la Modificación núm. 24, teniendo en
cuenta que el objetivo último es la legalización de una actuación urbanística disconforme, por
error, con el planeamiento en vigor y, para ello, será necesario el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 94.6 de la LUV, según el cual:
“La modificación del planeamiento que venga a legalizar actuaciones urbanísticas
irregulares exige previo informe favorable del Consejo del Territorio y del Paisaje y que
la nueva ordenación satisfaga los principios rectores de la actividad urbanística, así
como los estándares legales de calidad de la ordenación (…)”







Alega que los terrenos provienen de antiguos bancales abandonados, destinados a
pastos de ganado, por lo que la vegetación de alto porte era escasa y el ámbito donde
finalmente se han construido las naves queda vinculado, según la toponimia histórica,
como el Depósito del Carrascal, lo cual sugiere que ese suelo nunca ha tenido
vocación de terreno forestal y, por lo tanto, nunca debieron quedar incluidos dentro del
suelo ecológico-forestal definido en el planeamiento vigente y tampoco deberían
haberse incluido dentro del suelo forestal definido en el Inventario Forestal.
Alega que con el objeto de velar por el interés público en los cambios introducidos, se
ha añadido mayor cantidad de suelo sujeto a protección ecológico-forestal, según la
zonificación establecida en el Plan General de Morella, frente al suelo común de uso
prioritario pastizal, y todo ello, fundamentado tanto en criterios de racionalidad, como
en función del interés general y del menor impacto en el territorio.
Propone la incorporación de suelos como protegidos en ámbitos que se encuentran
parcialmente arbolados, y por el contrario, se elimina la zona donde se han realizado
las construcciones, que ya no contenía vegetación densa en su estado inicial.

TERCERO.- Que debido a la solicitud de la Modificación Puntual núm. 24 del Plan General de
Morella, el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica (Dirección General de Evaluación
Ambiental y Territorial) desarrolló el expediente núm. 10/2012-EAE.
Este expediente menciona la existencia de dos expedientes anteriores solicitando la
Declaración de Impacto Ambiental y licencia ambiental, respectivamente (2007 y 2009),
denegándose por su existencia en suelo no urbanizable protegido.
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No afectando al interés general el hecho de que se pueda modificarse el planeamiento, sino
que en realidad se considera que la propuesta se mejora la situación prevista en el PGOU
vigente. El Ayuntamiento de Morella somete a evaluación previa la Modificación Puntual núm,
28 del Plan General, con las siguientes consideraciones:

El expediente 10/2012-EAE no consideró ambientalmente justificada la Modificación Puntual
núm. 24, por los siguientes argumentos:






Existe dentro de la misma parcela suficiente suelo calificado como suelo no urbanizable
común para la ubicación de la actividad por lo que no se considera necesaria la
recalificación.
La zona que se pretende desproteger cuenta con valores dignos de protección. La
eliminación intencionada de éstos no supone motivo ni causa suficiente para variar el
grado de protección de dicho suelo.
En la misma parcela se ha edificado una construcción no identificada y cuyo fin no se
conoce. Dado que se ubica en suelo no urbanizable, deberá identificarse la actividad a
la que se va a dedicar y, asimismo, deberán ser tenidas en cuenta las normas de
carácter paisajístico incluidas en el documento “Estudio de Integración Paisajística”.

CUARTO.- La Resolución continua indicando que el ámbito de actuación de la Modificación
Puntual núm. 28 del Plan General es el mismo que el de la Modificación Puntual núm. 24
(parcela 23 del polígono 72), la cual no se consideró como ambientalmente justificada.

QUINTO.- El articulo 29 in fine de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
establece que “Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano
sustantivo, por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su
caso.”
Pues bien, en nuestro caso, ni se ha dado audiencia previa a este promotor, ni se ha
informado al órgano sustantivo generando de esta forma una clarísima INDEFENSIÓN, ni se
ha ofrecido la posibilidad de interponer los recursos procedentes en vía administrativa y
judicial.
Ello vicia el procedimiento claramente de nulidad.
Visto lo cual y al amparo de lo establecido en el artículo 102 LRJAPyPAC
SOLICITA
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Pese a que la Modificación Puntual nº 28 del PGOU posee una argumentación diferente y más
completa, en la que se reconoce la existencia de una construcción, la Resolución recurrida se
limita a concluir, sin más fundamentación, que no procede dar comienzo a la tramitación
administrativa de la Modificación Puntual núm. 28 del Plan General de Morella, debido a que
ya se emitió resolución referente a la Modificación Puntual núm. 24, considerándola
ambientalmente no justificada y en virtud del principio de evitación de duplicidad de
evaluaciones recogido en el artículo 6 de la Ley 9/2006.

Que se tenga por interpuesto RECURSO DE REVISIÓN contra la Resolución del Director
General de Evaluación Ambiental y Territorial de fecha 22 de julio de 2014 y que, a la vista del
mismo, se declare su nulidad y se retrotraiga el procedimiento a la audiencia que al órgano
promotor y al órgano sustantivo nos corresponde según ley.
En Morella a de noviembre de 2014.
SR. DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda, aprovar i remetre les al·legacions referides
anteriorment al Director General d’Avaluació Ambiental i Territorial.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GESTIÓ RESIDUS URBANS. Es dóna compte per part
del Regidor de Medi Ambient Rafael Pallarés Traver de la moció sobre gestió de residus
urbans, que és com segueix:
“La ciutat de Morella som una de les poblacions amb uns índexs més elevats de reciclatge per
habitant. Això és fruit d'un important treball de conscienciació i esforç i del treball que es fa
amb la recollida selectiva per als establiments, la prestació de serveis i sobre tot pel paper
fonamental en la separació selectiva dels residus per part dels morellans i morellanes.
La gestió de tots els serveis de recollida és fonamental, per una part per continuar amb estos
índexs tan positius, i per altra per intentar ser més eficaços i més eficients i per tant també que
es puga abaratir el servei.

Del primer rebut, que com diem estem adherits al conveni de Diputació, juntament amb els
municipis de l'interior de Castelló, a hores d'ara, quan els municipis ens trobem aprovant les
ordenances municipals, i al igual que va passar ja l'any passat, l'ens provincial no ens ha
traslladat quin serà el cost que tindrà el servei per al 2015.
Això creiem que ja denota una mala gestió, però el més greu és que al febrer de 2015 finalitza
el contracte de recollida de les escombraries per l'empresa actual i a hores d'ara, tal com hem
demanat molts municipis, ni el Diputat de Medi Ambient ni cap responsable de la Diputació
s'ha reunit amb els municipis amb l'objectiu de millorar el servei i també d'intentar abaratir el
rebut per a les famílies dels nostres municipis.
En el primer trimestre de 2014, la Diputació ens va fer aplegar, a tots els ajuntament adherits al
servei de recollida, la informació de la fi del contracte, i ens sol·licitava que ens tornarem a
adherir al servei a partir del febrer de 2015. Es a dir, la Diputació volia que li donarem un xec
en blanc, sense oferir cap tipus d'informació de les millores que poden hi haver, del cost per
als nostres veïns, etc.
Evidentment, des de l'Ajuntament de Morella no vam aprovar el que pretenia la Diputació i en
el mes de juliol el que vam fer va ser sol·licitar a l’ens provincial, que ens convocara, a tots els
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A hores d'ara una vivenda de Morella, a l’igual que el de la resta de municipis dels Ports, entre
el rebut de recollida (segons el conveni del servei que fixa la Diputació) i el de tractament (que
gestiona el Consorci de Residus) arriba a pagar uns 120€.

municipis afectats, i que acordarem les millores que es poden produir, com s'anava a fer el nou
concurs i de quina manera entre tots erem capaços de fer disminuir la despesa per als nostres
veïns i veïnes.
El que volem evitar, des de l'Ajuntament de Morella, és que esta mala gestió i desinformació
que s'està produint per part de la Diputació de Castelló, tinga com a conseqüència un pitjor
servei o un augment de la taxa, com per cert van pretendre l'any passat i va ser aturada pel
Partit Socialista. Ja s'ha perdut prou temps, i per tant reiterem la necessitat de cooperar com
hem demanat des de fa mesos i que tots les municipis afectats i que estem adherits al servei
conjunt de recollida de residus sòlids urbans de la Diputació mantiguem les reunions de treball
necessàries amb l’ens autonòmic per desbloquejar la situació.
A més en el nou contracte, entenem que s'hauria d'avançar més en l'eficiència i l'eficàcia del
servei, com deiem al principi, i incentivar la recollida selectiva, recollida orgànica, etc, per
donar un millor servei als nostres veïns i veïnes i també que puguen veure disminuït el rebut
del mateix, que a hores d'ara, fixat per la Diputació, és molt elevat.
Per tot l’exposat es sol·licita:
1. Requerir al President de la Diputació i al Delegat de Medi Ambient a que convoquen les
reunions de treball pertinents amb coordinació amb els ajuntament de cara al nou contracte de
recollida de residus urbans i que es prime la millora del servei i l'economia per als nostres
veïns i veïnes.
2. Requerir l'inminent trasllat, per part de la Diputació als ajuntaments, de les despeses per al
servei de 2015 i que esta taxa siga inferior a la de 2014.

Pren la paraula el Sr. Amela per dir que una vegada vist el text, es veu que hi ha una obsessió
en criticar a la Diputació, considerant aquesta moció com partidista, ja que en el punt dos
demana “l’imminent trasllat, per part de la Diputació als ajuntaments, de les despeses per al
servei de 2015” però els tècnics, qui són els que tenen que redactar els plecs de condicions,
no poden fer-los perquè necessiten saber quants municipis s’acolliran a aquest servei, i
precisament l’Ajuntament de Morella és un dels que encara no ha manifestat si s’acolliran o no.
Si l’equip de govern pensa, que pot oferir eixe servei a un preu més econòmic que els 120
euros que s’estan cobrat en este moment, i que es pot autogestionar sense entrar en
l’encomanda de gestió a la Diputació, presenten una moció i el Grup Popular la recolzarà.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que no s’entén com, demanar la realització de reunions
de treball amb els interessats per intentar millorar el servei, es pot considerar partidisme.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir, que s’entén que el plec de condicions es realitzarà o en
les mateixes condicions que està ara o més barat, més car no serà. Per tant, repetir, que és
difícil fer un plec de condicions, sense saber quants pobles s’acolliran i que si es presenta una
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3. Donar trasllat de la present moció al President de la Diputació, Delegat de Medi Ambient i
als grups polítics de l'ens provincial.”

alternativa més econòmica, el Grup Popular recolzaria la moció.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir, que encara que l’Ajuntament de Morella no ha signat el
conveni, sí que va mostrar la voluntat de continuar en aquest servei, però no s’està dispost a
signar algo sense veure-ho i saber com serà.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que no es dubta de la bona voluntat, tant del Sr. Amela
com dels seus companys, però sí que es dubta de la informació que li han fet arribar al Sr.
Amela, i es demanaria que no es donara la culpa a qui no la té, ni es parlara de plecs de
condicions.
El que es demana en aquesta moció és sentar-se, tots junts, amb l’objectiu de donar un bon
servei i abaratir costos, no sent cap tècnic responsable d’aquesta qüestió i també corregir una
mala gestió política que ve demostrada, al repetir-se aquset any la mateixa situació que l’any
passat, quan podent tenir calculat l’import, tampoc es van passar les dades corresponents al
cost i cal recordar que l’any passat inclús es tenia la intenció d’incrementar la taxa en un 17%,
augment que, gràcies als Diputats Provincials del Partit Socialista, va ser aturat.
També hi ha que tenir en compte que en el mes de febrer s’acabarà el contracte amb
l’empresa que ve realitzant aquest servei, i no es pot parlar de falta de temps ja que
l’Ajuntament de Morella, junt a altres ajuntaments ja en el mes de juliol va contestar a la
Diputació, però això si, demanant saber quines eren les condicions i millores que oferia aquest
contracte.
Per tant el que es planteja en aquesta moció, és la necessitat de sentar-se tots els implicats
junts per intentar millorar la gestió d’aquest servei.

5.
SOL·LICITUD MILLORES
SENYALITZACIÓ
CARRETERES,
DIPUTACIÓ
I
GENERALITAT. Es dóna compte per part del regidor Ernesto Blanch de la moció sobre la
petició de millores en la senyalització de distintes carreteres, que és com segueix:
“ MOCIÓ PETICIÓ MILLORA DE SENYALITZACIÓ VIAL MORELLA
Una correcta senyalització en les vies de comunicació és fonamental per als conductors així
com per als municipis, especialment en l’àmbit turístic.
En el cas de Morella, tal com li hem traslladat en diverses ocasions al Director Autonòmic
d’Infraestructures, creiem que hi ha diversos punts que cal millorar, ja que es produeixen
malentesos i molts de conductors agafen altres rutes per aplegar a Morella menys còmodes i
més llargues, tan en distància com en temps.
En el cas de la CV-10, per part de la Conselleria, es va fer una nova senyalització que res tenia
a veure amb les peticions reiterades per el Ple municipal de l’Ajuntament de Morella. I és més
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Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció gestió de residus urbans, tal i com es presenta.

que evident que continua donant problemes en esta via tan important per al nostre municipi
una senyalització deficient.
A més, coneixent que la Diputació i la Conselleria d’Infraestructures estan fent un pla conjunt
per millorar la senyalització en altres comarques veïnes, reiterem algunes de les peticions que
ja hem traslladat així com altres tal com consta a l’informe que s’adjunta elaborat per la
Regidoria de Governació i la Policia Local de l’Ajuntament de Morella.
Esperem que allò que siga competència directa de les administracions provincial i autonòmica
es puga millorar o reparar en breu, així com algunes millores necessàries en carreteres
nacionals amb confluència amb vies de competència autonòmica que també es facen les
gestions oportunes.
En resum les millores que reflecteix l’informe adjunt són:
Senyalització de Morella en l’eixida 41 de la CV-10.
Senyalització de Morella en l’enllaç N-238 amb CV-11 (eixida AP-7).
Senyalització Morella en diversos trams de la CV-11.
Senyalització La Llècua en CV-12.
Senyalització Barri Enduella N-232.
Senyalització i mesures de protecció CV-117 (Xiva).
Senyalització Herbeset enllaç N-232 i en els trams de l’antiga nacional.
Senyalització Herbeset i Morella en CV-110.
Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe elaborat per la Policia Local de Morella, es sol·licita:

2. Sol·licitar al Ministeri de Foment aquelles actuacions de millora de senyalització que afecten
a carreteres de la seua competència.
3. Reiterar a les administracions estatals, autonòmiques i provincial una correcta coordinació
en la millora i execució de la senyalització.
4. Donar trasllat d’esta petició als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i de la
Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Querol, per manifestar el recolzament a aquesta moció, una vegada vist
l’informe presentat per la policia local i considerant que aquestos són els que més saben
d’aquestes qüestions.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair la bona voluntat dels dos grups polítics, considerant
molt important que la senyalització de la nostra ciutat estigue correcta, en llocs com la CV-10,
eixida AP-7 i així com les senyalitzacions d’Herbeset, Enduella o La LLècua.
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1. Sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures i a la Diputació de Castelló a que realitzen les
millores sol·licitades.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la sol·licitud de millores en la
senyalització de distintes carreteres, tal i com es presenta.
6. PROGRAMA CULTURAL DESEMBRE 2015 I GENER 2015. Es dóna compte per part de la
regidora Maria Rallo Rallo, de la programació prevista al voltant dels Nadals.
S’ha intentat fer un programa per a tots els públics i amb un ventall molt ample d’activitats
programades.
Activitats esportives com, la pujada vertical al Castell, senderisme, la Cursa Sant Silvestre o
activitats culturals com, Cita a Morella amb José María de Mena, cinema i teatre, concert de la
Rondalla, que aquest any serà el dia 28 de desembre, presentació de llibres com “Tots els
colors de Morella” amb fotografies de José Luís Tripiana i textos de Amparo Panadero,
concerts de “Morella Sonora”, congressos de la Xarxa Vives i altres com, festival de Mans
Unides, visita als malalts, volta dels betlems, nadales, festa del comerç, celebració del betlem
vivent “L’Estel dels Ports”, Jocambient, bureo la nit de reis, a càrrec dels majorals de Sant
Antoni, festa de Sant Julià i festa de Sant Antoni, aprofitant per agrair a tota la gent que este
any es farà càrrec de la mateixa com a majorals.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que es tracta d’un programa dens i molt treballat per part
de l’equip de govern.
I també aprofitar aquest punt, per recordar que es tindria que revisar els horaris dels museus i
Castell, i concretament pel que fa al Castell, es tindria que ampliar, des del mes de maig o
juny, fins setembre o octubre, de les 10:00 a les 18:00 hores, demanant també que sols
estigue tancat 2 o 3 dies a l’any i no 5 com ara.

I en segon lloc, i pel que fa als horaris dels museus i Castell, dir que en quant al Castell, el fet
d’obrir 1 hora abans al matí, ja es va posar en pràctica durant una temporada, donant un
resultat pràcticament despreciable en el còmput global d’entrades (2 persones més durant 1
mes), per lo que es va optar per fer una ampliació de l’horari, a l’estiu, tancant-se 1 hora més
tard per la vesprada, quedant per tant l’entrada fins a les 18:00 hores i sortida fins a les 19:00
hores.
Respecte als dies que el Castell està tancat, 25 i 26 de desembre, Nadal i Nadalet, 1, 6 i 7 de
gener, 5 dies en total, si bé estant concentrats en tres setmanes, es considera que al ser les
dates de Nadal, la gent ix menys i això suposa menys pèrdues d’ingressos.
I per finalitzar, dir que sempre s’estarà obert a qualsevol proposta que Vostès consideren puga
millorar aquest servei.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per agrair la cordialitat en la que s’ha tractat aquest punt, així
com també la col·laboració de tanta gent que fan possible que es presente una programació
d’actes, tant completa i variada com aquesta i que suposa un motor econòmic molt important
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Pren la paraula la Sra. Rallo per, en primer lloc, agrair el reconeixement al treball fet per aquest
equip de govern en l’elaboració d’aquest programa, tenint en compte les dificultats que suposa
fer un programa tant extens intentant minimitzar les despeses al màxim.

per Morella.
I també per repetir, tal i com ha dit la regidora, que s’està obert a estudiar qualsevol proposta
que puga millorar aquest servei.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de la moció contra la violència de gènere,
que és com segueix:
“El proper dia, 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional contra la violència de
gènere. Per això, el Grup de Dones Infodona i l'Ajuntament de Morella realitzarem un acte
donant suport a les víctimes.
El proper 28 de desembre és compliran 10 anys de l’aprovació al Ple del Congrés dels Diputats
de la Llei Orgànica, de mesures de protecció INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA de
GÈNERE, popularment coneguda com "LLEI INTEGRAL".
La Llei Integral, impulsada pel Govern Socialista va ser la seva aposta per la lluita contra la
violència de gènere, amb tres objectius clars:
1er. Prevenir la violència de gènere, donar suport i protegir les víctimes i els seus fills i fills
menors.
2on. Perseguir els agressors.

Davant d'aquesta realitat, la llei integral està amenaçada pel Govern i les seues contínues
retallades pressupostàries en matèria d'igualtat (33% en aquesta legislatura).
Així, amb l'eliminació de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania (LOMCE, Llei Wert), que
formava en valors als futurs ciutadans i ciutadanes en igualtat entre homes i dones, es perd
una oportunitat d’educació dels nostres joves.
Hem de dir que en els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 es seguirà amb les
retallades mantenint en "números vermells" la partida destinada per a la lluita contra la
violència de gènere.
Demanem un compromís per donar suport a les víctimes als equips professionals, la policia,
les institucions i la societat, per així dir-li a les víctimes que no estan soles.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament presenta al ple els següents
acords:
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3er. Sensibilitzar a la societat espanyola de la necessitat de combatre la violència de gènere,
deixant enrere segles d'opressió i silenci còmplice.

PRIMER. Instar el Govern central que seguisca aplicant la Llei Integral sense retallades i al
Govern de la Generalitat Valenciana que seguisca ajudant i donant suport a les víctimes.
SEGON. Seguir treballant des de totes les administracions per la igualtat entre dones i homes.
TERCER. Lluitar tots els ciutadans per erradicar la violència de gènere de la nostra societat.”
Pren la paraula la Sra. García dient que, en l’anterior plenari es van poder viure moments de
diàleg i d’acord en temes d’especial importància per al nostre poble com la N-232, i és una
verdadera llàstima, que Vostès, una vegada més, avui deixen de banda el consens i busquen
la crispació, en un assumpte tant delicat com és la violència de gènere.
Una moció partidista, que deixa al descobert la falta de talat democràtic de l’equip Socialista, i
és que Sra. Regidora, el que li han fet llegir avui, és una autèntica vergonya, per que jo sé que
açò no ho ha escrit Vostè, i vull creure que Vostè no utilitzaria un tema tant seriós per fer
política.
Des del Grup Popular, sempre recolzarem la lluita contra la violència de gènere i demanarem,
per igual a totes les administracions i institucions, siguen del color polític que siguen, el seu
suport i compromís en els víctimes, i així m’agradaria que ho fera el Partit Socialista.

Pren la paraula la Sra. Blasco per dir, que no hi ha ningú que li tinga que escriure cap moció,
sinó que en aquesta moció es parla de tot allò que pensa és necessari, com el treball en
igualtat, en drets i en fets.
Parlar de les retallades, és parlar de la situació real que hi ha, ja que s’està desmantellant la
xarxa de protecció d’assistència i s’estan retallant el número de professionals, tant en la casa
d’acollida, en els grups de suport psicològic, com en la casa d’encuentro.
Quan es parla de la Llei Integral, el Partit Socialista la va fer, sempre pensant en anar
endavant, per tant, es considera que s’ha de demanar una educació en igualtat, prevenir la
violència de gènere i la protecció de les famílies i per tant no s’entén que demanen que es
retire de la moció.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per clarificar el debat, dient que el que demana el Partit Popular
és, que se lleve de la moció la part on es denuncia la situació i la necessitat de disposar de
ferramentes, com les cases d’acollida, el servei de vigilància de la policia i altres que ajuden a
atacar, tenir més consciencia i eliminar la violència de gènere.
Caldria recordar que la pròpia FVMP, denuncia la laminació i les retallades de la Llei Integral,
llei capdavantera, que va rebre el passat 15 d’octubre un dels premi més importants per a
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Nosaltres volem votar a favor, per que considerem que és un tema que exigueix el màxim
consens i per això els demano que rectifiquen les formes de la moció, en els acords s’està
totalment d’acord, retirant els tres paràgrafs que van a continuació dels tres objectius clars, per
considerar-los purament ideològics, que busquen la confrontació i el no enteniment entre les
dos forces polítiques que avui estem al consistori. A mi personalment, m’agradaria que
arribarem a un acord per poder aprovar per unanimitat aquesta moció.

polítiques d’igualtat, concedit per ONU Mujeres, World Future Council i la Unión
Interparlamentaria.
També es demanaria als membres del Partit Popular, que les propostes a qualsevol moció
presentada pel Grup Socialista, es presentaren en les comissions per tal de poder tractar-les i
no, com ha estat en aquest cas, abstenir-se en la comissió i després demanar la modificació
en el ple.
Pren la paraula la Sra. Blasco per dir que com a regidora sempre se defensaran els serveis
públics i sempre s’estarà al costat de les víctimes, defensant allò que supose avançar i atacar
aquesta lacra social.
Pren la paraula la Sra. García per tornat a dir, que el Partit Popular està d’acord en els acords
però no en les formes en que es porta, en este plenari, una moció contra la violència de
gènere, que té de ser tot menys fer política, que és el que Vostès estan fent avui.
Si l’equip Socialista vol el consens i que aquesta moció sigue aprovada per unanimitat, que
retire els paràgrafs referits anteriorment, però si el Partit Socialista busca l’enfrontament i la
crispació, es quedarà sense el nostre vot a favor.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per reiterar el dit anteriorment, es considera que no és un bon
treball i que és una falta de respecte per part del Grup Popular i de cara a la regidora, que no
se face la feina quan cal, abstenint-se i no fent cap proposta en la comissió i demanant
després al ple la modificació de la moció.

Assabentada la Corporació per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular acorda aprovar la moció en contra de la violència de gènere, tal i com es
presenta.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES SUBVENCIONS AJUDES 0,7% (ONG). Es dóna compte
per part de la regidora de Benestar Social Mª Luz Blasco Querol de les bases de la
convocatòria d’ajudes a Organitzacions no Governamentals (ONG), que dediquen la seva
activitat a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, per a l’any 2014 que compta
amb una dotació pressupostària de 13.500 euros.
Les entitats que es poden acollir a aquest tipus d’ajuda tenen d’estar inscrites legalment i
també en el registre d’associacions d’aquest Ajuntament i els projectes que es presenten són
valorats pel Consell de Solidaritat, integrat per 22 membres.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar les bases per al repartiment del fons per ajudes a organitzacions no
governamentals (ONG) per a l’any 2014 tal com se presenten.
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I no s’entén per que hi ha que llevar els paràgrafs indicats on es parla de retallades del 33%, ja
que això és el que realment està passant en aquesta qüestió.

SEGON. Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, nomenat acord junt amb
els seus antecedents romandrà en la Secretaria de la Casa Consistorial, durant aquest termini
per a la presentació de sol·licituds.
Pren la paraula la Sra. García per dir que el Grup Popular votarà a favor, considerant que les
bases són correctes, però es lamenta una vegada més, la discriminació que pateixen al no
deixar-los formar part del Consell de Solidaritat.
Respecte al punt anterior, es vol fer un aclariment al Sr. Alcalde, ja que no li permet que digue
que a les comissions no va preparada, per que no és qui per dir quan fa o no la seva feina, i
menys per dir quan pot o no parlar, ja que en el ple es ve a debatre.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per dir que en cap moment s’ha tallat la paraula a ningú, sent
l’Ajuntament de Morella un exemple en quan a torns de paraula.
I pel que fa a aquest punt en concret, dir que l’Ajuntament de Morella és tota una referència en
temes de solidaritat, seguint en aquesta aportació, recordant com hi ha molts altres
ajuntaments, governats pel Partit Popular, que han deixat de convocar aquestes ajudes i inclús
han deixat de pagar ajudes concedides i consignades.
Agrair la col·laboració de totes les ONGs que participen en la redacció de les bases, recordant
que el Consell de la Solidaritat està format per l’Alcalde i la Regidora, com a responsables
polítics, i els representants de totes les ONGs de Morella.
9. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
10. PRECS I PREGUNTES.

- Que es sol·licite a la Conselleria d’Infraestructures, la col·locació d’un guardarrail doble en
uns 30 o 40 metros de la corba de la Carretera CV-1170, degut a la seva pendent i perill per la
neu i el gel.
- Que s’actualitzen els vídeos dels plens penjants en la web de l’Ajuntament ja que l’últim és
del dia 21 d’abril de 2014.
- Demanar la remissió les actes de Junta de Govern Local en el temps que s’estableix en el
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, publicat en la pàgina 41811 del BOE nº 305 de
22-12-1985, que és entre 1 i 10 dies, recordant que ja és la tercera vegada que és demana i
tenint en compte que es fan arribar en més d’un mes de retard, estant en este moment
pendents d’enviar les del mes d’octubre. També dir que aquest continus retards donen que
pensar en motius d’ocultisme i falta de transparència.
Pren la paraula el Sr. Ortí per demanar que se li responga a la qüestió plantejada en l’últim
plenari del mes d’octubre, sobre l’estat en que es troba la màquina d’agranar els carrers que va
ser adquirida per l’Ajuntament.
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Pren la paraula el Sr. Amela per plantejar els següents precs:

I també per exposar una queixa plantejada pels veïns, sobre la competència deslleial que
suposarà que Carns de Morella, empresa municipal, pose en funcionament una carnisseria en
el supermercat de l’Hostal Nou, ja que en este moment les carnisseries de Morella ja han
perdut vendes al vendre, Carns de Morella, la seva carn a alguns establiments hotelers.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per respondre a les qüestions plantejades:
- Respecte a Carns de Morella, hi ha que deixar molt clar que aquest és un projecte molt
important i molt positiu per al sector primari, tenint en compte que el que es pretén es que els
productes autòctons tinguen una presencia més destacable en els establiments hotelers de
Morella, ja que en este moment l’entrada és molt baixa.
En este moment hi ha la possibilitat de posar en marxa un punt de venda dintre de la
col·laboració en “Productes de Morella” que cal recordar està obert i en este moment està
format per tres empreses de Morella, dos d’elles privades, amb l’objectiu de potenciar els
productes autòctons front als productes de fora.
- Pel que fa a la màquina barredora, demanar disculpes per no haver contestat en el plenari
corresponent, dir que presenta uns problemes de tracció que s’estan mirant de poder
solucionar després de no haver funcionat distintes modificacions que se li van fer.
- Respecte a l’enviament de les actes se mirarà com solucionar el tema dient, que objectiu
d’ocultisme i falta de transparència, res de res, i recordant la càrrega de treball administrativa
que suposa l’emissió de tots els informes que demane la legislació vigent.

- Respecte al tema de la carretera de la cooperativa, el Sr. Amela mateix, va ser testimoni de la
queixa que es va plantejar en quant a l’execució de la referida corba, així com la necessitat de
col·locació dels guardarrails de protecció.
Per el que tant prompte com es dispose de l’informe de la Policia Local se realitzarà la
sol·licitud corresponent.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos 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.
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- En la qüestió de morella.net, s’està treballant en l’actualització i arreglo de distints problemes
que fan que no es puguen carregar ni els vídeos ni les actes.

