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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 11 D’ABRIL DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Maria Rallo Rallo
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia onze d’abril de dos mil tretze, 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.

En primer lloc donar la benvinguda, en nom de tota la corporació, a la segon Tinent
d’Alcalde Maria Rallo Rallo després de la seva maternitat, alegrant-nos que Jan i Cesc
ja estiguen a Morella.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 1309-2012, 18-10-2012, 08-11-2012, 29-11-2012 i 14-03-2013.
2. INFORME D’ALCADIA I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc felicitar-nos perquè Morella ha rebut el certificat com a un dels pobles
més bonics d’Espanya; estar en esta xarxa és una ferramenta més per promocionar la
nostra ciutat i que en treball en altres poblacions ens aporta beneficis.
El dimarts 26 d’abril es va reobrir l’Hotel Cardenal Ram, després de més de 3 anys
tancat. Aprofitar per desitjar als Ripollés Marín sort i oferint-los, com a tots els
empresaris, la col·laboració municipal en allò que necessiten.
S’ha constituït el Patronat Municipal de l’Administració Vallivana, després de
l’aprovació dels estatuts, tractant-se temes com el contingut dels estatuts, la
preparació de la rogativa i els comptes anuals; agrair la participació de tots els
integrants d’aquest patronat.
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S’ha mantingut una reunió amb el regidor de cultura de Toledo per tractar tota la
col·laboració i projectes comuns entre les dos ciutats que s’iniciarà el proper 2 de maig
amb una presentació en la ciutat de Toledo i que continuarà amb el viatge i
participació dels torneros en el Corpus.
Pel que fa a la qüestió de la N-232, la passada setmana es va demanar informació al
Subdelegat del Govern sobre l’estat de la zona d’Anroig. La informació facilitada va
ser que s’està realitzant la tramitació per ser declarada actuació d’urgència per part
del Govern Central amb una previsió de 2 mesos per començar l’obra, per lo que es
va traslladar la necessitat d’agilitzar al màxim aquesta obra.
Pel que fa al tema del facking, es va estar present en una reunió amb representants
d’altres formacions polítiques i membres de la plataforma antifracking, per abordar
accions conjuntes i visualitzar la problemàtica d’este projecte. També es va reiterar la
sol·licitud al Ministeri de la documentació del projecte de Montero Energy no
aconseguint cap resposta però si que s’ha pogut disposar d’aquesta informació per
una altra banda.
D’aquesta informació obtinguda i tal i com ja van manifestar diversos experts queda
evident la falta de rigor en molts aspectes i la poca concreció del projecte.
En quant a Red Eléctrica Española en breu ens faran aplegar una explicació de tots
els projectes en marxa per ser tractat en Comissió.
ÀREA D’HISENDA
-

S’està treballant en projectes d’eficiència energètica realitzant actuacions
puntuals com el canvi d’algunes calefaccions i altres.
- S’han enviat les dades econòmiques requerides per part del Ministeri.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Millores carreteres d’accessos a Morella per part de l’Ajuntament.
Respecte a la Carretera de la Canà es va traslladar al President de la Diputació la
petició de realització de mesures urgents en aquesta carretera, anunciant aquest
una actuació puntual en el terme de Castellfort.
S’han acabat les obres de millora dels accessos a la Pobleta.
Obres de condicionament de l’Espai Firal en temes relacionats amb la seguretat.
Obres de millora en diferents punts del castell.
Elaboració de diferents informes per tal que els veïns interessats puguen enviar a
Cadastre les reclamacions dels canvis produïts per la modificació puntual aprovada
en 2012.

ÀREA DE SERVEIS
-

Diverses reparacions de l’enllumenament i mobiliari en el casc urbà.
Manteniment periòdic del Col·legi, escola llar i dels diferents museus.
Preparació i muntatge del teatre, sales de l’Ajuntament, casa Ciurana i Torres de
Sant Miquel per a la realització de diferents actes i exposicions.
El dissabte 23 de març es van tenir apagades les llums de Castell, Muralles i
Església de 20,30 a 21,30, adherint mos a la campanya “L’hora del planeta”
- S’ha mantingut una reunió en l’empresa Aigües de Morella per enllestir diferents
obres i actuacions que es tenen que fer properament.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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S’ha fet un servei especial de neteja per als dies de Pasqua.

ÀREA DE CULTURA
- Es van obrir les Torres del Joc en les Torres de Sant Miquel.
- Es va inaugurar el Cos de Guàrdia en la zona del Cadró en el Castell.
- Realització d’una sèrie d’activitats en el Castell com un viatge medieval.
- S’han organitzat activitats especials dins de la celebració de l’Any Estellés a 2013.
- Destacar tota l’activitat cultural dels dies de Setmana Santa.
- Publicació de 2 beques de treball per reforç d’estiu d’aquesta àrea.
S’han realitzat distintes reunions per a la celebració d’actes musicals dins del
projecte Morella Sonora 2013.
- Destacar la trobada de periodistes, Press Trip, que ha organitzat Victor Amela per
a la presentació del seu llibre, El Càtar Imperfecte, el proper 15 d’abril.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

S’ha mantingut una reunió amb el Vicerector de Cultura la UJI, Wenceslao
Rambla i responsables de la Seu dels Ports, per tractar les activitats per a l’any
2013.
S’ha publicat una oferta de treball de monitor d’anglès per a l’estiu.
S’ha mantingut una reunió del Consell Escolar de l’Escola Llar.
Organització dia de l’arbre amb l’AMPA de primària.
S’estan realitzant obres en el col·legi de primària.

ÀREA D’ESPORTS
-

S’està preparant un calendari de marxes senderistes per a la propera primavera.
S’ha mantingut una reunió en el Diputat d’Esports per organitzar una nova prova
de MTB que portarà un gran numero de participants al nostre poble, a la mateixa se
li va transmetre el mal estar, tant de l’ajuntament com del empresaris turístics, per
l’anulació de la prova de Triatló a Morella.
- S’està acabant d’enllestir la proposta de rutes de BTT “Morella SingleTracks” que
poden donar un impuls tant esportiu com turístic al nostre poble i a la comarca.
- Destacar la notícia curiosa del nomenament com a soci d’honor del Morella Futbol
Club del Papa Francesc, amb l’entrega per part dels alumnes de 1º de Batxillerat en
el seu viatge a Roma.
ÀREA DE FESTES
-

S’ha organitzat un calendari d’activitats per al pont de Sant Josep i per les festes
de pasqua.
S’han iniciat reunions en la penya el bou per preparar els festejos taurins de l’any.
S’ha començat a preparar el calendari de festes del estiu.
S’ha col·laborat en la comissió organitzadora del proper aplec en la festa
celebrada el passat dissabte de pasqua.
Es va mantenir, junt amb membres de l’Aplec, una reunió amb el Vicepresident de
la Diputació Andrés Martínez per demanar el recolzament d’aquesta institució a la
celebració del proper Aplec dels Ports.

ÀREA DE TRADICIONS
-

Treballs preparatius de la rogativa.
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-

Conjuntament amb la brigada municipal s’ha col·laborat en la preparació dels
actes de Setmana Santa.
El dia 22 de març la regidora va assistir a la “Trencà” de l’hora dels tambors i
bombos de Morella.
El dia 29 de març es va mantenir una reunió amb els torneros i els preparadors
per veure la disponibilitat en l’actuació de Toledo.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT RURAL, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT
-

Destacar l’èxit de la iniciativa de la recollida de llenya als montes públics.
Treball continu del servei de reciclatge.
Informar que s’ha rebut el projecte per la construcció de la planta de transferència
d’escombreries.
- Reunions per parlar de l’organització de la fira.
- Millores en les zones verdes i jardineres.
ÀREA DE TURISME
-

Balanç positiu tant de la celebració de les Jornades de la Trufa com del nombre
de visitants en Setmana Santa.
S’ha presentat la marca de qualitat “Productes de Morella” amb la col·laboració de
Carns de Morella, Productes Adell i la formatgeria Pastor de Morella.
Es va mantenir una reunió del Consorci Ruta dels 3 Reis a Tortosa.
Destacar l’organització de diferents campaments d’estiu amb diferents col·lectius
esportius i educatius d’altres ciutats.
Recepció a un grup de visitants d’un poble d’Andalusia amb que s’iniciaran
properes col·laboracions.
S’ha realitzat nous fullets d’informació turística.
S’ha fet un curset de twitter especialitzat en l’oferta turística.
Destacar que durant setmana santa l’oficina de Morella ha estat la que més hores
ha donat atenció al públic de totes les que integren la xarxa tourist info de la
Comunitat Valenciana.

ÀREA DE COMERÇ
-

S’ha iniciat una campanya de participació a través de les xarxes socials per
incentivar el comerç dels diumenge a Morella.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
- Es va realitzar l’expedició del DNI electrònic.
S’ha obert dins de la pàgina morella.net la secció web relativa al Pla General
d’Ordenació Urbana, realitzant-se un gran treball de digitalització de molta
documentació per a que puga estar a l’abast de qui ho necessite.
Continuen el cursos d’apropament de les noves tecnologies amb cursos en
xarxes socials.
- S’està treballant en la millora de la senyal de TDT de Xiva.
- S’està realitzant un projecte web referent a la bicicleta de muntanya.
ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
- Presència en les xarxes socials.
- Treball en difusió de totes les activitats de Setmana Santa.
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S’estan realitzant les plaques de senyalització de Morella com a Pueblos más
bonitos de España.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
Dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa i Pasqua que es detallarà més
concretament en el punt del plenari.
S’han elaborat informes diversos per tal d’ajustar la realitat existent amb el
cobrament dels tributs relatius a la replegada de residus.
- Preparatiu per al servei de la ITV.
- S’han fet les tramitacions pertinents per a la celebració de la rogativa.
ÀREA DE SANITAT
- Col·laboració amb l’Aplec amb una xerrada sobre sanitat.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- S’han mantingut diverses reunions amb la directora del Centre de Dia per estudiar
els preus dels serveis complementaris que es realitzen en este centre, i fer un
balanç dels serveis que es realitzen en el centre.
S’han mantingut reunions amb la Creu Roja i els comerços per iniciar la
campanya de recollida d’aliments que entrarà en vigor pròximament.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Durant estos dies s’ha fet el primer la primera entrega de la recollida de taps de
plàstic per a Jonathan, un nen de Vinaròs.
S’estan mantenint contactes amb les ONG’s per organitzar les Jornades de
Solidaritat del mes de maig.
Per finalitzar manifestar el nostre agraïment al veí de Morella, Manuel Querol per la
cessió de la seva col·lecció de maquetes de vehicles, part de les quals estan exposats
en les sales d’aquest Ajuntament.
Es dóna compte dels decrets que van del 24/2013 al 47/2013.
NÚMERO
Núm. 24/2013
Núm. 25/2013
Núm. 26/2013
Núm. 27/2013
Núm. 28/2013
Núm. 29/2013
Núm. 30/2013

FECHA
19/02/201
3
19/02/201
3
25/02/201
3
04/03/201
3
12/03/201
3
12/03/201
3
12/03/201
3

DECRETO
Convocatoria Pleno Ordinario día 21 de febrero de 2013
Junta de Gobierno 21-02-2013
Junta de Gobierno 28-02-2013
Junta de Gobierno 08-03-2013
Convocatoria Pleno Ordinario día 14 de marzo de 2013
Junta de Gobierno 14-03-2013
Liquidación plusvalía expediente nº 24/11
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12/03/201
3
12/03/201
Núm. 32/2013 3
12/03/201
Núm. 33/2013 3
12/03/201
Núm. 34/2013 3
12/03/201
Núm. 35/2013 3
15/03/201
Núm. 36/2013 3
20/03/201
Núm. 37/2013 3
20/03/201
Núm. 38//2013 3
25/03/201
Núm. 39/2013 3
28/03/201
Núm. 40/2013 3
28/03/201
Núm. 41/2013 3
02/04/201
Núm. 42/2013 3
04/04/201
Núm. 43/2013 3
04/04/201
Núm. 44/2013 3
04/04/201
Núm. 45/2013 3
04/04/201
Núm. 46/2013 3
Núm. 31/2013

Núm. 47/2013

6

Liquidación plusvalía expediente nº 8/12
Liquidación plusvalía expediente nº 9/12
Liquidación plusvalía expediente nº 10/12
Liquidación plusvalía expediente nº 11/12
Liquidación plusvalía expediente nº 1/13
Ampliación horario cierre establecimientos 15 al 19 de marzo
Junta de Gobierno 21-03-2013
Ampliación horario cierre establecimientos semana santa
Junta de Gobierno 28-03-2013
Raul Sorribes Provencio
Residuo sólido urbano (vehículo abandonado)

Junta de Gobierno 04-04-2013
Compensación Tasa ocupación vía pública y subvención reciclaje
2011 a Bar Julian
Compensación Tasa ocupación vía pública y subvención reciclaje
2011 a Bar Taberna Las Torres
Compensación Tasa ocupación vía pública y subvención reciclaje
2011 a Hotel El Cid
Compensación Tasa ocupación vía pública y subvención reciclaje
2011 a Casa Pere
Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la
04/04/201 Normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
3
vial

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE FEBRER
DE 2013. Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de febrer
de 2013 que han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial
de Comptes i que són com segueixen:
MES FEBRER
Saldo a 31-01-2013............................................................ 715.094,25 €
Ingressos febrer................................................................ 339.318,42 €
Total................................................................................. 1.054.412,67 €
Pagaments......................................................................... 556.582,92 €
Existència a 28-02-2013.................................................... 497.829,75 €
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Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Ortí per proposar que el superàvit dels comptes del 2012 es
destine a la construcció inicial del mini pantà previst a la Torre Segura.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que el superàvit ha de ser prioritàriament per
pagar als proveïdors i per tenir la màxima liquidat possible. Per altra part com tots
saben el Ministre Montoro obliga a destinar part d’aquest superàvit a tornar préstec.
També demanar que es tinga més rigor en les intervencions i que no es barregen els
temes parlant de coses que no tenen res a veure en els punts que es tracten en cada
moment.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de febrer de 2013 tal i com vénen
redactats.
4.
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
MOCIÓ
MANTENIMENT
CARRETERES
AUTONÒMIQUES, ZONA NORD. Es dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés
Traver de la moció sobre el manteniment de les carreteres autonòmiques de la zona
nord que és com segueix:
“La Conselleria d’Infraestructures no ha adjudicat el nou servei de manteniment de

carreteres del nord de Castelló. L’empresa UTE Ocide-Eiffage ha comptat en la
concessió d’este servei durant els últims anys i ha disposat de vàries pròrrogues per
allargar-lo. Ara, el seu contracte finalitza el proper dia 18 d’abril, sense que hi haja una
nova empresa adjudicatària.
Este fet comporta dos conseqüències que perjudiquen als nostres veïns i veïnes i que
hagueren segut perfectament evitables amb una bona gestió d’estes licitacions. El
primer d’ells és que, com a mínim, les carreteres del nord de Castelló estaran els
pròxims tres mesos sense cap empresa de manteniment. El segon, és que els
treballadors de l’empresa adjudicatària finalitzen el seu contracte el proper 18 d’abril i,
al no haver-hi este servei de manteniment, no podran ser contractats d’immediat per
realitzar el mateix treball. Això comporta que es veuran condemnades a l’atur.
Ens trobem davant d’un nou cas d’una lamentable gestió de la Generalitat Valenciana
presidida per Alberto Fabra. Una falta de previsió alarmant, que farà que en els
propers tres mesos, com a mínim, no hi haja manteniment de carreteres. Els principals
vials de titularitat autonòmica afectats són la CV-15 (La Pobla Tornesa-Vilafranca),
CV-12 (Ares del Maestre-Morella), CV-14 (Sorita del Maestrat- Morella) i la CV-13
(Benlloch- Torreblanca), per la qual cosa, els veïns i veïnes de Morella estaran
afectats per eixa manca de manteniment.
En estos casos, els treballadors de l’empresa adjudicatària solen veure’s poc
perjudicats, perquè encara que canvie l’empresa de manteniment, se sol contractar als
mateixos empleats a la nova concessionària. No obstant, degut a la mala gestió de la
Generalitat, al no haver-se adjudicat el nou contracte, estos treballadors es veuran
abocats a l’atur. Un mala notícia que esperem que quede subsanada el més prompte
possible.
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El mapa de carreteres de Castelló se divideix en tres zones diferents: nord, centre i
sud. De les tres, l’única que la Generalitat no ha adjudicat és la que més ens afecta. A
més, cal afegir que esta empresa és la que també s’encarrega del pla de viabilitat
hivernal, per la qual cosa, tampoc es podran utilitzar serveis front a les nevades o el
gel en la zona de la Comunitat Valenciana més afectada per estos casos, en cas de
que fora necessari.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Exigir a la Generalitat Valenciana la màxima celeritat en el procés adjudicatari,
perquè les carreteres del nord de Castelló (principalment, CV-15 (La Pobla TornesaVilafranca), CV-12 (Ares del Maestre-Morella), CV-14 (Sorita del Maestrat- Morella) i la
CV-13 (Benlloch- Torreblanca)) no es queden massa temps sense cap tipus de
manteniment.
2. Que la nova empresa adjudicatària tinga com a requisit principal la contractació dels
mateixos treballadors que ara es veuen abocats a l’atur, perquè no s’ha completat el
procediment administratiu.
3. Remetre el contingut de la present moció a la Conselleria de Infraestructures, als
grups polítics de les Corts Valencianes i de la Diputació de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el Grup Municipal Popular en la Comissió
ja ha manifestat la seva intenció d’abstenir-se en aquest punt per no disposar de tota
la informació necessària en aquell moment.
Vist que este mateix matí s’han obert les ofertes per la zona nord i que de manera
imminent se farà l’adjudicació per un import de 19 milions d’euros s’entén que la
qüestió està resolta i no té objecte presentar aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que encara que ara ja comencen els tràmits
passarà un temps fins que estes carreteres tinguen el servei de manteniment. També
dir que en aquesta moció també es parla d’una part important com és el mantenir els
treballadors, per lo que se segueix mantenint la moció tal i com s’ha presentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el tema de la contractació dels
treballadors depèn de l’empresa adjudicatària i en cap moment des de l’Ajuntament
s’ha d’indicar a qui s’ha de contractar.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que aquest és un tema que afecta molt al
conjunt de municipis de la zona.
El problema real és que el dia 18 l’empresa que tenia l’adjudicació acaba el seu
contracte i els treballadors tenen una carta de despido, cosa que no haguera passat si
des de la Generalitat s’haguera gestionat correctament.
En els contractes de carreteres quan hi ha un canvi d’empresa és obligat mantenir als
treballadors de l’empresa que tenia l’adjudicació anterior, per tant en aquesta moció el
que s’està demanant és que la Generalitat oblige a la nova empresa adjudicatària a
contractar als mateixos treballadors.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre el manteniment de les carreteres
autonòmiques de la zona nord, tal i com es presenta.
5. INFORME I PETICIÓ SOBRE ACTUACIONS URGENTS COL·LEGI VERGE DE
VALLIVANA. Es dóna compte per part de la regidora d’educació Palmira Mestre Tena
de l’informe i petició d’actuacions urgents en el col·legi Verge de Vallivana, que és
com segueix:
“El passat dia 3 d’abril va aplegar a l’Ajuntament de Morella una notificació que

portàvem molts d’anys esperant. Després d’aprovar nombroses mocions en el plenari,
de que l’alcalde li remetera una carta a la Consellera d’Educació per exigir les
actuacions, de reunir-nos amb directores territorials, visites de tècnics o signatures
dirigides al Síndic de Greuges, per fi la Conselleria ha notificat el compromís de
començar a actuar en el col·legi Mare de Déu de Vallivana.
Des de l’Ajuntament de Morella la direcció del centre educatiu i les distintes direccions
de les distintes direccions de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, portem
anys reivindicant que es realitzen actuacions de justícia. Sabem que són temps
complicats econòmicament, però des de l’equip de govern del consistori vam incidit en
el fet que és necessari d’invertir en xicotetes actuacions de forma continuada. Ara, es
destinaran 50.000 euros i esperem que les quantitats continuen aplegant en els
distints anys, per pal·liant totes les deficiències estructurals.
Unes deficiències estructurals que són competència de la Generalitat Valenciana, tal i
com queda demostrat, per si no ho estava, la carta remesa per l’administració
autonòmica. L’Ajuntament ha complit en la seua responsabilitat del manteniment de
l’immoble, destinant més de 60.000 euros anuals a estes tasques.
Les actuacions que es duran a terme estaran d’acord amb la memòria d’obres que es
va realitzar en el seu moment. I, perquè queden clares les prioritats que significa per a
l’Ajuntament de Morella estes obres, es donarà l’exempció de la llicència municipal
d’obres, per a invertir la màxima quantitat en el col·legi. Des de l’equip de govern
esperem que estes actuacions es duguen a terme abans de que s’inicie el curs
escolar 2013-2014.
Cal recordar que estes actuacions són una necessitat urgent en este immoble que és
Premi Nacional d’Arquitectura. Fa vora una dècada, es va realitzar un informe tècnic
per quantificar les deficiències estructurals de l’edifici i ja es va valorar en 800.000
euros. Per això, esta primera inversió de la Generalitat és una petita solució, que
esperem que tinga una continuïtat, tal i com l’alcalde de la ciutat li va traslladar a la
Consellera d’Educació.
Per tot l’exposat, proposem al ple l’adopció del següent acord
1. Que les obres es porten a terme en el període de vacances estivals, estimant-se el
termini de la seua finalització al mes de setembre, com a molt tard. Perquè així no és
perda més temps i no es perjudique als alumnes del centre educatiu.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que ja en desembre de l’any passat es va aprovar
una moció al respecte d’este tema, per tant s’està d’acord en fer aquesta sol·licitud.
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També aprofitar per demanar que es done una solució a la qüestió de la porta interior
del triangle ja que suposa un perill.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dir que aquest punt tenia dos parts, en una primera part
informar de tot el que s’ha fet per a fer eixa reclamació, constatant que les actuacions
que es reclamaven corresponien fer-les a la Generalitat i una segona part en la qual
es demana que aquestes actuacions es realitzen en màxima urgència i en el període
estival.
Pel que fa a la qüestió de la porta del triangle aquest problema ja s’ha traslladat
moltes voltes a la Conselleria i en la pròpia memòria que s’ha aprovat es constata que
es tracta d’un problema estructural i no de manteniment, per lo que té de ser la
Conselleria qui es faige càrrec de solucionar-ho.
El Ple queda assabentat de l’informe anterior i per unanimitat acorda aprovar la
sol·licitud a la Conselleria d’Educació tal i com es presenta.
6. INFORME PROJECTE BTT I SENDERISME MORELLA SINGLETRACKS. Es dóna
compte per part del regidor Amadeu Bordàs Antolí de la sol·licitud de l’Alcaldia sobre
el projecte Singletracks que és com segueix:
“De tots és sabut que Morella s’ha convertit en el referent del turisme d’interior d’esta

comunitat. Des de fa anys, estem explotant el potencial que té Morella en turisme
monumental, cultural, gastronòmic, comercial, paleontològic o com a seu de
congressos. Ara anem a fer una aposta important per una altra opció: el turisme
esportiu i de natura.
Si és cert que tenim un ric patrimoni històric i artístic, uns reconeguts restauradors i un
atractiu comercial, en boníssims productes fets ací, no és menys cert que tenim un
altre atractiu tant valuós com estos, però de moment no suficientment explotat i
conegut. I és el nostre terme.
És per això que naix el projecte "Morella Singletracks". Naix per donar un nou atractiu
al nostre poble i la nostra comarca, i que puga ser un complement turístic més, capaç
de aportar riquesa a la zona.
D’una banda, el projecte vol que es recuperen aquells camins i vies pecuàries que
durant segles van servir perquè la gent es comunicara d’uns pobles als altres i d’uns
masos als altres. Uns camins que per desús s’estan perdent, tant físicament com, en
alguns casos, de la memòria de la gent.
D’altra banda, tenim un territori excepcional per a la pràctica d’esports, com puguen
ser el senderisme o la bicicleta de muntanya. Per tant, creem que val la pena fer
l’esforç de condicionar i donar a conèixer eixos camins, ja que si som capaços de fer
que la gent els conega i els gaudisca, segur que els beneficis que a tots ens reportara,
seran molt superiors a l’esforç empleat.
Esta iniciativa naix com un projecte novedòs i en voluntat d’anar creixent i donant cada
dia més serveis i possibilitats als seus usuaris. Ja per començar, s’han netejat i
condicionat diferents trams de camins del terme, (baixada al Povet, el GR7 entre les
Vegues del Moll i els Llivis, de les llomes de Cap de riu al Molí Rico, antic camí de la
Pobleta a Aiguaviva ...), tots ells per a ser transitats tant a peu com en bicicleta.
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Esta setmana que ve, es farà la presentació oficial del projecte, en la posada en
funcionament de la pagina web. Allí es trobarà tota la informació, tracks per al GPS,
enllaços per a fer les reserves, notícies relacionades, novetats i tota una sèrie de
serveis que estem segurs que faran de Morella un destí de primer ordre per als
aficionats a estos esports.
Com a primera activitat i a mode de presentació es farà una doble excursió de Morella
a Vallibona, una a peu per la vora del riu de les Corces, i l’altra en bicicleta passant pel
Peiró trencat i el Turmell, que a ben segur no defraudaran als qui s’animen a fer-les,
cosa que recomano a tots.”
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que des del Grup Popular es recolza aquesta idea
que es considera molt bona per a tota la Comarca. També dir que com que ja hi ha un
centre BTT en la Fàbrica Giner, es podrien unir esforços treballant junts i seria
interessant també que les rutes foren comarcals.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que la creació del centre BTT es considera una
aposta molt important però que no s’ha promocionat tot el que deuria; per tant amb
aquest projecte és pretén donar una altra alternativa més completa amb uns nous
camins i no quedant-se sols en la marcació dels camins.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que este projecte pretén oferir als usuaris noves
activitats i més serveis a part de la infraestructura inicial.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
7. RATIFICACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ “PRODUCTES DE MORELLA”. Es
dóna compte per part del regidor Rafael Pallarés Traver de l’acord pres per part de la
Junta de Govern Local del dia 21 de març de 2013 que és com segueix:
APROVACIÓ, CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS PRODUCTORS LOCALS I
L’AJUNTAMENT PER A LA CREACIÓ I PROMOCIÓ DE LA MARCA DE QUALITAT
“PRODUCTES DE MORELLA”. La Junta de Govern Local coneix el conveni de
cooperació entre els productors local i l’Ajuntament de Morella per a la creació i
promoció de la marca de qualitat “Productes Morella”.
L’objectiu d’aquest conveni es crear la marca “Productes de Morella” per a identificar
aquells productes que s’elaboren, envasen o transformen en Morella o Comarca.
El seguiment i interpretació del present conveni es durà a terme a través d’una
Comissió de Seguiment formada per dos representants de les empreses firmants
nomenats pels representants de les empreses i dos representants de l’Ajuntament
nomenats pel seu alcalde.
Aquest conveni produirà efecte des del moment de la seua firma i tindrà vigència fins
al 31 de desembre de 2013, sense perjuí de poder prorrogar-se automàticament per
períodes anuals ni no es denuncia per cap de les parts.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el referit conveni tal i com es presenta.
Segon. Donar compte al Ple d’aquest acord per a la seva ratificació.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que aquest conveni es considera molt positiu sent un
nou pas per a la promoció dels nostres productes, oferint col·laborar en tot allò que
siga necessari.
També dir el tema de l’escorxador és molt important per al desenvolupament de
Morella encara que es considera que es va començar la casa per la teulada, fent
l’escorxador abans de tenir clar les vendes, després es va fer la sala de especejament
i ara s’ha de realitzar la venda del producte.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per agrair l’oferiment de col·laboració dient que en cap
moment s’ha començat la casa per la teulada sinó que s’ha seguit un ordre lògic
donant en un primer moment un servei que era necessari per a la continuitat de
menudes empreses tant de Morella com de la resta de la Comarca.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que “Productes Morella” es tracta d’una manera
de comercialitzar i donar a conèixer millor els productes de Morella. És un projecte que
ha nascut en molta il·lusió, molt d’esforç i la col·laboració, en este moment, de tres
empreses i obert a l’adhesió d’altres empreses, i que ja està donant els seus primers
fruits.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda ratificar el referit acord.
8. INFORME PASQUA 2013. Es dóna compte per part del regidor de governació
Ernesto Blanch Marín dels treballs realitzats durant la Setmana Santa d’aquest any.
La Setmana Santa i Pasqua impliquen un dispositiu especial donat el nombre de
visitants que té la ciutat.
En primer lloc manifestar que a part dels dispositius municipals, hi ha que agrair la
col·laboració desinteressada de molta gent de Morella que cedeix les seves propietats
per a que la gent puga aparcar com són les finques de: Enrique Mur, Casa Roc,
Caseta Pitarch, Esplanada de la Fàbrica del Rull, Alfredo Segura i Germans Garcia.
Per altra part l’Ajuntament també disposa de zones habilitades per a l’estacionament
de vehicles com són l’Albereda, l’Espai Firal, Santa Llúcia, Carretera de Xiva, Carrer
Carretera Castelló, Barri Puritat, Camí Cementiri i Costa Arrapat.
En quan als treballs que s’han de realitzar estan: la col·locació i retirada de la
senyalització especial, l’ordenació i regulació del trànsit, especialment a Sant Miquel,
Santa Llúcia i Era de Pere Basilio així com la retirada de vehicles d’alguns carrers,
amb motiu de les processons religioses i l’acompanyament d’aquestes en el moment
de la seva realització.
Tampoc s’ha deixat de realitzar, en la mesura del possible, la vigilància del trànsit dins
del recinte emmurallat i la informació a totes les persones que ho sol·liciten.
Segons les dades obtingudes l’afluència de vehicles este any s’ha incrementat en un
25 % respecte a l’any anterior, comptabilitzant-se un total de 3.242 turismes (xifres
paregudes a l’any 2009) i també destacar el gran augment de les pernoctacions en la
zona d’autocaravanes, 100% durant tot el període.
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I per finalitzar dir que s’espere que totes aquestes dades hagen influït positivament en
el sector empresarial i turístic de la nostra ciutat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que des de sempre la campanya de Pasqua
ha estat prou bona, alegrant-nos de que es recupere el nombre de visitants que hi
havia en altres anys.
També sumar-se a l’agraiment als particulars que han cedit les seves finques per a
l’estacionament de vehicles.
Per altra part dir que en l’exposició feta s’ha trobat a faltar informació sobre el sistema
de pilones, ja que no se sap si ha funcionat o no.
I per finalitzar dir que es lamenta que el policia que ha treballat durant aquestos dies
també es quede a l’atur a l’igual que els treballadors als que s’ha fet menció en la
moció de la carretera.
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que també es lamenta que no es puga contractar al
policia per més temps i pel que fa al sistema de pilones, dir que encara que no s’ha
reflexat en l’informe presentat, ha funcionat en total normalitat no generant cap tipus
d’incidència.
Pren la paraula el Sr. Ripollès dient que és bo que en el temps en el que estem vivint
s’hage registrat aquest nombre de visitants, i felicitar-nos perquè no ha hagut cap
incidència destacable.
I per finalitzar agrair l’esforç de tota la gent implicada així com també a tota la gent
que ha col·laborat en distintes qüestions.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
9. POSADA EN FUNCIONAMENT RECOLLIDA D’ALIMENTS. Es dóna compte per
part de la regidora de benestar social Mª Luz Blasco Querol de la posada en
funcionament de la campanya de recollida d’aliments que és com segueix:
“L’Ajuntament de Morella conjuntament amb la Creu Roja portem a terme una acció

social per ajudar a aquelles persones en escassos recursos econòmics.
Donada l’actual situació socioeconòmica i dels canvis que s’han produït en l’exercici
2013 del Banc d’Aliments Europeu, i degut a que la reforma ha estat a la baixa en el
repartiment i amb més gent necessitada, no es cobreixen les necessitats previstes.
Es tracta de fer una crida a la ciutadania en general i també als comerços en particular
perquè puguen aportar aquells aliments i productes que no es comercialitzen o
propers a la caducitat.
Als comerços se’ls va enviar una carta per donar-los a conèixer la informació sobre
esta campanya de sensibilització per ajudar als nostres veïns que ho necessiten.
La ciutadania pot dipositar els productes que vulguen donar al lloc que el comerç ha
destinat, veuran el rètol amb el logo de la Creu Roja i de l’Ajuntament i una llista dels
aliments bàsics necessaris, han de preguntar als comerciants si col·laboren en la
campanya (cal destacar que la resposta dels comerços ha segut molt positiva).
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Des de l’Ajuntament en col·laboració amb l’Assemblea Local de la Creu Roja
s’estableix un protocol d’actuació referent a l’adquisició i repartiment d’aliments de
primera necessitat per a aquelles persones en escassos recursos econòmics.
Protocol d’actuació:
Per una banda l’Ajuntament s’encarregarà de la difusió corresponent amb els
establiments comercials i la població en general.
D’altra banda la Creu Roja serà l’encarregada de la recollida de manera periòdica en
els establiments col·laboradors dels productes corresponents.
A si mateix des del departament de serveis socials de l’Ajuntament es tramitaran els
possibles usuaris d’acord amb les necessitats.
Els possibles usuaris hauran de presentar documentació que acredite la seua situació
econòmica.
També es tindrà en compte el nombre de membres que componen la família (xiquets i
grans).
Finalment serà la Creu Roja l’encarregada de distribuir els aliments entre els usuaris
que seran derivats pels serveis socials municipals.
Els aliments es distribuiran en tres lots i seran productes bàsics recomanats:
Aliments bàsics (llet, sucre, oli, llaunes de peix, llegums, etc...)
Productes higiènics, personals (gel, sabó, bolquers, compreses, etc...)
Productes de neteja llar (detergent, lleixiu, etc...)
També es pretén donar formació als possibles usuaris a través de xerrades sobre
economia domèstica i proporcionar ajuda en els seus problemes personals.”
Pren la paraula el Sr. Amela per manifestar el recolzament del Grup Municipal Popular
a aquesta proposta que es considera molt correcta i oportuna.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que es tracta d’una iniciativa pionera en molts
aspectes en poblacions com la nostra, demostrant una vegada més que Morella és un
poble solidari en tots aquells que ho necessiten.
Agrair molt especialment a la Creu Roja la seva col·laboració, als comerços per la
resposta davant aquesta iniciativa i esperem que també els veïns de Morella
responguen positivament com vénen fent en altres ocasions.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
10. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
11. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per demanar lo següent:
-

Que es face alguna actuació de manteniment en les portes del convent de Sant
Francesc.
- Que els cartells informatius del Castell deurien estar en Francès, Alemany i Rus.
Que s’arreglen uns despreniments que s’han produït, degut a les pluges, en la
zona de l’estàtua de Cabrera del Castell.
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Que s’arreglen les bades dels testigs de la zona d’entrada de l’Alameda.
Que se resolgue el problema de les pilones en algun moment puntual s’han
quedat a 10 cm. del terra produint caigudes de gent.

Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si el centre d’interpretació turística funciona o
no i també saber quan se construirà el mini pantà de la Torre Segura.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
-

En primer lloc donar, com a portaveu del Grup Municipal Popular, la benvinguda a
la regidora Maria Rallo Rallo.
- Preguntar com està la qüestió de l’accessibilitat de l’Hotel Cardenal Ram.
Preguntar també per la qüestió de la inspecció de treball a la que s’ha fet
referència en l’acta d’una Junta de Govern Local.
Pren la paraula la Sra. Secretària per explicar que la inspecció de treball va estar
donada per les discrepàncies sorgides després del creuament de dades entre les
cotitzacions de les empreses i el model 190 de retribucions.
Aquestes discrepàncies eren en la gent que van tenir diversos contractes, algun en la
brigada i un altre en el PAMER o les dones de la neteja que tenien un contracte en
l’Ajuntament i un altre en el menjador.
Se va facilitar tota la documentació quadrant totes les dades a excepció de les dietes
de les assistentes socials que no havien estat cotitzades però com que pel tipus de
contracte si que tenien que cotitzar es va solucionar realitzant les cotitzacions
pendents.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per respondre a les qüestions plantejades:
Pel que fa al Centre de Recepció de Visitants aquest està pendent d’ubicar-se en la
planta baixa del CISE, però com que aquest projecte s’està retardant degut a que
estava finançat en el Plan Confianza i de moment ni s’ha cobrat la part concedida ni
s’ha resolt l’altra part.
Respecte a la pregunta del mini pantà de la Torre Segura hi ha que aclarir que es
tracta d’una bassa i com ja s’ha dit anteriorment s’ha està treballant en aconseguir la
concessió de les aigües que ja s’ha obtingut. Com que la Diputació i la Generalitat ha
suprimit les ajudes a la realització d’aquest tipus d’obres, la construcció d’aquesta
bassa, encara que segueix sent una prioritat, de moment no es pot portar a terme.
Per lo que fa als precs del Sr. Amela dir que s’està totalment d’acord en la necessitat
de manteniment de les portes del Convent de Sant Francesc, aprofitant per informar
que també es té previst una sèrie de millores en la sala capitular i en la dansa de la
mort.
Respecte a la senyalització en altres idiomes dir que s’està treballant en informació en
més idiomes a través de les xarxes socials.
I pel que fa al funcionament del sistema de pilones, dir que el problema plantejat ja es
va detectar en el seu dia donant-li solució tant prompte com va ser possible.
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Respecte al tema de l’accessibilitat de l’Hotel Cardenal Ram dir, que la Diputació té
molt clar que aquesta és una qüestió de la que, com a propietari del mateix, té de ferse càrrec, comptant amb la col·laboració d’aquest Ajuntament en tot allò que siga
necessari per tal de solventar aquesta qüestió.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i trenta minuts,
de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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