Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
Rocío Querol Carceller
Amadeu Bordàs Antolí
María Luz Blasco Querol
Jorge García Martí
Judit García Camañes
María Dolores Viñals Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Noelia Garcia Sales

En la ciutat de Morella sent les dinou hores
i quinze minuts, del dia dinou de juny de
dos mil quinze, 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
extraordinària 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:
Miguel Angel Querol Vives
Pren la paraula la Sra. Secretària qui pose en coneixement de la Corporació que segueixen
tenint a la seva disposició per a la seva consulta, tal i com ja tenien en la sessió constitutiva
celebrada el passat 13-06-2015, els comptes, l’acta d’arqueig i l’inventari, tant de l’actiu com
del passiu.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Havent-se repartit junt amb la
convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde es pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a la mateixa, no havent cap objecció, s’aprova per
unanimitat l’acta de data 13-06-2015.
2. FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE PLE. D’acord amb el que estableix l’article 46.2,
a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, l’Alcalde proposa el següent règim de
sessions d’aquest Ple:
Periodicitat: Que es celebren les sessions mensualment, excepte el mes d’agost en el que no
es celebren sessions plenàries ordinàries.
Dia: el segon dijous de cada mes a les 20:00 hores.
El Ple ordinari es podrà traslladar de data per acord dels grups polítics que formen part de la
corporació.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 15/07/2015
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DÍA 19 DE JUNY DE 2015
==================================================================

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta del règim de sessions del Ple de
l’Ajuntament de Morella dalt reflectida.
3. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS. La secretària dóna
compte al Ple que s’ha rebut en el registre d’entrada de l’ajuntament escrit de constitució dels
següents grups polítics.
Grup Municipal del Partit Popular, integrat pels següents membres:
José Agustín Amela Ibáñez
Noelia García Sales
Miguel Angel Querol Vives
Sent el Portaveu d’aquest grup José Agustín Amela Ibáñez i com a portaveu adjunt Miguel
Angel Querol Vives.
Grup Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol, integrat pels següents membres:
Rhamsés Ripollès Puig
Rafael Pallarés Traver
Rocío Querol Carceller
Amadeu Bordàs Antolí
María Luz Blasco Querol
Jorge García Martí
Judit García Camañes
María Dolores Viñals Adell
Sent el portaveu d’aquest grup Rafael Pallarés Traver i com a portaveu adjunt Amadeu Bordàs
Antolí.

4. CREACIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL
PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Atès l’expedient per a la constitució de la Junta de
Govern Local, atès l’informe de Secretaria i de conformitat amb el que estableixen els articles
20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 35.2.d) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Alcalde proposa al Ple la creació d’una
Junta de Govern i la delegació per part del Ple de les competències que siguen delegables.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Constituir la Junta de Govern Local, l’objecte de la qual serà l’assistència permanent
a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, així com exercir, si s’escau, les atribucions
que l’alcalde, el Ple, o un altre òrgan municipal li delegui.
SEGON. La Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde, que serà el seu president, i
per un nombre de 3 regidors que seran nomenats lliurement per l’alcalde com a membres
d’aquesta.
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De tot lo qual la Corporació queda assabentada.

TERCER. La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que estableixen els
articles 112 i 113 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, als efectes dels
quals es proposa que la Junta celebri sessió ordinària amb la següent periodicitat: una vegada
a la setmana.
QUART. Delegar a la Junta de Govern Local, les competències del Ple establertes en l’Art. 22
de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, exceptuant les enumerades en el
número 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p) i el número 3 de aquest article.
Les establertes en l’Art. 23 del Text Refós del Règim Local, excepte en els supòsits previstos
en l’Art. 47 de la Llei 7/85.
5. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. Per part del Sr. Alcalde es proposa al
Ple la creació de Comissions Informatives Permanents per a millorar la coordinació i
funcionament de les diferents àrees de treball de l’Ajuntament.
La proposta és que la Comissió d’Administració, Hisenda i Especial de Comptes, estigue
formada per sis membres, quatre del Partit Socialista i dos del Partit Popular de la següent
manera:
Comissió d’Administració, Hisenda o Especial de Comptes
Grup Popular:
Noelia García Sales
Miguel Angel Querol Vives

La proposta és que la resta de comissions estiguen formades per cinc membres, quatre del
Partit Socialista i un del Partit Popular de la següent manera:
Comissió d’Obres, Urbanisme i Serveis
Grup Socialista:
Amadeu Bordàs Antolí
María Luz Blasco Querol
María Dolores Viñals Adell
Rafael Pallarés Traver

Grup Popular:
José Agustín Amela Ibáñez

Comissió de Promoció Econòmica
Grup Socialista:
Rafael Pallarés Traver
Judit García Camañes
Jorge García Martí
Rocío Querol Carceller

Grup Popular:
Miguel Angel Querol Vives
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Grup Socialista:
Amadeu Bordàs Antolí
Jorge García Martí
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver

Comissió de Cultura, Educació i Esport
Grup Socialista:
Rocío Querol Carceller
María Dolores Viñals Adell
Judit García Camañes
María Luz Blasco Querol
Comissió de Governació
Grup Socialista:
Jorge García Martí
Amadeu Bordàs Antolí
Judit García Camañes
María Luz Blasco Querol

Grupo Popular:
José Agustín Amela Ibáñez

Grup Popular:
José Agustín Amela Ibáñez

Comissió de Benestar Social
Grup Socialista:
María Luz Blasco Querol
Jorge García Martí
María Dolores Viñals Adell
Judit García Camañes

Grup Popular:
Noelia García Sales

Assabentat el Ple per unanimitat acorda la creació de les Comissions abans proposades pel
Sr. Alcalde.

6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS
DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS. Es dóna compte al Ple de la Resolució de
l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, en relació amb el nomenament de Tinents d’Alcalde:
“Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària el dia 13 de juny del 2015;
De conformitat amb el que disposa l’art. 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; art. 22 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre,
RESOLC:
1. Nombrar com a titulars de les Tinences d’Alcaldia als/les següents regidors/es:
1a Tinència d’Alcaldia, Rafael Pallarés Traver, amb DNI 18.923.170N
2a Tinència d’Alcaldia, Rocío Querol Carceller, amb DNI 73.391.684H
3a Tinència d’Alcaldia, Amadeu Bordás Antolí, amb DNI 18.946.685K
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Estant presents tots els regidors nomenats en les Comissions Informatives accepten el càrrec i
queden formades les Comissions Informatives, quedant pendent de nomenar els presidents en
les sessions constitutives de les comissions.

2. Correspondrà als anomenats substituir, per el seu orde de nomenament a esta Alcaldia en
l’exercici de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
3. Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si és el cas
l’acceptació de tals càrrecs.
4. Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la
Província i publicar-los igualment en el Tauler d’Anuncis municipal.
5. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
6. Els nomenaments efectuats seran efectius des de l’endemà a la data de la present
resolució.”
A continuació es dóna compte al Ple la Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, en
relació amb les delegacions:
“Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària el dia 13 de juny del 2015;
De conformitat amb el que disposa l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; i 43, 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
RESOLC

- Alcalde –President: Rhamsés Ripollés Puig
Competències Delegades: - Urbanisme
- Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural:
Rafael Pallarés Traver
Competències Delegades: - Promoció Econòmica
- Desenvolupament Rural
- Montes i Boscos Públics
- Medi Ambient
- Segona Tinent d’Alcalde i Regidora de Cultura i Patrimoni: Rocío Querol Carceller
Competències Delegades: - Cultura
- Patrimoni
- Festes
- Personal
- Tercer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Obres i Serveis Urbans: Amadeu Bordás Antolí
Competències Delegades: - Hisenda
- Obres
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1. Efectuar les següents delegacions, respecte de les distintes àrees o servicis municipals que
s’especifiquen, a favor dels/les Regidors/les que a continuació s’indiquen:

- Serveis Urbans
- Integració
- Regidora de Benestar Social: María Luz Blasco Querol
Competències Delegades: - Benestar Social i Promoció de la Salut
- Cooperació
- Gent Gran
- Tradicions
- Regidor de Turisme i Governació: Jorge García Martí
Competències Delegades: - Turisme
- Comerç
- Governació
- Regidora d’Educació, Ocupació i TIC: Judit García Camañes
Competències Delegades: - Educació
- Formació i Ocupació
- Joventut
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Regidora d’Esport, Participació i Serveis Edificis Públics: María Dolores Viñals Adell
Competències Delegades: - Esport
- Participació
- Igualtat
- Serveis edificis públics
2. Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i
gestió dels corresponents servicis, excloent-ne la facultat de resoldre per mitjà d’actes
administratius que afecten tercer.

3. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la
Província i publicar-les igualment en el Tauler d’Anuncis municipal.
4. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
5. Les delegacions conferides seran efectives des de l’endemà a la data de la present
resolució.”
A continuació es dóna compte al Ple la Resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2015, en
relació amb les delegacions:
“Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària el dia 13 de juny del 2015;
De conformitat amb el que disposa l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; i 43, 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
RESOLC
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3. Notificar la present resolució a les persones designades a fi que procedisquen, si és el cas,
a l’acceptació de tals càrrecs.

1. Efectuar les següents delegacions, respecte de servicis municipals que s’especifiquen, a
favor dels Regidors que a continuació s’indiquen:
Servici municipal

Regidor/a delegat/da

Pedania de Chiva
Pedania d’Ortells
Pedania de la Pobla d’Alcolea
Pedania d’Herbeset
Barri Hostal Nou (Morella)
Barri Puritat – Arrapat (Morella)

Amadeu Bordás Antolí
María Luz Blasco Querol
Judit García Camañes
Jorge García Martí
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver

2. Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i
gestió dels corresponents servicis, excloent-ne la facultat de resoldre per mitjà d’actes
administratius que afecten tercer.
3. Notificar la present resolució a les persones designades a fi que procedisquen, si és el cas,
a l’acceptació de tals càrrecs.
3. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la
Província i publicar-les igualment en el Tauler d’Anuncis municipal.
4. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
5. Les delegacions conferides seran efectives des de l’endemà a la data de la present
resolució.”

7. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS
COL·LEGIATS. D’acord amb el que estableix en l’Art. 20 de la LBRL i l’ Art. 38 del ROFRJ
procedeix el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguen
de competència del Ple, que són els següents:
Mancomunitat Comarcal:
Mancomunitat Taula del Sènia
Mancomunitat Turística del Maestrazgo
Consorci Ruta dels tres Reis:
Consorci Provincial de Bombers:
Consorci del Pla Zonal de Residus Zona-I:
Empresa Aigües i Serveis Públics:

Rhamsés Ripollés Puig
Substituta: María Luz Blasco Querol
Rhamsés Ripollés Puig
Substituta: Rocío Querol Carceller
Rhamsés Ripollés Puig
Substitut: Jorge García Martí
Rhamsés Ripollés Puig
Substitut: Jorge García Martí
Rhamsés Ripollés Puig
Substitut: Jorge García Martí
Rhamsés Ripollés Puig
Substitut: Rafael Pallarés Traver
Rhamsés Ripollés Puig
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La Corporació queda assabentada de les resolucions sobre: nomenament de Tinents
d’Alcaldia, delegacions dels serveis de la Corporació, i delegacions territorials.

Asociación desarrollo Serranía Celtibérica:
Asociación Nacional de Municipios con
Instalaciones Energias Renovables:
Patronat Municipal Escola de Música:

Patronat Municipal de Turisme:

Consell Municipal Agrari:
Consell Municipal Solidaritat:

Consell Municipal Esport:
Consell Municipal Educació:
Consell Municipal Xiquets:
Consell Municipal Medi Ambient:
Consell Municipal Cultura:
Consell Municipal Joventut

Judit García Camañes
Rhamsés Ripollés Puig
Rhamsés Ripollés Puig
Maria Luz Blasco Querol
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver
José Agustín Amela Ibáñez
Noelia García Sales
Rhamsés Ripollés Puig
Rhamsés Ripollés Puig
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Judit García Camañes
María Dolores Viñals Adell
Noelia García Sales
Rhamsés Ripollés Puig
Jorge García Martí
Rafael Pallarés Traver
José Agustín Amela Ibáñez
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
Miguel Angel Querol Vives
Rhamsés Ripollés Puig
María Luz Blasco Querol
Rocío Querol Carceller
Noelia García Sales
Rhamsés Ripollés Puig
María Dolores Viñals Adell
Rhamsés Ripollés Puig
Judit García Camañes
Rhamsés Ripollés Puig
Judit García Camañes
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Rhamsés Ripollés Puig
Judit García Camañes

Assabentat el Ple de la referida proposta de nomenaments aquesta és aprovada per
unanimitat.
Estant present els designats accepten els càrrecs.
Pren la paraula el Sr. Amela per agrair la sensibilitat del nou equip de govern, ja que és de
justícia la representació de l’oposició política en els consells, tornant així a la normalitat, sent
totalment positiu per a tots.
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Consells Escolars:
Asociación de Municipios Forestales:
Patronat Municipal Administració Vallivana:

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que el que es pretén és fomentar la participació tant dels
regidors com de les associacions i entitats de Morella.
8. NOMENAMENT DEL TRESORER. Considerant la celebració de les eleccions municipals el
dia 24 de maig de 2015, i havent-se procedit amb data 13 de juny de 2015 a la constitució de
la nova Corporació Local.
Considerant que la Disposició Addicional Segona 1.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, estableix que són funcions públiques necessàries de
totes les Corporacions Locals, tenint la responsabilitat reservada a funcionaris amb habilitació
de caràcter estatal la de Secretària, i el control i la fiscalització interna de la gestió
econòmica-financera i pressupostària, i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Considerant que a tenor d’allò que disposa l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, sobre Provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, “ en les corporacions locals, en les quals la Secretària estigue
classificada amb tercera classe, la responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitat, tresoreria i recaptació, podrà ser atribuïda a membres de la Corporació o a
funcionaris de la mateixa”.

Per tot lo qual, de conformitat amb allò que disposa la Instrucció Primera c) de la Orde de 16
de juliol, de 1963 per la que s’aproven Instruccions sobre el Règim de les Dipositàries de Fons
no Servides per Funcionaris Pertanyents al Cos Nacional, el Ple, per unanimitat, adopta el
següent acord:
PRIMER. Designar de conformitat amb l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol,
sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional, com Regidor Tresorer d’aquest Ajuntament a Amadeu
Bordàs Antolí.
SEGON. Relevar al Regidor Tresorer de l’obligació de prestar finança, fent constar que tots
els membres de la Corporació se fan responsables solidaris del resultat de la seva gestió.
TERCER. Notificar la present Resolució al designat, qui deurà acceptar en expressament
aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions mitjançant la firma de l’Acta
d’Arqueig.
QUART. Comunicar als Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs al
nomenament del Regidor Tresorer després de l’acceptació del seu càrrec.
Estant present el designat com a tresorer Amadeu Bordás Antolí, accepta el càrrec.
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Considerant l’Orde de 16 de juliol de 1963, en la que es donen instruccions sobre el Règim de
Dipositària de Fons no Servides per a Funcionaris Pertanyents a l’Habilitació Nacional
(actualment habilitats estatals), si la Corporació optara per encomanar les funcions de
Depositari a un dels seus membres electes, se li podrà rellevar de l’obligació de prestar
fiança.

9. FIXACIÓ DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ. Vista la moció de l’Alcaldia proposant la determinació de les retribucions e
indemnitzacions que corresponen als membres de l’Ajuntament.
Atès que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de
l’Ajuntament és necessari establir la relació de càrrecs que poden desenvolupar-se en règim
de dedicació parcial o exclusiva i la quantia de la seva retribució, així com les assistències a
percebre per concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats, i les normes per determinar
les indemnitzacions pels gastos ocasionats en l’exercici d’aquestes funcions.
Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposen les normes
generals que són d’aplicació per a la determinació de les retribucions e indemnitzacions als
membres de l’Ajuntament.
Vistos els informes de Secretaria e Intervenció.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor i l’abstenció de la regidora
Noelia García Sales, acorda:

SEGON. Aprovar les quanties de les assistències per la concurrència a les sessions dels
òrgans col·legiats que han de percebre els membres de l’Ajuntament, excepte els que tinguen
consignat càrrec amb dedicació parcial o exclusiva, en els termes que es detallen en el
document ANEXE II.
TERCER. Aprovar l’assignació als grups polítics d’aquest l’Ajuntament, en els termes que es
detallen en el document ANEXE III.
QUART.- Publicar íntegrament el present acord en el “Butlletí Oficial de la Província i en el
tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
ANEXE I
Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial, que percebran
retribucions pel temps de dedicació efectiva als mateixos, règim de dedicació mínima i la
retribució corresponent.
Càrrec

Dedicació
mínima
necessària per
a percebre

Retribució
anual
Euros

Pagues
extraordinàries
Euros

Retribució
anual total
Euros
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PRIMER. Aprovar la relació de càrrecs de l’Ajuntament que podran desenvolupar-se en règim
de dedicació exclusiva i parcial i el règim de dedicació mínima d’aquestos últims, fixant la
quantia de la retribució que corresponga a cadascun d’ells, en els termes que es detallen en
el document ANEXE I.

Alcalde, Rhamsés
Ripollés Puig

retribució
Jornada
completa

24.000,00

4.000,00

28.000,00

ANEXE II
Relació d’òrgans col·legiats de la Corporació i l’assistència per concurrència a les seves
sessions.
Òrgan Col·legiat
Ple
Junta de Govern Local
Comissió Informativa

Assistència
Euros
58,50
54,00
36,00

ANEXE III
Grup Polític
Grup Municipal Socialista
Grup Municipal Popular

Assignació / regidor / any
250,00
250,00
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores i quaranta 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.

