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
Noelia García Sales

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia divuit de febrer de dos
mil setze, es reuneixen les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’Alcalde obri la sessió corresponent al dia
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Miguel Angel Querol Vives
En primer lloc pren la paraula el Sr. Alcalde dient:
“Molt bona nit, s’obri la sessió del ple ordinari corresponent al mes de febrer, avui dia 18 sent
les 20:30 hores.
Com sabeu malauradament, la passada setmana ens va deixar, va morir, el company, membre
d’esta corporació, portaveu del grup popular, el benvolgut, José Agustín Amela Ibáñez.
Ell ha segut un digne representant dels morellans i morellanes i recordant algunes de les
paraules que ens va dirigir a tots i totes en l’acte de presa de possessió que donava inici a la
present legislatura i que mostren l’exemple que ell era.
Deia així:
“Crec que no hem nascut sols per a nosaltros, que hem de fer una acció de servei públic; de
treballar en este cas per als nostres veïns, cadascú en el lloc que la societat ens ha ficat.
A tots ens uneix l’amor a la nostra matria, l’orgull sà d’ésser morallans. El cercar el bé comú i
la unitat en les qüestions essencials. Hem de mantindre una societat morellana ferma en les
nostres tradicions, - i per això necessitem que les generacions majors transferisquen als
xiquets i joves que són el nostre tresor, l’estima a tot lo que represente la nostra història, la
nostra ciutat -, oberta d’esperit, on siguen perennes els valors cívics de la convivència, la
tolerància, la concòrdia, la crítica constructiva i la pluralitat ideològica.”

1

Codi Validació: 4QEN22KH7X3N4C45Z3EKLJRJN | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 21/03/2016
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 18 DE FEBRER DE 2016
====================================================================

Regidors i regidores, en la seua memòria, en el seu record, també com agraïment per la seua,
feina i la seua tasca en esta casa i per la dedicació en el servei públic.
Us demano per començar este plenari guardem un minut de silenci.”
Seguidament es guarda un minut de silenci per la mort del company, regidor i portaveu del
Grup Municipal Popular José Agustín Amela Ibáñez.
Moltes gràcies. Moltes gràcies José Agustín allà on estigues.
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 les mateixes, no havent cap objecció, per
unanimitat s’aprova l’acta de data 28-01-2016.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets que van del 2016-0024 al 2016-0045
DECRETS DEL 2016-0024 AL 2016-0045
Nom

Data

DECRET 2016-0045 [DECRET DOL
OFICIAL JOSE AGUSTIN]

DECLARACIÓ DOL OFICIAL MORT JOSÉ
11/02/16 12:09 AGUSTIN AMELA IBAÑEZ

DECRET 2016-0044 [DECRET BAIXA
TAXES ACTIVITAT VIRGEN DEL PILAR, 6]

DECRET BAIXA ACTIVITAT C/ VIRGEN DEL
10/02/16 14:37 PILAR, 6 ( IMPRENTA FERRER)
17/2016

DECRET 2016-0043 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 10-02-2016]
DECRET 2016-0042 [Providencia de
Alcaldía inscripción por omisión Bien
Patrimonial "Ayuntamiento de Xiva"]

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
10/02/16 13:30 LOCAL 10-02-2016
INSCRIPCIÓ PER OMISSIÓ BÉ
PATRIMONIAL "AYUNTAMIENTO DE
9/02/16 11:38 XIVA"

DECRET 2016-0037 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 27-01-2016]

9/02/16 11:38

INSCIRPCIÓ PER OMISSIÓ BÉ
PATRIMONIAL "GRANERET - XIVA"

INSCRIPCIÓ PER OMISSIÓ BÉ
PATRIMONIAL SERVEIS PÚBLICS SANT
5/02/16 14:11 MIQUEL
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
2/02/16 13:35 LOCAL 03-02-2016
DECRET INCOACIÓ MULTES DE
28/01/16 13:09 TRÀNSIT_3661
28/01/16 9:17

DECRET 2016-0036 [r/ DECRET baixes
activitat, c/ Blasco de Alagón,25 i Virgen
del Pilar 6]
28/01/16 9:17

Expedient
61/2016

81/2016
86/2016

87/2016

84/2016
66/2016
20/2016

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 27-01-2016
40/2016
DECRET BAIXA REBUTS BASURES PER
CESE D'ACTIVITAT - Mª ANGELES TOSCA
(Blasco de Alagon) i MIHAI PORTINICHE
(Virgen del Pilar, 6)
64/2015
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DECRET 2016-0041 [Providencia de
Alcaldía inscripción por omisión Bien
Patrimonial "Graneret - Xiva"]
DECRET 2016-0040 [Providencia de
Alcaldía inscripción por omisión Bien
Patrimonial "Servicios públicos San
Miguel"]
DECRET 2016-0039 [Resolució de
l'Alcaldia J.G. 03-02-2016]
DECRET 2016-0038 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3661]

Resum

DECRET 2016-0034 [Providència
d'Alcaldia C. Governació 27-01-16]
DECRET 2016-0033 [Providència
d'Alcaldia Comissió obres i urbanisme
27-1-2016]
DECRET 2016-0032 [Providència
d'Alcaldia C. Cultura, Educació I Esport
27-01-16]
DECRET 2016-0031 [Providència
d'Alcaldia C. Promoció Econòmica
27-01-16]

DECRET D'APROVACIÓ COMPTE
27/01/16 13:17 RECAPTACIÓ 2015

54/2016

DECRET COMISSIÓ GOVERNACIÓ
27/01/16 13:16 27-01-16

55/2016

-CONVOACTÓRIA COMISSIÓ D'OBRES I
27/01/16 13:16 URBANISME 27-1-2016

51/2016

DECRET COMISSIO CULTURA
27/01/16 13:16 27-01-2016

56/2016

DECRET COMISSIÓ DE PROMOCIÓ
27/01/16 13:16 ECONÒMICA 27-01-16

57/2016

DECRET 2016-0030 [Providència
d'Alcaldia comissió hisenda 27-01-2016] 27/01/16 13:16
DECRET 2016-0029 [Providència
d'Alcaldia c. Benestar Social 27-01-16]
27/01/16 13:16
DECRET 2016-0028 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3611]
DECRET 2016-0027 [Decret incoació
multes de trànsit1_Resolució 3627]
DECRET 2016-0026 [Resolución de
Alcaldía de Liquidación del Impuesto
PLUSVÀLUA EXP. 48/2016]

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ HISENDA I
ESPECIAL DE COMPTES DIA 27-01-2016 58/2016
DECRET COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
27-01-16
59/2016

DECRET INCOACIÓ MULTES DE
26/01/16 13:52 TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_3611
DECRET INCOACIÓ MULTES DE
26/01/16 13:52 TRÀNSIT_RESOLUCIÓ_3627
26/01/16 13:52 LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EXP. 48/2016

DECRET 2016-0025 [Resolució d'Alcaldia
PLE ORDINARI 28-01-2016]
26/01/16 13:51
DECRET 2016-0024 [Resolución de
Alcaldía resposta sol·licitud
documentació referent a Carns de
Morella S.L.]
26/01/16 13:23

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
28-01-2016

20/2016
20/2016
48/2016
50/2016

RESPOSTA SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ REFERENT A CARNS DE
MORELLA S.L.
52/2016

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE DESEMBRE DE 2015.
Coneix el Ple els comptes de tresoreria de l’Ajuntament del mes de desembre de 2015, que
han segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que
són com segueixen:
MES DE DESEMBRE
Saldo a 30-11-2015............................................................379.833,80 €
Ingressos ..........................................................................183.686,68 €
Total....................................................................................563.520,48 €
Pagaments.........................................................................239.092,46 €
Existència a 31-12-2015....................................................324.428,02 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major informació
de tots els regidors.
Assabentat el Ple per vuit vots a favor del Grup Socialista i una abstenció del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes del mes de desembre de 2015, de l’Ajuntament de Morella, tal i
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DECRET 2016-0035 [DECRET
D'APROVACIÓ COMPTE SE RECAPTACIÓ
2015]

com vénen redactats.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA 4t. TRIMESTRE ORGANISMES
AUTÒNOMS. Es dóna compte per part de la Secretària dels comptes de tresoreria
corresponents al 4. trimestre dels Organismes Autònoms que és com segueix:
Patronat Escola Música
Coneix els comptes de tresoreria del mesos d’octubre, novembre i desembre de 2015 que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:
OCTUBRE-DESEMBRE
Saldo a 30-09-2015.............................................................16.310,89 €
Ingressos ...............................................................................8.106,80 €
Total......................................................................................24.417.69 €
Pagaments.............................................................................7.953,75 €
Existència a 31-12-2015......................................................16.463,94 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a major
informació de tots els regidors.

OCTUBRE-DESEMBRE
Saldo a 30-09-2015.............................................................14.017,49 €
Ingressos................................................................................3.500,18 €
Total......................................................................................17.517,67 €
Pagaments...........................................................................10.895,13 €
Existència a 31-12-2015........................................................6.622,54 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major informació
de tots els regidors.
Assabentat el Ple per vuit vots a favor del Grup Socialista i una abstenció del Grup Popular,
acorda aprovar els comptes dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2015, del Patronat
Escola Municipal de Música i Patronat Municipal de Turisme, tal i com vénen redactats.
5. INFORME SEGUIMENT PLA D’AJUST 4t. TRIMESTRE 2015. Es dóna compte per part de
la Sra. Secretaria de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust de l’article 10 de
l’Orde Ministerial d’1 d’octubre de 2012 corresponent al 4t. trimestre de 2015.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma
de captura de dades relatives al “Informe de seguiment del pla d’ajust aprovat i una altra
informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”, plataforma que
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Patronat Municipal de Turisme
Coneix els comptes de tresoreria del mesos d’octubre, novembre i desembre de 2015 que han
segut examinats e informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes i que són
com segueixen:

estarà disponible fins al 31 de gener de 2016.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s’emet l’informe següent:
CONSIDERACIONS:
Primera. La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de conformitat
amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, és la
següent:
1. Informació sobre ingressos.
Mesura 4. Correcte finançament de taxes i preus públics.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març del 2012 amb l’aprovació del Pla
d’Ajust va establir l’aprovació de noves taxes i la pujada d’altres a fi de disminuir l’excessiu
dèficit de finançament dels corresponents servicis públics que presta l’Ajuntament, prenent les
mesures següents:
4.1. L’ajuntament de Morella ha elaborat a través del Patronat de Turisme una aplicació per a
mòbils, que és una completa guia per als visitants, esta aplicació funcionen en proves fa uns
dos mesos. En esta mesura no s’ha realitzat l’ordenança per entendre que no s’anava a
recaptar el que es preveia i els ingressos no serien significatius.

4.3. No s’ha realitzat rescat del servici a la Diputació i per tant s’està estudiant la forma de fer
rendible el servici en col·laboració amb la Diputació.
Mesura 5. Altres mesures pel costat dels ingressos.
S’ha aprovat l’ordenança de Finestreta única i expedició de fotocòpies, i ve aplicant-se amb
normalitat, havent-se produït uns ingressos de 100 euros. No obstant l’estalvi ve donat més
pels gastos que no es produeixen, ja que ha disminuït notablement el nombre de registres de
finestreta única, que després eren certificats en correus amb el consegüent cost per a
l’Ajuntament, així com la sol·licitud de fotocòpies que es donaven de forma gratuïta.
2. Informació relativa a mesures d’ajust de gastos.
Respecte a les mesures previstes en pla en matèria de gastos.
Conforme a l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, l’anàlisi de les desviacions produïdes en el
calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust haurà de remetre’s amb periodicitat
trimestral.
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4.2. Tant les bodes civils com les presentacions de xiquets de bolquers, s’estan incrementant
en els últims anys, de tal forma que una part dels nostres efectius realitzen la preparació de les
sales on se celebren les bodes, fins ara les bodes es realitzaven de forma gratuïta, però en
l’actualitat s’ha entès que és necessari recobrar els gastos que l’ajuntament realitza en estos
actes. Aprovada l’ordenança corresponent s’ha començat a aplicar.

B) Mesures de Gastos
Mesura 1. Reducció de costos de personal.
S’ha reduït el cost d’un Policia Local excepte en els mesos d’estiu.
Mesura 16. Altres mesures pel costat dels gastos.
S’ha suprimit el servici de l'Enginyer Municipal i l’oficina d’estrangeria amb un estalvi en aquest
trimestre de 2.400 euros.
En quan a l’estalvi en convenis amb entitats culturals, està sense quantificar donat que se
pagaran en l’any 2016.
3. Informació d’avals rebuts del sector públic.
No s’han rebut
4. Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb
entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant el deute viu, havent amortitzat el Préstec del
2º termini del Pla de Pagament a Proveïdors, per un import de 196.177,02 euros.
5. Informe trimestral de seguiment de deute comercial.

6. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
No s’han realitzat operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
7. Termini previst de finalització del pla d’ajust.
Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el pla d’ajust de l’Ajuntament de
Morella en el futur per a veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el
mateix.
8. Publicitat de l’informe de seguiment:
No s’ha establert en l’Orde Ministerial d’1 d’octubre del 2012 l’obligatorietat de donar compte al
Ple d’este informe, per la qual cosa es remet una còpia del mateix al senyor Alcalde de la
Corporació a efectes informatius i perquè en prengueu coneixement pel Ple.
De tot això el Ple queda assabentat.
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També pregunta el formulari de la plataforma pel compliment de l’obligació de remissió dels
informes de la llei contra la morositat a través de la mateixa. S’ha actualitzat fins al quart
trimestre de 2015 i s’informa positivament.

6. INFORME LLEI DE MOROSITAT 2015. Es dóna compte per part de la Sra. Secretaria de
l’informe sobre el compliment del termini de pagaments de l’any 2015 fent un resum del referit
informe relatiu a l’Ajuntament de Morella i els seus organismes autònoms Fundació Patronat
Municipal de Turisme i Patronat Escola Municipal de Música.
Aquest expedient ja ha estat examinat per la Comissió d’Hisenda que ha quedat assabentat
del mateix, reiterant la Sra. Secretària que queda a disposició dels regidors per al seu examen.
De tot el que el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball per part dels tècnics que suposa un esforç
més de treball continuant treballant per seguir fent els pagaments com fins ara.
7. SOL·LICITUD, JUNTA ELECTORAL, CREDENCIAL DEL REGIDOS SUBSTITUT, LLISTA
DEL PARTIT POPULAR. Coneguda la defunció el passat 11 de febrer de 2016, de D. José
Agustín Amela Ibáñez que ocupava el càrrec de Regidor i portaveu del Grup Municipal Popular,
des del dia 13 de juny de 2015, després de les eleccions municipals i autonòmiques
celebrades el dia 24 de maig de 2015.
En compliment dels articles 9.2 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
ACORD

SEGON. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per a que es remeta les
credencials de D. Santiago Niza Ferrer, següent en la llista del Partit Popular, dels que van
concórrer a les últimes eleccions municipals, per a que puga prendre possessió del seu
càrrec.”
Pren la paraula la Sra. García per dir unes paraules dedicades a José Agustín Amela.
“Vull agrair en nom de tots els meus companys, tot el que José Agustín ha fet pel Partit
Popular, tots els moments de treball i la il·lusió que tenia des del primer moment fins al final.
Agrair-li tots els consells i valors que ens ha transmès, per la seva riquesa en cultura i
educació.
Transmetre, que sempre ha estat ací pel benestar de tots i cadascun dels morellans. Era un
home de consens com tots sabeu, i dir-li que cada volta que mirem el temps recordarem el seu
somriure.
Moltes gràcies, José Agustín.”
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PRIMER. Prendre coneixement de la baixa del càrrec de Regidor de l’Ajuntament, per
defunció, de D. José Agustín Amela Ibáñez.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair i compartir les paraules de la regidora, reiterant la
condolença, en nom de tota la corporació, a familiars, amics i amigues de José Agustín, i molt
especialment al Grup Popular.
Tal i com s’ha dit abans de començar el plenari s’ha fet menció a unes paraules dites pel propi
José Agustín en la presa de possessió que demostren que era una persona al servei públic,
era un home de consens, de diàleg i que sempre pensava en el que podia ser millor per
Morella, els morellanes i les morellanes.
José Agustín és una persona que ha deixat una empremta molt positiva en esta casa, que és
la de tots els morellans i que es trobarà a faltar, i com deia la regidora Noelia, se’l recordarà,
mirant el cel, els núvols o els bolets, tantes i tantes coses que ens va fer estimar.
Un record i una abraçada molt especial per als familiars, amics i per al Partit Popular.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLANS PROVINCIALS 2016. Pren la paraula el Sr. Alcalde per
informar que aquest punt queda sobre la taula degut a distintes circumstàncies i canvis en la
convocatòria d’ajudes per part de la Diputació Provincial de Castelló.
9. INFORME NETEJA I ADEQUACIÓ PINAR ALAMEDA. Es dóna compte per part del
regidor de desenvolupament rural, Rafael Pallarés, de les actuacions de neteja i adequació
que es faran en el pinar de l’Alameda.

Es procedirà a l’adequació i condicionament del sender de la part de dalt d’aquest pinar junt a
la muralla, es realitzaran altres treballs que van quedar pendents l’any passat degut a les
pluges ocorregudes en el mes de març i també es farà una recuperació del pinar amb la tala
d’un 10 a un 20% del pins.
El tractament silvícola, la neteja del pinar i la introducció d'espècies caducifòlies autòctones
permetrà dotar a aquest indret de nous atractius.
Tot açò es farà d’acord amb el projecte que consta en l’expedient.
De tot el que el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair el treball que s’està fent des del taller d’ocupació,
valorant molt positivament tota la col·laboració de la Unió Europea i de la Generalitat
Valenciana en el projecte Life renaix el bosc.
L’actuació que es portarà a terme es valora molt positivament i posarà en valor este espai tant
volgut per a tots els morellans com és l’Alameda.
10. DESPATX EXTRAORDINARI. No hi ha cap assumpte a tractar.
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Es tracta d’una proposta de col·laboració entre el Taller d'Ocupació de l'Ajuntament de Morella i
el Projecte Life Renaix el Bosc que té com objectiu una recuperació integral del pinar de
l’Alameda.

11. PRECS I PREGUNTES. No hi ha cap prec ni pregunta a tractar.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i quaranta-set 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.

