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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 30 D’OCTUBRE DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na María Luz Blasco Querol
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Palmira Mestre Tena
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint-i-dos
hores i trenta minuts, del dia trenta
d’octubre dos mil vuit, es van reunir 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.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 7/08.- Donat compte de
l’expedient de Modificació de Crèdit nº 7/08 al vigent pressupost General Ordinari, en
el que es proposa la concessió de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits al
pressupost del vigent exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 17
d’octubre de 2008 que s’incoa com a conseqüència del Decret de l’Alcaldia, i vistos els
informes d’Intervenció i de la Comissió d’Hisenda que acrediten i justifiquen els
requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l’Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalitat específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 37, apartat 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui en primer lloc vol saber quin es el motiu pel que
s’ha convocat aquest ple extraordinari, ja el passat ple ordinari va ser fa quinze dies i
el pròxim serà dintre de quinze dies. I respecte al punt de la modificació de crèdits que
estem tractant s’entén que es una modificació que ve donada per un augment dels
ingressos i per l’arribada d’una subvenció per lo que s’està totalment d’acord.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que la urgència d’aquest Ple es fonamentalment
per l’últim punt que tracte de la cessió d’uns terrenys, fet que agilitzarà el tema de
l’heliport i per altra banda també es tenen que aprovar les ordenances i així es podrà
anar més relaxat en la seva publicació que s’ha de fer durant el mes de novembre.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l’Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits en les partides que es
detallen, el resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris i/o Suplement de crèdits
Suplement de crèdits
Partida
Denominació
43/60008
Mejora urbana e infraestructuras

Import
19.980

Crèdits extraordinaris
Partida
44/60020

Denominació
Actualiz. Plan Acción Comercial

Total proposta modificacions de crèdits

Import
16.800
36.780

2º Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al romanent de tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
Partida
Import
11400
75501
76120

6.993
29.787

Denominació
Sobre incremento valor terrenos
Subv. Conselleria Ind. Comercio e Innova
Subv. Diputación Automatz. Pozos/Depos

Total finançament modificacions de crèdits

5.040
11.760
12.987
36.780

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s’hagueren presentat reclamacions.
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE
SETEMBRE DE 2008.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria
del mes de setembre de 2008, que es com segueix:
MES SETEMBRE
Saldo a 31-08-08..................................................................... 170.203,32 €
Ingressos setembre......................................................
698.745,88 €
Total..............................................................................
868.949,20 €
Pagaments....................................................................
615.656,78 €
Existència a 30-09-08...................................................
253.292,42 €
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que després de revisar els comptes
corresponents al mes de setembre, el Grup Popular s’abstindrà en la votació d’aquest
punt.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de setembre de 2008 tal i com venen
redactats.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY
2009.- Vist l’expedient tramitat per a la modificació de les Ordenances Fiscals per
l’exercici 2009, així com el Dictament favorable de la Comissió d’Hisenda, i els
informes de la Sra. Secretària-Interventora.
Aquest any sols s’augmente de l’I.P.C., en un principi estava calculat amb l’I.P.C. de
setembre que era d’un 4,5%, però avui mateix ha eixit la noticia de l’I.P.C. avançat del
mes d’octubre presentant una considerable baixada per lo que s’ha refet el càlcul
quedant fixat l’augment en un 3,6%.
S’ha modificat l’ordenança del cementiri on s’ha posat la tarifa per l’utilització del
velatori municipal que es de 104,20 euros.
En els vehicles s’ha eliminat la bonificació del 100% del vehicles de més de 25 anys,
per no ser obligatòria.
Les taxes de l’aigua augmenten en un percentatge major degut a l’estudi de costos
efectuat per l’empresa.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que encara que el tema dels impostos
no es una qüestió agradable per a qui ho té de pagar, millor que la pujada siga del
3,6% i no del 4,5% fet que alleujarà en els temps que estem.
Respecte de la bonificació del 100% de l’Impost de Tracció Mecànica de vehicles de
més de 25 anys, no es comparteix el criteri, es podria elevar a 30 anys o 35 anys, per
a que fora una exempció per a vehicles clàssics i no per a cotxes vells.
Pren la paraula la Sra. Secretaria qui vol recalcar que la llei diu que els ajuntaments
podran bonificar fins al 100% als vehicles històrics o els que tinguen una antiguitat de
més de 25 anys.
Pren la paraula la Sra. Garcia qui vol fer un aclariment respecte a lo dels vehicles que
tal i com ha explicat la Sra. Secretaria els vehicles històrics ja per llei es troben
exempts i sols circulen en determinades ocasions. El motiu de llevar aquesta
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exempció es no potenciar la circulació de vehicles vells que són els que més
contaminen i son els menys segurs per a la circulació.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que es tracta d’una política bastant contradictòria,
per una part intentar fomentar que els cotxes contaminen menys i que siguen més
segurs afavorir programes com Renove o Vive i per altra banda facilitar la
permanència d’aquests sense impostos.
El tema important d’aquest punt es que congelen els impostos i que els tributs locals
sols augmenten l’I.P.C.
Assabentada la Corporació, per unanimitat s’acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de les següents
Ordenances tal i com venen expressades en l’expedient:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxa pel servei de cementeri
Taxa pel servei de recollida d’escombraries.
Taxa pel servei de mercat
Taxa pel servei de guals.
Taxa pel servei de taules, cadires ....
Taxa clavegueram.
Taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives
d’Autotaxis i demés vehicles d’alquiler.
Taxa recollida vehicles de la via pública...
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Preu públic subministre d’aigua.
Preu públic aparcament cobert Alameda.
Preu públic aparcament aire lliure Alameda.
Preu públic per ocupació de terrenys d’ús públic.

SEGON.- L’aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes en el
termes que consta en els textos annexos, de conformitat amb l’establert en els Art.
15.1 i 17.1 de la Llei 39/88 de 18 de desembre.
TERCER.- 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 possibles reclamacions.
QUART.- En el suposat de que no es presenten reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional, de conformitat amb l’Art. 17.3
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ESMENES ALS PRESSUPOSTS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA .- Pren la paraula la Regidora d’Administració,
Hisenda i Promoció Econòmica Na Sandra García Meseguer que dona compte de la
Moció d’Alcaldia al voltant dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2009
que es com segueix:
“Moció als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2009.
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Davant la pròxima presentació del projecte de llei de pressuposts de la Generalitat
Valenciana per al 2009 el Ple de l’Ajuntament de Morella aprova demanar als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, que en el transcurs del debat per la
configuració definitiva dels pressuposts s’incloguen les següents qüestions bàsiques
per a la nostra ciutat i comarca:
Sanitat i Benestar Social
1.- Dotació d’una SAMU per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a la salut.
2.- Major Servei de visites mèdiques d’especialistes.
3.- Dotació i millora dels instruments i aparells mèdics en el centre de salut, destacant
la creació d’una àrea de radiologia.
4.- Centre de Dia.
Promoció Econòmica
5.- Condicionament camins rurals i pistes als masos
6.- Pla d’ajudes a particulars per millora de les explotacions, infraestructures.
7.- Construcció basses per al ramat.
8.- Supressió del cànon de sanejament per a les granges.
9.- Millora de la xarxa de transport públic.
10.- Aplicació pla estratègic de turisme.
Cultura, Educació i Esports
11.- Projecte de remodelació del Col·legi Verge de Vallivana.
12.- Ajudes al transport per a universitaris.
13.- Consignació pressupostària suficient per a la construcció i realització del MUDIM.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que s’ha oblidat una partida per a la
rehabilitació integral de l’edifici Colomer-Zurita, a banda de l’inversió de 900.000 euros
que hi havia destintats que eren per consolidar l’edifici.
En el tema dels camins rurals evidentment hi ha que augmentar les partides però
s’han d’utilitzar, ja que este any les subvencions de camins rurals no s’han demanat.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en el tema de Colomer-Zurita, l’any passat es va
demanar, i aquest anys si s’han demanat menys coses es per que som conscients de
la situació econòmica de la Generalitat amb menys possibilitats de despeses. Hi ha
que fer un exercici de responsabilitat i donar prioritat a les qüestions relacionades amb
la salut i el benestar, però s’accepte la proposta d’incloure aquest punt.
Respecte a les subvencions dels camins rurals, s’han demanat tots els anys i no se’ns
ha concedit mai, inclòs aquest, sent el terme municipal de Morella un dels que té més
camins de la província.
Amb aquestes esmenes es demane per aquelles partides que afecten directament als
sectors productius, com l’agricultura o la ramaderia com per exemple, que té de pagar
el cànon de sanejament, quan realment aquest cànon es per aquelles activitats que
utilitzen el servei de depuració.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció als pressupostos de la
Generalitat Valenciana per al 2009 amb l’inclusió d’un punt 14.- Projecte i obra de
rehabilitació integral de l’edifici Colomer Zurita.
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5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD I ACCEPTACIÓ TERRENYS TRAMS
ANTIGA N-232.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés
Ripollés Puig de que l’equip de govern de l’Ajuntament de Morella ha mantingut
diverses reunions amb la delegació a Castelló del Ministeri de Foment, sobre temes
relatius a la N-232.
En una d’aquestes reunions, el Ministeri va mostrar el seu interès en poder fer efectiva
la cessió a l’Ajuntament de Morella de diversos terrenys i antics trams de la N-232,
entre ells els que han d’ubicar el futur heliport.
Són terrenys que estan compresos en els trams de carretera de Vallivana-Pont de la
Bota i Morella Nord-La Pobleta. Aquests no afecten a l’actual traçat de la N-232 i
tampoc en el cas que hi haguera una futura ampliació, convertint-se aquesta en la A68.
Els trams proposats pel Ministeri per a la cessió en les reunions maningudes, en
general, són els següents: antigues corbes del Macareno, zona petjades de
dinosaures, pont km. 54 Torreta, zona sud de Santa Llúcia, tram aqüeducte i terrenys
propers, zona Font de Vinatxos, tram observatori astronòmic, trams de connexió amb
Torremiró, trams zona Pereroles.
Amb aquestes cessions s’agilitzarà el tràmit de la cessió del terreny de l’heliport. A
hores d’ara no es comprensible la lentitud de tramitació que està portant, quan el
Ministeri de Foment ja té tota la documentació i acceptació referent a l’antic propietari
dels terrenys, anterior al fer l’actual N-232.
Aquests trams i terrenys podrien, en alguns casos, ser millor aprofitats i utilitzats, per a
camins, vies d’accés, zones de descans, miradors, en determinats moments, per a
zones d’aparcament i, un d’ells, per a l’esmentada ubicació de l’heliport.
D’aquesta sol·licitud i acord quedaria fora, de la proposta del Ministeri de Foment, els
trams de carretera de connexió amb Torremiró que enllacen també amb altres
poblacions, ja que suporten molt de trànsit, manteniment i l’Ajuntament de Morella no
ha de ser competent d’aquestes vies de comunicació.
Per tant els trams que es cedirien, a mode de resum són:
-

Trams antigues corbes del Macareno.
Zona petjades de dinosaures.
Tram de l’antic pont p.km. 54 (abans de la Torreta).
Trams baix de Santa Llúcia.
Tram aqüeducte i terrenys propers (zona futur heliport).
Tram Font de Vinatxos.
Tram zona Observatori Astronòmic.
Trams zona Pereroles.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar l’alegria per a que el tema de l’heliport
estigue ja en vies de solució.
Respecte el criteri d’acceptació o no de distints trams pres per l’equip de govern es
considere correcte.
Una altra qüestió seria l’acceptació de la cessió del trams antics de la CV-12, entenen
que s’accepte la cessió una vegada estigue arreglada.
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Pren la paraula el Sr. Ripollés qui coincideix en l’últim punt plantejat de la CV-12 ja
que no es pot acceptar la cessió amb les condicions en que està.
Pel que s’exposa, el Ple per unanimitat acorda l’adopció dels següents acords:

Sol·licitar
1.- Al Ministeri de Foment la cessió dels terrenys de l’antiga N-232.
2.- Al Ministeri de Foment la màxima urgència en la tramitació d’aquesta cessió.
Acceptar
3.- La cessió dels terrenys esmentats de l’antiga N-232.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores i cinquantacinc 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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