Excusa la seva assistència:
Rafael Pallarés Traver
1. RATIFICACIÓ URGÈNCIA DEL PLE. Pren la paraula el Sr. Blanch per explicar que la Llei
27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local va ser publicada en el BOE nº 312 de 30 de desembre de 2013 entrant en vigor el dia
següent.
Com que el dia 28 de febrer acaba el termini marcat per poder presentar els recursos o
impugnacions corresponents a la referida Llei, veient que era necessari que aquest punt
estiguera inclòs en el ordre del dia i aprofitant la celebració del ple ordinari del mes de febrer
es va convocar aquest Ple extraordinari i urgent, renunciant l’equip Socialista a les atribucions
econòmiques que es puguen derivar d’aquest plenari extraordinari.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que el Grup Municipal Popular també renuncia a les
atribucions econòmiques derivades d’aquest plenari extraordinari.
El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació de la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és
aprovada per unanimitat.
2. PLANTEJAMENT DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CONFLICTE, EN
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL. Es dóna compte per part del regidor Sr. Blanch de la
proposta del plantejament davant el Tribunal Constitucional de Conflicte, en defensa de
l’autonomia local que és com segueix:
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DIA 13 DE FEBRER DE 2014
====================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
En la ciutat de Morella sent les vint-i-dos
hores i vint-i-un minuts del dia tretze de
Regidors
febrer de dos mil catorze, es reuneixen les
María Luz Blasco Querol
persones que se relacionen al marge.
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Reunits en el Saló de Sessions de
Palmira Mestre Tena
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
Maria Rallo Rallo
objecte de procedir a celebrar la sessió
Jesús Ortí Adell
extraordinària i urgent corresponent a
José Agustín Amela Ibáñez
aquest dia. L’alcalde obri la sessió
Miguel Angel Querol Vives
corresponent al dia de avui i procedeix
Noelia Garcia Sales
seguidament a analitzar els distints punts
de l’ordre del dia.
Secretària
Pilar García Cerdán

SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido
en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por
conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local
de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde/Alcaldesa para la realización de todos los
trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el
otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor
de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de
Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Morella,
de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la
ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites
e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.
Que la población oficial del municipio es de 2.778 habitantes, como consta en el certificado
que se adjunta.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que respecte a aquesta llei el Grup Municipal Popular
pensa que el Govern durant dos anys va estar treballant per pactar amb els distints partits
polítics per aconseguir una modernització de l’administració local fent-la més àgil, reduint
costos i redimensionar els ens locals d’acord amb la seva capacitat de gestió, complint-se els
principis d’estabilitat i de suficiència financera.
Per tant, veient que l’article 137 de la Constitució garanteix als municipis i províncies la
capacitat de gestionar els seus respectius interessos i que puguen prestar els seus serveis de
forma sostenible, i tenint en compte també el dictamen de 5 de juliol de 2013 del Consell
d’Estat on es deia “avaló las tesis del ejecutivo en relación con la reforma local y aunque
reconoce el marco competencial más estrecho que el actual de la Ley de Bases de Régimen
Local, estima que obedece que por primera vez se ordenan y clarifican las competencias de
los ayuntamientos, pero no se puede concluir que sea anticonstitucional o inconstitucional”, es
considera que aquesta és una moció alarmista i molt política, valorant aquesta llei
positivament.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que no s’entén com es pot valorar aquesta moció com
alarmista, més a més tenint en compte que la moció presentada per vostès fa un moment en
l’altre plenari no era considerada alarmista.
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“PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se
adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional.

Pel que fa al dictamen del Consell d’Estat, dir que en el mateix a més del punt que s’ha citat,
també es mencionaven totes aquelles parts manifestament millorables de la llei inicial
presentada pel Govern i que es van tenir que retirar.

Aquesta llei si que lesiona l’autonomia local que la Constitució garanteix, lleva competències
als ajuntaments, retalla serveis com els relacionats en el benestar social i que són necessaris
més tenint en compte una autonomia com la nostra que es despreocupa d’aquestos serveis.
Perquè s’ha de produir que els municipis de menys de 20.000 habitants passen a dependre
directament de les Diputacions, sent aquest un òrgan que està triat pels regidors i alcaldes dels
municipis, més coneixent les deficiències que la nostra Diputació presenta en quan a la seva
gestió.
Aquesta llei no es considera bona ja que en compte de generar eficiència i estalviar despesa,
lleva competències als ajuntaments, multiplica la despesa, i potencie les duplicitats.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que les competències que es redigirant a la Diputació o a
la Generalitat serà en casos excepcionals i per una qüestió negativa de l’administració local.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que a l’igual que molts altres ajuntaments, tan governats
pel Partit Socialista com pel Partit Popular, es pensa que aquesta reforma local que pretén
instaurar el Govern Central, és una llei que atenta directament contra serveis bàsics com
serveis socials, educació i altres, que aconseguirà que se privatitzen molts serveis deixant com
a competències dels ajuntaments únicament qüestions com cementiri, enllumenat,
clavegueram, basures o neteja i que en compte d’estalviar produirà més despeses. El nostre
municipi a l’igual que molts altres es troba lluny de les grans ciutats i necessita poder oferir
serveis fonamentals per als ciutadans.
I per tant i pel que fa al procediment al que fa referència aquest punt, és un procediment
necessari que es realitza, conjuntament amb molts altres ajuntaments de distints partits
polítics, excepte del Partit Popular, per aconseguir una representació davant el Tribunal
Constitucional i així poder presentar l’oposició necessària davant aquesta llei que tant ens
afecte.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Municipal Socialista i quatre en contra del Grup
Municipal Popular s’acorda aprovar el plantejament davant el Tribunal Constitucional de
Conflicte, en defensa de l’Autonomia Local.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos 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.
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Hi ha que manifestar que aquesta llei, únicament aprovada pel Partit Popular, compta en molts
contraris, entre ells la Federació Española de Municipis i Províncies, que és el conjunt de les
alcaldies i diputacions de tota Espanya, el Col·legi de Secretaris i Interventors, els sindicats de
l’Administració Local i no sols per temes ideològics sinó també tenint en compte qüestions
tècniques i per sentit comú.

