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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 30 DE DESEMBRE DE 2004.===============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
trenta de desembre de dos mil quatre, a les
tretze hores i trenta minuts, les persones que
s'esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament
de la ciutat de Morella, a l'objecte de procedir
a la celebració de la sessió extraordinària
corresponent a aquest dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.- Havent-se repartit junt amb la convocatòria copia de l’acta de la
sessió anterior, per part del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha
alguna qüestió referent a les actes.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui considere que hi ha que fer menció de les seves
intervencions relatives a la aprovació d'ordenances i reglaments i les
consideracions fetes prèviament, que son les següents:
Pren la paraula el Sr. Blanch i expose:
Reglament d'Honors i Distincions
Agrair la col.laboració del Centre d'Estudis dels Ports pel seu treball.
Aquest reglament es el reconeixement de la nostra ciutat a diverses actituds i
personalitats.
Fins ara el fet de donar distincions era facultat de l'alcaldia, però aquesta te la
voluntat de que passe pel ple.
Les distincions que es creen son:
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Títol de Fill Predilecte o Adoptiu de Morella
Medalla del Consell de la Vila
Creu de Santa Llúcia
Títol de membre honorari de la corporació:
l Alcalde Honorari de Morella
l Regidor Honorari de Morella
l Gestos de benvinguda:
l Entrega de la Clau de la Ciutat.
l Signatura en el Llibre d'Honor.
l Títol de Cronista d'Honor.
l Altres formes de distinció:
l Agermanaments
l Retolació de vies públiques
l Retolació de instal.lacions municipals.
l
l
l
l

Com a novetat està la Creu de Santa Llúcia com a element històric e identificatiu
del nostre poble, per a reconèixer la feina realitzada per la gent per a fomentar el
manteniment de les tradicions i costums, millora activitat econòmica, difusió de la
nostra ciutat com a col.laboradors.
Pren la paraula el Sr. Blanch i exposa:
Ordenança reguladora de l'Us de les vies i espais públics
Es tracta d'una norma de gran importància per a la convivència de tots els
ciutadans i que recolleix altres normes que estan establertes en altres llocs.
No es tracta d'una norma restrictora de drets.
Es regulen actuacions molt diverses, entre altres:
l Retirada d'objectes deixats a la via pública
l Manifestacions
l Tenencia d'armes
l Circulació d'animals en la via pública
Es tracta de fomentar la solidaritat com es possa de manifest en l'article 15
Es tracta de normes de sentit comú que s'han traslladat al paper.
No totes les normes establertes son sancionables.
Pren la paraula el Sr. Blanch i exposa:
Ordenança reguladora de les Terrasses a la via pública
Aquesta ordenança es proposa davant la proliferació de terrasses en la nostra
ciutat.
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Els punts més importants d'aquesta ordenança son:
l
l
l

que els establiments pugen beneficiar-se al màxim
que als veins no els ocasionen molèsties
que els vianants pugen mantenir els seus drets.

Es demanaran una serie de requisits formals com son: presentació en aquest
Ajuntament de croquis de l'ubicació així com del tipus de taules i cadires , per a
que el tècnic puga informar-ho.
En lo que respecte a l'estètica de les cadires i taules es fan una sèrie de
indicacions a les que els establiments podran adaptar-se.
En lo que respecte als permisos pot ser un permís anual i un altre de temporada
del 01-05 al 01-10. El preu segueix regulat per número de taules i número de
cadires.
Es regularà la distància de les taules a les façanes.
I amb aquest atenuant es aprovada per unanimitat l’acta de la sessió de data 1111-04.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2005.Coneix el Ple l'expedient incoat per a l'aprovació del Pressupost General Ordinari
d'aquest Ajuntament que inclou el del Propi Ajuntament, el de els seus organismes
autònoms i el de les empreses municipals per a l'any 2005.
Seguidament es
pressupostàries.

fa

una

exposició

resumida

de

les

distintes

partides

El Sr. Vives, regidor de Hisenda fa una exposició detallada amb presentació de
gràfics sobre els pressuposts generals per a l'any 2005, recalcant que es tracten
de uns pressuposts socials, inversors i eficients. S'augmenten partides en els
diferents capitols que tenen com a objectius accions de caràcter social, com la
gratuïtat de la guarderia, ajudes als llibres de texts, ajuda a la gent gran,
cooperació amb activitats de caràcter cultural, esportiu i cíviques.
Es tracte d'uns pressuposts inversors que aumenten un 97% les dotacions per a
millorar la imatge de la ciutat, Xiva, Ortells i la Pobleta. Es crea un nou Pla de
Millora Urbana que preten actuar en la sol.lució de distints problemes existents, es
continua amb el Pla de Renovació Urbana, també es continua en el Pla
d'accessibilitat i es acondicionaran els camins rurals.
S'augmente el pressupost global en un 26,9% sense acudir a l'endeutament,
contenent despeses corrents, tot açò partint d'una situació econòmica molt difícil
dels Ajuntaments que cada dia tenen més competències i responsabilitats sense
estar acompanyat del finançament adequat.
Manifeste que l'intercanvi d'opinions durant la Comissió amb el Sr. Medina va ser
molt agradable.
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Pren la paraula la Sr. Ripollés agraint que se'ls vage convocar per veure els
pressupost, remarcant que les 2/3 parts del pressupost es destinen a gastos fixes,
i que fer front al capítol 4 inversions reals i gastos socials se quede una partida que
creu es insuficient, per lo que es propose fer una revisió gastos fixes per veure si
se poden retallar.
El Sr. Medina manifeste que la reunió previa va ser molt agradable, oferint la
col.laboració en tots els temes. El tema es racionalitzar els gastos corrents, i es va
proposar que dins de la comissió de Hisenda o de Governació practicar unes
mesures i fer un seguiment periòdic. No dubtant de que siguen els millors
pressuposts posibles, però desde fora n'hi ha variables que desconeixen, com el
tema de personal (necessari, reduible o ampliable) i per això considere necessari
racionalitzar aquests gastos.
Manifeste així mateixa el seu agraïment ja que es el primer any que han pogut
veure els pressuposts en un cert temps d'antelació, valorant aquesta iniciativa com
a positiva, i si en un futur poder seguir fent un seguiment podem aprovar els
pressuposts per unanimitat.
A lo que li respon el Sr. Vives, donant-li les gràcies, considerant la trovada com
molt amena i manifestant que esperava que haguerent demanat augment en lo de
la creu.
Pren la paraula el Sr. Puig agraint la voluntat expresada pel Grup Popular i
l'informe del regidor d'Hisenda, estant davant dels millors pressuposts de molt de
temps, sobre tot en el tema de inversions que augmenten en un 100% i
simplement fer una referència a la qüestió del personal, considerant que l'
Ajuntament si funciona es bàsicament pel personal, tant funcionari com
treballadors laborals. En lo que respecte als funcionaris, este any han n'hi hagut
moltes baixes reiterant l'agraïment al personal que han donant molt mes del que es
pertocae. Es molt fàcil denostar la gent que treballe en el sector públic, es
fonamental que les institucions s'enfortisquen en base tant a la administració com
a la part política i en el cas concret de l'Ajuntament de Morella el serveis que se
estan donant per part d'aquest Ajuntament son molt grans respecte a altres
situacions del nostre entorn, tenint en compte que som l'Ajuntament que en quant
a població de tota la provincia te policia municipal, serà el primer que tinga el
servei de guarderia gratuita. També n'hi ha que tenir en compte que degut a la
monumentalitat i al estar vinculat al sector turístic aquest Ajuntament te que fer
una serie d'inversions que altres municipis no tenen que fer. Per lo tant n'hi ha que
continuar racionalitzant els nostres gastos però sent conscients de que n'hi ha una
serie de qüestions que son inevitables.
Agraeix a la Interventora i al regidor d'Hisenda l'esforç realitzat per la confecció
dels pressuposts, agraint també al Grup Popular la seva voluntat i la seva
abstencions considerant aquesta qüestió com un avanç.
I després de deliberar per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions
del Grup Popular el Ple acorde:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pressupost General Ordinari de l'Ajuntament
de Morella, així com els presupuestos del Patronat de Turisme, de la Fundació
Sexennis de Morella, del Centre Integrat de Serveis Econòmics, d' Aigües de
Morella, i de l'Escola de Música per a l'exercici 2005, fixant-se els gastos e
ingressos en les quantitats per capítols que s'expresen a continuació:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
·ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
1.-CAPÍTOL I- Gastos de personal .............................
2.-CAPÍTOL II –Gastos de bens corrents i serveis
3.- CAPÍTOL III – Gastos financers....................................
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents ........................

643.337,00 euros
1.027.261,00 euros
30.500,00 euros
132.765,00 euros

Operacions de capital
6.- CAPÍTOL VI – Inversions reals ....................................
9.- CAPÍTOL IX - Variació de passius financers ................

526.500,00 euros
81.058,00 euros

TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS .......................

2.441.421,00 euros

·ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
1.- CAPÍTOL I – Imposts directes .....................................
2.- CAPÍTOL II – Imposts indirectes ..................................
3.- CAPÍTOL III – Tases i altres ingressos ........................
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents.........................
5.- CAPÍTOL V – Ingressos patrimonials ..........................

558.876,00 euros
503.600,00 euros
338.800,00 euros
424.700,00 euros
148.950,00 euros

Operacions de capital
6.- CAPÍTOL VI – Alienació d'inversions reals...................
7.- CAPÍTOL VII - Transferències de capital ....................

180.000,00 euros
286.495,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS ..........................

2.441.421,00 euros

PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
§ESTAT DE GASTOS
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Operacions corrents
2.- CAPÍTOL II – Gastos corrents i serveis .................................
25.506,00
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents................................. 4.500,00 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ............................... 30.006,00 euros
§ESTAT DE INGRESSOS
Operacions corrents
4.- CAPÍTOL IV- Transferències corrents ................................. 30.006,00 euros
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS ................................................ 30.006,00 euros
PRESUPUESTO FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
1ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.-CAPÍTOL II – Gastos de bens corrents i serveis......................

4.200 euros

TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS .....................................

4.200 euros

1ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
3.- CAPÍTOL III – Tases i altres Ingressos ................ .......
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents....................

1.200 euros
3.000 euros

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS...........................

4.200 euros

PRESSUPOST PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
§ESTAT DE GASTOS
1.- CAPÍTOL I- Gastos de personal ...............................
2.- CAPÍTOL II - Gastos de bens corrents i serveis
6.- CAPÍTOL VI – Inversions .........................................

62.444,54 euros
1.889,73 euros
7.000,00 euros

TOTAL PRESUPOST GASTOS ....................................

71.334,27 euros

§ESTAT D'INGRESSOS
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3.- CAPÍTOL III – Tases i altres ingressos ........................
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents ...................

27.387,75 euros
43.946,52 euros

TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS ..........................

71.334,27 euros

PRESSUPOST CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS
1ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació ................................................
Serveis Professionals Independents .................................
Transports .........................................................................
Primes de Seguros ............................................................
Publicitat, propaganda y R.P. ............................................
Suministres .......................................................................
Materials obra.....................................................................
Altres serveis .....................................................................
Compres de mercaderies ..................................................
Gastos parking ..................................................................
Tributos .............................................................................
Personal ............................................................................
Gastos financers ...............................................................
Dotació Amortització .........................................................
Altres gastos e inversions .................................................
Beneficis.............................................................................

5.108,60 euros
12.020,24 euros
6.111,87 euros
2.253,80 euros
2.404,05 euros
4.958,35 euros
96.000,00 euros
13.512,65 euros
12.020,24 euros
7.512,65 euros
3.606,07 euros
245.832,78 euros
25.249,00 euros
23.035,42 euros
78.659,41 euros
38.561,50 euros

TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS .......................

576.846,63 euros

1ESTAT D'IINGRESSOS
Serveis administració i comercialització ............................
Arrendaments ....................................................................
Serveis de formació............................................................
Serveis Escola Deports de Muntanya ...............................
Serveis Turisme Rural .......................................................
Vendes parking .................................................................
Ingressos obres Brigada....................................................
Vendes oficina Turisme .....................................................
Serveis Taxi........................................................................
Matadero............................................................................
Altres ingressos .................................................................

134.126,51 euros
1.502,53 euros
30.050,61 euros
18.030,36 euros
39.050,61 euros
42.050,61 euros
250.000,00 euros
15.025,30 euros
25.000,00 euros
16.000,00 euros
6.010,12 euros

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ...........................

576.846,65 euros

PRESSUPOST AIGÜES DE MORELLA
A) ESTAT DE GASTOS
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Gastos Explotació
Personal...................................................................................
Vehicles ..................................................................................
Materials..................................................................................
Productes Químics...................................................................
Anàlisis...................................................................................
Electricitat ...............................................................................
Compra d'Aigua.......................................................................
Troe, rep i cons........................................................................
Altres serveis i suministres......................................................
Subcontrata grup.....................................................................
Cànons.....................................................................................
Lectures, Factures i Cobro.......................................................
Serveis Professionals..............................................................
Seguros....................................................................................
Comunicacions…………………….………………………… ......
Tributos....................................................................................

60.078,00 euros
9.927,00 euros
12.034,00 euros
187,00 euros
20.368,00 euros
18.472,00 euros
1.751,00 euros
14.950,00 euros
1.517,00 euros
14.024,00 euros
7.774,00 euros
698,00euros
9.005,00euros
94,00 euros
1.173,00 euros
1.400,00 euros

Dotacions
Impost societats.......................................................................
Fondo de Reversion.................................................................
Amortiz. Técnica......................................................................

8.292,00 euros
4.000,00 euros
15.373,00 euros

TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS …………………….

201.117,00 euros

B)ESTAT D' INGRESSOS
Cifra de negoci ……………………………………………..
Inmov/tarif trans
Diversos ..........................................................................

205.584,00 euros
9.102,00 euros
1.829,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

216.515,00 euros

SEGON:- Aprovar la plantilla de personal que compose la relació de llocs de treball
que consta en l'expedient.
TERCER.- Aprovar igualment les bases d'execució del pressupost.
QUART.- Que el pressupost aprovat inicialment s'expose al públic per un plaç de
quinze dies hàbils en el tauló d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província.
En el cas de que no es presenten reclamacions en el referit plaç, el pressupost, la
plantilla de personal i les bases de execució es consideraran aprovades
definitivament segons el que s'estableix en l'article 446.1 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril procedint-se a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
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Província i a la seva remissió a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma
segons disposen els articles 127 i 453.1 del Reial Decret Legislatiu mencionat.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CESSIÓ D'US TERRENY MONTE VALLIVANA I
HERBESET.- Pren la paraula el Sr. Bordàs qui passa a explicar aquest punt.
Es tracta de la cessió d'us en diferents punts del Monte de Vallivana i el d'Herbeset
a l'empresa Televisió Autonòmica Valenciana S.A. i Comunicacions Els Ports S.A.
per la instal.lació de casetes de televisió que es sol.licita a l'Ajuntament, en alguns
casos es tracta de monte públic i per tant s'ha de tramitar la part de Conselleria de
Medi Ambient que te de donar el vist-i-plou i en altres casos es tracta de terrenys
patrimonials en els quals la decisió es de l'Ajuntament.
La finalitat es poder millorar l'emissió de la televisió pública radio televisió
valenciana, que van a crear la seva propia xarxa d'emissions i també per a millorar
l'emissió de la televisió local a diferents parts del nostre terme com son Xiva i
Ortells.
Pren la paraula el Sr. Medina que manifeste que el Grup Popular done el seu vot
favorable.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda iniciar expedient per a la cessió d'us de
terrenys en el Monte de Vallivana i Herbeset a l'empresa Televisió Autonómica
Valenciana S.A. i a Comunicacions dels Ports S.A. per a l'instal.lació d'un reemisor
de televisió.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretaria, es done compte al Ple de l'expedient incoat per a la formalització d'una
Operació de Tresoreria de 240.000,00 €, en l'expedient es troben els informes de
la Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l'Acta d'apertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l'Operació
de Tresoreria.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Conegudes les necessitats de Tresoreria i havent finalitzat una Operació
de Tresoreria de 240.404,00 €.
SEGON.- Concertar una Operació de Tresoreria , per un import de 120.000,00 €
amb la entitat bancària Ruralcaixa, i una Operació de Tresoreria per un import de
120.000,00 € amb l'entitat bancaria Bancaixa, per la mínima diferència de
puntuació que ha obtingut segons el plec de condicions.
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB RURALCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor 90 més 0.50 punts. Revisable trimestralment.
Comissions: Zero
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OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor més 0.40 punts.
Comissions: Zero
TERCERO.- El plaç per el que es concerte la pòlissa serà d' un any, conforme
estableix la legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser
cancelada a final del mencionat període.
QUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de
quants documents públics i privats siguen necessaris per a la formalització.
5.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DEL CONSELL DE LA VILA A LA COLONIA
MORELLANO CATALANA.- Coneix el Ple la Moció d'Alcaldia que es com segueix:
“Atés que la la Colònia Morellano-Catalana ha complit cent anys de història a
través de la qual ha estat una entitat de suport als morellans que emigraren a
Catalunya.
Atés el compromís permanent manifestat per la Colonia Morellano-Catalana amb
les tradicions de la nostra ciutat i molt especialment en el desenvolupament de les
festes del Sexenni.
Atesa la lleialtat dels morellans que vivint i treballant a Catalunya han mantingut les
seues arrels.
Atesa la contribució de la Colonia morellano-catalana a les bones relacions entre
Catalunya i Morella.
Atés allò que disposa d'article 12 del Reglament d'honors i distincions que
assenyala en el seu apartat a) “En el cas de les empreses , entitats o col.lectius es
tracta de la major distinció que ofereix l'Ajuntament. Es podrà premiar aquelles la
trajectòria de les quals hage destacat de forma extraordinària per qualitats o per
servicis prestats a Morella.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui proposa col.laborar quan es face el disseny
d'aquestes distincions. Manifestant que estan d'acord amb la concessió d'aquesta
distinció, sent un bon motiu la celebració dels cent anys així com el treball
desenvolupat per aquesta Colònia.
A lo que li respon el Sr. Puig, que en lo que respecte al disseny de la medalla està
molt concretitzat a la propia norma. Si que es important per al disseny de la creu
de Santa Llúcia que no està tant definit en la norma.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- D'acord amb allò que estableix el Reglament municipal d'honors i
distincions de la ciutat de Morella, es concedeix la Medalla del Consell de la Vila a
la Colonia Morellano-Catalana.
SEGON.- La distinció serà lliurada el proper 7 de gener de 2005, dia de Sant Julià.
6.-CREACIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Pren la paraula la Sra. Secretaria qui
exposa que la Llei 57/2003 de 16 de diciembre de mesures per a la modernització
del govern local estableix moltes modificacions, però per als menuts municipis
quede concretat en el canvi de nom de la Comissió de Govern, que passe a
nomenar-se Junta de Govern Local.
Assabentat pel Ple per unanimitat acorda el canvi de denominació de la Comissió
de Govern que a partir d'aquest moment passe a denominar-se Junta de Govern
Local.
7.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA Nº 16 .Coneix el Ple l'expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla General
d'Ordenació Urbana nº 16 “Parador de Turisme”; redactada per l'Arquitecte
Municipal En Lucas Castellet Artero, i que va ser aprovada inicialment per aquest
Ple en la sessió de data 28 d'octubre de 2004.
Exposada al públic al Butlletí Oficial de la Província nº 137 de 13 de novembre de
2004 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.886 de 18 de novembre
de 2004, sense que s'hagen presentat reclamacions.
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla General
d'Ordenació Urbana nº 16 “Parador de Turismo”; redactada per l'arquitecte
municipal En Lucas Castellet Artero, tal i com ve redactada.
SEGON.- Remitir l'expedient a la Conselleria d'Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.
8.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA Nº 17 .Aquest punt es deixa sobre la taula a falta de l'emissió per part dels tècnics
municipals de l'informe addient.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
catorze 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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

