2007-06-22 PLE EXTRAORDINARI

1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 22 DE JUNY DE 2007
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-dos de juny de dos mil set, 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, ACTA 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 l’acta. No hi havent
cap objecció es aprovada per unanimitat l’acta de data 16-06-07.
2.- FIXACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DE PLE.- D’acord amb lo establert en l’article
46.2, a) de la LRBRL per el Sr. Alcalde es 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.
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 CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS.- Per la Sra. Secretaria es
dona compte al Ple que se ha rebut en el Registre d’ Entrada de l’Ajuntament escrit de
constitució dels següents Grups Polítics.
Grup Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol, integrat pels següents membres:
En Joaquim Puig Ferrer
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En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na Mª Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Sent el Portaveu d’aquest grup En Ernesto Blanch Marín i com a suplent Na Sandra
García Meseguer.
Grup Municipal del Partit Popular, integrat pels següents membres:
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
Sent el Portaveu d’aquest grup En Francisco Medina Candel i com a suplent En
Guillermo Sangüesa Teruel.
De tot lo qual la Corporació queda assabentada.
4.- ACORD CREACIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- D’acord amb el
que s’estableix en l’Article 20.1 b) de la Llei 7/1985, LRBL, la Junta de Govern Local
existirà en tots els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els
de menor població quan així ho disponse el seu reglament orgànic o així ho acorde el
Ple del seu Ajuntament. Tenint en compte que aquest Ajuntament sempre ha
funcionat la Comissió Permanent abans, com a Comissió de Govern després i ara la
Junta de Govern, el Sr. Alcalde proposa al Ple la creació d’una Junta de Govern i la
delegació per part del Ple de les següents competències:
Les 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.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda crear la Junta de Govern Local i la delegació
de competències proposada.
5.- CREACIÓ DE 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 es que les Comissions estiguen formades per sis membres, quatre del
Partit Socialista i dos del Partit Popular.
Les Comissions proposades son:
COMISSIÓ

PRESIDENT/A
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Sandra García

D’ URBANISME, OBRES I SERVEIS
Rhamsés Ripollés Puig
DE CULTURA, ENSENYAMENT I ESPORTS Palmira Mestre Tena
DE GOVERNACIÓ
Ernesto Blanch
DE BENESTAR SOCIAL
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Mª Luz Blasco
Rafael Pallarés Traver

Assabentat el Ple per unanimitat acorda la creació de les Comissions abans
proposades pel Sr. Alcalde.
Seguidament es procedeix al nomenament per part dels Grups Polítics dels integrants
de les distintes Comissions:
Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes
Grup Socialista:
Sandra García Meseguer
Rafael Pallarés Traver
Palmira Mestre Tena
Ernesto Blanch Marín
Grup Popular:
Milagros Ripollés Segura
Francisco Medina Candel
Comissió d’Urbanisme, Obres i Serveis
Grup Socialista:
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
Sandra García Meseguer
Ernesto Blanch Marín
Grup Popular:
Francisco Medina Candel
Milagros Ripollés Segura
Comissió de Cultura, Ensenyament i Esports
Grup Socialista:
Palmira Mestre Tena
Rafael Pallarés Traver
Sandra García Meseguer
Ernesto Blanch Marín
Grupo Popular:
Isabel Sangüesa Carbó
Francisco Medina Candel
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Comissió de Governació
Grup Socialista:
Ernesto Blanch Marín
Rafael Pallarés Traver
Palmira Mestre Tena
Grup Popular:
Guillermo Sangüesa Teruel
Isabel Sangüesa Carbó
Sandra García Meseguer
Comissió de Benestar Social
Grup Socialista:
Mª Luz Blasco Querol
Rafael Pallarés Traver
Palmira Mestre Tena
Sandra García Meseguer
Grup Popular:
Milagros Ripollés Segura
Isabel Sangüesa Carbó
Comissió de Promoció Econòmica
Grup Socialista:
Rafael Pallarés Traver
Sandra García Meseguer
Ernesto Blanch Marín
Palmira Mestre Tena
Grup Popular:
Guillermo Sangüesa Teruel
Isabel Sangüesa Carbó
Estant presents tots els regidors nomenats en les Comissions Informatives accepten el
càrrec i queden formades les Comissions Informatives.
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS.- Es dona compte al
Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, en relació amb el
nomenament de Tinents d’Alcalde:
“De conformitat amb el que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2

d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i 46 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
1º.- Nombrar Tinents d’Alcalde als següents Regidors de l’Ajuntament, per aquest
ordre:
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1. En ERNESTO BLANCH MARIN amb D.N.I. 18.995.724-R
2. Na SANDRA GARCÍA MESEGUER amb DN.I. 73.391.647-G
3. Na PALMIRA MESTRE TENA amb D.N.I. 19.001.502-Y
2º.- Notificar la present als designats per al seu coneixement i efectes oportuns,
indicant-los que es requereix la seva acceptació expressa de la delegació atorgada.
No obstant, la delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils comptats des de la notificació d’aquesta resolució, el destinatari de la
delegació no fa manifestació expressa davant l’Alcaldia de que no accepta la
delegació.
3º.- De la present resolució es donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que aquest celebre.
4º.- Que es notifique als interessats i es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la data de la mateixa.”
A continuació es dona compte al Ple la Resolució de l’Alcaldia de data 19 de juny de
2007, en relació amb les delegacions
“Aquesta Corporació ha quedat constituïda en sessió celebrada el dia 16 de Juny de

2007, com a conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 27 de maig de
2007.
De conformitat amb el que es disposa en 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
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indiquen:
- Regidor de Governació i primer Tinent d’Alcalde Ernesto Blanch Marín
Competències delegades
Seguretat
Mobilitat
Protecció Civil
Participació ciutadana
Promoció de la societat de la informació i les TIC
Modernització de l’administració
Regidora de Hisenda
Sandra García Meseguer.
Competències delegades
-

i Promoció Econòmica i segon Tinent d’Alcalde,
Hisenda
Personal
Promoció Econòmica
Turisme
Comerç

Regidora de Cultura, Ensenyança i esports i tercer Tinent d’Alcalde,
Palmira Mestre Tena
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Competències delegades
Promoció de l’esport i gestió de les instal·lacions
esportives
Ensenyament
Escola infantil
Promoció Cultural
Patrimoni
Regidor d’Urbanisme,
Competències delegades
-

Joventut i Festes Rhamsés Ripollés Puig
Síndic d’obres
Joventut
Festes

Regidora de Benestar Social Maria Luz Blasco Querol
Competències delegades
Serveis Socials
Sanitat
Gent Gran
Promoció de la igualtat
Cooperació amb el tercer món
Tradicions
Regidor de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals
Rafael Pallarés Traver
Competències delegades
Agricultura i Ramaderia
Montes i boscos públics
Medi Ambient
Serveis Municipals
2.- Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
3.- Notificar la present als designats per al seu coneixement i efectes oportuns,
indicant-los que es requereix acceptació expressa de la delegació atorgada. No
obstant, la delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils contats des de la notificació d’aquesta resolució, el destinatari de la delegació
no fa manifestació expressa davant l’Alcaldia de que no accepta la delegació.
4.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província sense perjudici de
la seva efectivitat des del dia següent a la data de la mateixa.
5.- De la present resolució es donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que aquest celebre.”
De totes dos resolucions sobre nomenament de Tinents d’Alcaldia i Delegacions dels
serveis de la Corporació, la Corporació queda assabentada.
7.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS.- D’acord amb el que estableix en l’Art. 20 de la LBRL i l’ Art. 38 del
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ROFRJ procedeix el nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats que siguen de competència del Ple, que son els següents:
Consells escolars:
Tena

PSOE

Consorci del Pla Zonal de Residus ZONA-I:

PSOE Rhamsés Ripollés Puig

Consorci Provincial de Bombers:
Marín

PSOE

Ernesto Blanch

Empresa Aigües i Serveis Públics:
Puig

PSOE

Rhamses Ripollés

PP
Mancomunitat Taula del Sènia

Palmira Mestre

Rafael Pallarés Traver
Guillermo Sangüesa Teruel

PSOE Joaquim Puig Ferrer
Substitut: Ernesto Blanch Marín

Mancomunitat Turística del Maestrazgo
Ferrer

PSOE

Joaquim Puig

Substitut: Sandra García Meseguer
Assabentat el Ple de la referida proposta de nomenaments es aprovada per
unanimitat.
Estant present els designats accepten els càrrecs.
8.- NOMENAMENT DE TRESORER.- Després de la celebració de les eleccions
municipals el dia 27 de maig de 2007 i havent-se procedit amb data 16 de juny de
2007 a la constitució de la nova Corporació Local.
Examinat l’expedient instruït per a la designació d’un membre de la Corporació per a
executar les funcions de Tresoreria, que inclouen el maneig i custòdia dels fons i
valors de l’entitat, amb l’objecte de cobrir un lloc de treball d’obligatòria existència, es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Designar un membre d’aquesta Corporació per a desenvolupar les funcions de
Tresorer.
2.- Fixar la duració mínima del compliment de la funció de Tresorer en un any.
3.- Establir com funcions principals del regidor-tresorer el maneig i custòdia dels fons
i valors d’aquesta entitat i l’obligació de portar els llibres de la Caixa, Arqueig i
comptes corrents de recaudació, en període voluntari i executiu.
4.- Nombrar per a ocupar aquest càrrec a la regidora
Na Sandra García Meseguer
Que tindria que acceptar aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions
mitjançant la signatura de l’Acta de Arqueig.
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5.- D’acord amb lo establert amb la instrucció 8º.1 de l’Ordre de 16/7/1963 del
Ministeri de la Governació, se li relleva de prestar fiança sent responsables solidaris
de la seva gestió la resta de membres de la Corporació.
Assabentat el Ple es aprovat por set vots a favor del Grup Socialista i quatre
abstencions del Grup Popular.
Estant present el designat com a tresorer Na Sandra García Meseguer, accepta el
càrrec.
9.- RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.- 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, determinen que els membres de les Corporacions
Locals, en l’exercici dels seus càrrecs, percebran retribucions e indemnitzacions pels
conceptes següents:
a) Els membres de la Corporació, en règim de dedicació parcial, percebran la
retribució establerta per acord del Ple de l’Ajuntament, quan s’aprove la relació de
càrrecs que poden desenvolupar-se en aquests règims, amb dret de ser donats d’alta
en el Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb les normes recollides
en l’Ordre de 12 de març de 1986.
b) Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació parcial, percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que
formen part, en la quantia que assenyale el Ple de l’Ajuntament.
c) Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupen càrrecs en
règim de dedicació parcial, tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació
general en les Administracions públiques i les que en desenvolupament de les
mateixes aprove el ple corporatiu.
Tenint en compte tot el que precedeix, aquesta Alcaldia considera procedent la
determinació dels càrrecs de la Corporació que podran desenvolupar-se en règim de
dedicació parcial i el règim de dedicació mínima d’aquestos últims, així com la quantia
de les seves retribucions respectives; així mateix, l’import per assistències a les
sessions dels òrgans col·legiats. Aquestes propostes s’acompanyen com ANEXE I y
II a la present Moció.
En conseqüència, aquesta Alcaldia, previ informe de Secretaria e Intervenció,
propose al Ple de la Corporació que s’adopte el següent ACORD:
1.- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que podran desenvolupar-se en
règim de dedicació 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 ANEXO I.
2.- Aprovar les quanties de les assistències per la concurrència a les sessions dels
òrgans col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte els
que tinguen consignat càrrec amb dedicació parcial, en els termes que es detallen en
el document ANEXE II.
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3.- Publicar íntegrament el present acord en el “Butlletí Oficial de la Província i en el
tauló d’anuncis de la Corporació.
ANEXE I
Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació parcial, que percebran
retribucions pel temps de dedicació efectiva als mateixos, règim de dedicació mínima
i la retribució corresponent.
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Dedicació
mínima
necessària per
a percebre
retribució

Retribució
anual
Euros

Pagues
extraordinàries
Euros

Retribució
anual total
Euros

Regidora
de
Serveis
Socials, Sanitat, Gent
Gran, Promoció de la
igualtat, Cooperació amb
el tercer món i Tradicions
Mª Luz Blasco Querol

½ Jornada

10.486,68

1.747,78

12.234,46

Regidor
Urbanisme,
Obres, Joventut i Festes
Rhamses Ripollés Puig

½ Jornada

10.486,68

1.747,78

12.234,46

ANEXE II
Relació d’òrgans col·legiats de la Corporació i l’assistència per concurrència a les
seves sessions.
Òrgan Col·lgiat

Assistència
Euros

Ple

65

Junta de Govern Local

60

Comissió Informativa

40

Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que el seu grup polític considera que les
indemnitzacions que s’estaven cobrant fins el moment eren suficients per lo que el
seu grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Puig qui manifeste que es un plantejament des de l’austeritat i
que es pot comparar en altres ajuntaments on les retribucions són majors. En aquest
cas es tracta de fer un plantejament de reducció de les persones que tenen dedicació
exclusiva, en aquest moment no hi ha cap persona eventual, encara que en el cas de
fer falta es portarà al Ple i es contractarà ja que no s’està en contra del treball
d’assessors ja que fan falta i son importants.
Es demane que s’ha d’assumir des de la màxima responsabilitat.
Un dels elements fonamentals de la vida pública es la dedicació de la gent que deu
d’estar compensada.
Posada a votació la proposta d’indemnitzacions realitzada pel Sr. Alcalde, es
aprovada per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint 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.
La Secretaria

Pilar García Cerdàn

Visto Bueno
El Alcalde

Joaquim Puig Ferrer
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