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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 05 DE JULIOL 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 Ramon Vives Mestre
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
cinc de juliol de dos mil quatre, a les dinou
hores, 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 Accidental:
Na Gema Ripollés Querol
Excusa l’assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau
1.- MOCIÓ REAL DECRET 439/2004 DE 12 DE MARÇ.- Es dona compte al Ple
de la moció d’Alcaldia presentada, que és com segueix:
“Vist que, segons allò previst en l’article 3.1 de la Llei 41/1995, de 22 de
desembre de Televisió Local per Ones Terrestres, el Ministeri de Ciència i
Tecnologia, mitjançant el Real Decret 439/2004, de 12 de març, publicat al BOE de
data 08 d’abril de 2004, ha aprovat el Pla Tècnic Nacional de la televisió digital
local.
Atés que, en eixe Pla es fa constar que s’adjudica un canal multiple a la
demarcació amb referència TL02CS, amb denominació “Morella”, canal múltiple
22, i una potència radiada de 50 W, que abasta el territori dels municipis de
Morella, Vilafranca i Benassal, amb una densitat de població de 11 habitants per
quilòmetre quadrat i una superfície total de 586,97 quilometres quadrats.
Atés que, l’article 9 de la Llei 41/1995, estableix que, una vegada aprovat el
Pla Tècnic Nacional de la televisió digital local, per a la reserva de la freqüència per
a la difusió d’un canal múltiple de televisió local en una demarcació determinada,
els municipis inclosos dintre d’aquesta podran acordar la gestió per si mateixos
d’un programa de televisió local amb tecnología digital, dintre del canal múltiple
corresponent a la seua demarcació, mitjançant l’atorgament de l’oportuna
concessió per a la seua explotació per l’organisme competent.
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Atés que, segons l’article 12 de la Llei 41/1995, en el cas de gestió
municipal del servei de Televisió local per ones terrestres, el control de l’actuació
de l’entitat gestora del servei la farà el Ple de l’Ajuntament, qui haurà de vetllar pel
respecte dels principis de funcionament enunciat en l’article 6 de la referida Llei
41/1995.
Atés que, segons determina la Disposició Addicional Sexta del Real Decret
439/2004, la decisió sobre el model de gestió i el control de la gestió directa o dels
concessionaris del servei públic de televisió local, en canals reservats per a àmbits
territorials que incloguen mes d’un municipi, haurà de prendre’s per qualsevol dels
mitjans de col·laboració entre les Administracions prevists en la Llei 7/1985.
Atés que, segons determina la Disposició Transitòria Única de la Llei
41/1995, les sol·licituds d’atorgament de la concessió es dirigiran pels respectius
Ajuntaments a la Comunitat Autonoma corresponent.
Atés que, segons l’article 22.2.f), en relació amb l’article 47.2.k) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, és el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta dels seus membres, l’organ que té atribuida la
competència per a establir la forma de gestió concreta dels serveis municipals.
Atés que, resulta urgent celebrar un Ple per a manifestar expressament la
voluntat municipal en relació amb aquest assumpte, donat que el termini establert
a l’efecte acaba el proper dia 8 de juliol, es proposen al Ple els següents acords:
PRIMER. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Morella d’assumir la
gestió directa d’un Programa de Televisió Local amb tecnologia digital, dintre del
canal múltiple n.º 22, referència TL02CS, amb la denominació “MORELLA”,
aplicant la voluntat d’aplicar en la gestió d’eixe programa els principis regulats en
l’article 6 de la Llei 41/1995.
SEGON. Remetre la corresponent sol·licitud a la Direcció General de
Promoció Institucional de la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana i al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que assumeix les
competències de l’antic Ministeri de Ciència i Tecnologia.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde de Morella, En Joaquim Puig Ferrer per a
prendre les resolucions i subscriure els documents que calguen per a fer efectiu
aquest acord.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal y com ve redactada.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
dinou hores i quinze 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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