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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 28 D’OCTUBRE 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 Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
vint-i-vuit d’octubre de dos mil quatre, a
les vint-i-dos 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:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DEL PLENS DE LES
SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se repartit junt amb la convocatòria copies de
les actes de les sessions anteriors, per part del Sr. Alcalde és pregunta a tots els
membres si hi ha alguna qüestió referent a les actes. No hi havent cap objecció
són aprovades per unanimitat les actes de la sessions de data 05-07-04 i 09-0904.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES CONVOCATÒRIA OPOSICIÓ AGENT
POLICIA LOCAL.- Coneix el Ple les Bases redactades per la Secretaria d'acord
amb les enviades per l'Institut de Seguretat Pública de la Generalitat Valenciana
per a la provisió d'una plaça de l'Escala Tècnica, Subescala Agent, vacant en la
plantilla de personal d'aquest Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Milian qui manifeste que el seu grup està d'acord amb
aquestes bases i considere que aquest lloc de treball te d'estar desenvolupant per
un professional.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la provisió pel
sistema d'oposició d'una plaça corresponent a l'Escala Tècnica, Subescala Agent,
convocant les corresponents probes selectives.
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SEGON.- La convocatòria, juntament amb les bases se publicaran al Butlletí Oficial
de la província, al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i un extracte detallat al
Butlletí Oficial de l'Estat, amb el contingut determinat a l'art. 6.2 del Reial Decret
896/1991, produint-se els efectes administratius des de la data del Butlletí Oficial
de l'Estat, en que es publique l'extracte.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DIES DE FESTA LOCAL 2005.- Coneix el Ple els
dies de festa que la Conselleria de Treball i Serveis Socials aprova per al pròxim
any 2005, es proposa al Ple els següents dies de festa local per a l’any 2005.
-Dia 7 de gener, dia de Sant Julià
-Dia 26 de desembre, dia després de Nadal.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Fixar com a dies de festa de caràcter local els dies 7 de gener, dia de
Sant Julià i 26 de desembre, dia després de Nadal.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Treball per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ Nº 15 AL PLA GENERAL “SANTA
LLÚCIA”.- Coneix el Ple expedient incoat per a la Modificació Puntual al Pla
General d’Ordenació Urbana nº 15 “Santa Llúcia”, redactada per l’Arquitecte D.
Lucas Castellet Artero.
El Sr. Bordás, regidor d'Obres, Serveis i Urbanisme explique al Ple l'abast de la
modificació proposta, que consisteix exclusivament en modificar la línia de
protecció de vistes de la zona de “Santa Llúcia”.
A continuació pren la paraula el Sr. Milian qui pose de manifest la postura del seu
grup en desacord amb esta modificació, perquè variar la zona de protecció de
vistes entenem que reste serietat al Pla General d'Ordenació Urbana.
També veem que es arriesgat canviar-lo sense conèixer el que se ferà en la zona
amb el PAI presentat i entenem que n'hi ha sol.lucions, com es que es facen
menos vivendes o qualsevol altra sol.lució que no supose modificar la zona de
protecció de vistes.
A lo que el Sr. Bordàs respon que el PAI presentat s'informa i s'expose al públic
per alternatives, per lo que no seria raonable vincular la modificació de la zona de
protecció de vistes a una proposta concreta.
Per altra banda volem que aquesta zona siga la de expansió de Morella en els
pròxims anys. Amb aquesta proposta es millorarie l'accés nord i es recuperarie un
espai degradat.
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde qui pose de manifest que el Pla
General d'Ordenació Urbana es pot modificar i de fet es modifica constantment en
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tots els municipis ja que quan s'aprove n'hi ha coses que no estan previstes i altres
en les que canvien els criteris, avuí mateix es porten al Ple dos modificacions més.
Es tracta de la primera iniciativa urbanística privada en Morella i per lo tant si es
raonable es te de recolzar. S'ha demanat una edificabilitat baixa i que contemple la
construcció de vivendes de protecció oficial i ho farem complir.
La definició final, si es roina, la Comissió Provincial d'Urbanisme ho dirà. En aquest
moment s'obri un període d'informació pública.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Municipal Socialista i quatre vots en
contra del Grup Popular, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 15 “Santa Llúcia”, redactada per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero.
SEGON.- Sometre a informació pública mitjançant anunci que s’insertarà al Boletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i als diaris de
major difusió de la província, per el termini d’un mes, i durant aquest període
quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo, podent
presentar les alegacions pertinents.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar quants documents sigen necessaris.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ Nº 16 AL PLA GENERAL
“PARADOR DE TURISMO”.- Coneix el Ple expedient incoat per a la Modificació
Puntual al Pla General d’Ordenació urbana nº 16 “Parador de Turismo”, redactada
per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero.
Pren la paraula la Sra. Ripollés dient que el seu grup s'alegre de que es treballe en
positiu ja que es una iniciativa de fa temps de la Diputació, però manifeste la
preocupació del seu grup per que la realització del tunel d'accés al Parador puga
paralitzar la construcció.
A lo que respon el Sr. Puig que poden estar tranquils que ni aquest Ajuntament ni
l'administració de paradors retardarà la construcció del parador. El retard ocasionat
fins a aquest moment es degut a que no s'han tingut en compte a les
administracions encarregades de otorgar els permisos i llicències necessaris, així
com que el projecte inicial que es plantejava no era raonable per la qüestió de que
tot el tràfic tenia que passar per el casc urbà de Morella.
Per altra banda no s'han pogut començar les obres ja que el projecte no està
realitzat, ja que el que s'havia presentant com inicial no tenia el nivell de detall
necessari per a l'execució del projecte. Aquestes objeccions també son
compartides per la Conselleria de Cultura.
Esperem que aquest projecte definitiu estigue acabat per a febrer.
Assabentat el Ple per unanimitat, s’acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 16 “Parador de Turismo”, redactada per l’Arquitecte D. Lucas Castellet
Artero.
SEGON.- Sometre a informació pública mitjançant anunci que s’insertarà al Boletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i als diaris de
major difusió de la província, per el termini d’un mes, i durant aquest període
quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo, podent
presentar les alegacions pertinents.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar quants documents sigen necessaris.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ Nº 17 AL PLA GENERAL “PLAN
ZONAL DE RESIDUOS INERTES”.- Coneix el Ple expedient incoat per a la
Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació urbana nº 17 “Plan Zonal de
residuos Inertes”, redactada per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports En José
Manuel Miguel Alcáñiz.
Assabentat el Ple per unanimitat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual al Pla General d’Ordenació
Urbana nº 17 “Plan Zonal de Residuos Inertes”, redactada per l’Enginyer de
Camins, Canals i Ports En José Manuel Miguel Alcáñiz..
SEGON.- Sometre a informació pública mitjançant anunci que s’insertarà al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i als diaris de
major difusió de la província, per el termini d’un mes, i durant aquest període
quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo, podent
presentar les alegacions pertinents.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar quants documents sigen necessaris.
7.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ECOEMBES.- Coneix el Ple Conveni
Marc amb la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Terrritori i
Vivenda i l'entitat Ecoembalajes España S.A.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Conveni amb la Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Territori i Vivenda i l'entitat Ecoembalajes S.A. per a realitzar les
tasques de reciclatge de paper, vidre i plàstics.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tota
la documentació que siga necessària.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint-i-tres 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.
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