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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 27 DE JULIOL 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
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Francisco Medina Candel
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les catorze
hores, del dia vint-i-set de juliol 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 ordinària 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.- RESOLUCIÓ RECURS A L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OPERACIÓ DE
TRESORERIA.-.- Coneix el Ple la reclamació presentada per l’entitat bancària Bancaja
respecte a l’Operació de Tresoreria adjudicada en la sessió plenària de 12-07-07.
Coneix així mateix la nova valoració efectuada per la comissió d’Hisenda i Especial de
Comptes apreciant error en la valoració del Banc Santander en els 2 punts obtinguts
per obra social pel Renting del cotxe de Policia Local, ja que aquest concepte no pot
entendres com obra social.
Coneix el Ple la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació a favor de l’entitat
Bancaja pel doble empat produït en la puntuació de les ofertes, d’acord amb el Plec de
Condicions, entre Ruralcaja i Bancaja i donat que l’entitat Bancaja té un interès 0,05
menys que l’altra entitat que ha obtingut la mateixa puntuació
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos vots en contra del Partit
Popular acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Bancaja, amb les següents condicions:
OPERCIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAJA
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Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor trimestral + 0,30%
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la
legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats que siguen necessaris per a la formalització.
Pren la paraula el Sr. Puig per aclarir que es tracte d’un error en la valoració de
l’anterior adjudicació i s’accepte la reclamació efectuada per Bancaixa que beneficie
clarament al interès general de Morella, la quantitat de serveis que ofereix una i altra
entitat es clara. Demanar disculpes, i rectificar ja que sempre es millor rectificar que
no fer-ho quan s’entén raonable una reclamació.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES CONCERTACIÓ PRÉSTECS.- Es dona compte
per part de la Regidora d’Administració, Hisenda i Promoció Econòmica Na Sandra
García Meseguer de la revisió de les bases per a l’adjudicació de préstecs i altres
operacions en entitats bancàries.
La proposta de millora dels criteris que han de servir com a base per a adjudicacions
de préstecs i altres operacions en entitats bancàries que ha de regir d’ara endavant es
la següent:
1.- Haver concurrit i ofertat condicions en operacions sol·licitades per l’Ajuntament
durant els 3 anys anteriors. Valoració: 0,25 punts per cada una amb un màxim d’1
punt.
2.- Relació Institucional de la Entitat amb l’Ajuntament; així com participació en
sol·licituds realitzades pel propi Ajuntament o per altres col·lectius de la localitat.
Valoració: fins a 4 punts.
3.- Obra Social per mig d’actuacions estables. Valoració: fins a 2 punts.
4.- Relació Financera de l’ajuntament amb l’Entitat. Valoració global dels diferents
serveis financers facilitats per l’Entitat (gestió de nòmines, transferències, remuneració
de saldos, gestió de rebuts, etc.). Valoració: fins a 1 punt.
5.- Oferta econòmica (despeses financeres o interessos). Valoració: fins 3 punts.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els nous criteris citats anteriorment
que han de servir com a bases per a l’adjudicació de préstecs i altres operacions en
entitats bancàries.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que el seu grup està d’acord amb la
revisió d’aquestes bases per a siguen més flexibles, entenent que hi hague una
competència sana entre les entitats per a que s’esmeren tant ens els tipus com en les
condicions en general.
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Pren la paraula el Sr. Puig dient que el que es obvi es que s’està parlant d’una qüestió
econòmica, es igual que siga per la via d’interessos o per aportacions econòmiques, hi
ha dos entitats que per les seues característiques tenen una actitud permanent de
suport a la política econòmica municipal.
Sent les 14 hores i 18 minuts s’absenta el Sr. Alcalde passant a presidir el Ple el 1er.
Tinent d’Alcalde En Ernesto Blanch Marin .
3.- RECLASSIFICACIÓ PLACES PERSONAL.- Es dona compte per part de la Sra.
Secretaria de la reclassificació del personal de les oficines d’aquest Ajuntament.
PRIMER.- La plantilla de personal que ha de regir durant l’any 2007, va ser aprovada
pel Ple d’aquest Ajuntament junt amb el Pressupost en la seva sessió de data 29 de
desembre de 2006. Aprovant-se amb la mateixa estructura vigent des de l’any 2000.
SEGON.- Posteriorment la secció de personal de l’Ajuntament ha realitzat una sèrie
de reunions, estudiant concretament la classificació de llocs de treball dels Serveis
Generals, concretament de personal de oficines confrontant-los amb les funcions i
comeses que realitzen.
TERCER.- Es per això, una vegada constatada la necessitat d’atendre una tasca
permanent, competència de l’Entitat Local (art. 10 i 230 del Reglament de Funcionaris
d’Administració Local), s’ha creat en la plantilla el corresponent lloc de treball, perfilant
a continuació la categoria idònia per cobrir el mateix, això es, la plaça.
I ha que tenir en compte que el treballador local es titular d’una plaça i ocupant d’un
lloc de treball, en els termes de l’art. 141.1 del TRRL.
S’entén, doncs, després d’aquestes adaptacions i reclassificacions consegüents que
els llocs de treball de la plantilla dels Serveis Generals, concretament Personal
d’oficines s’adapta, amb caràcter general, als criteris continguts en la legislació sobre
la matèria.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació de la següent reclassificació en el
personal de Serveis Generals, Personal d’Oficines.

Proposta
1. Habilitació de Caràcter Nacional
1.1. Secretaria – Intervenció

Número

Vacants Grup

1

Nivel C.D.

A/B

24

D
E

17
13

2. Escala de Administració General
2.3. Subescala Auxiliar – Auxiliars
5
2.4. Subescala Subalterno – Ordenanza 1

2
1

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la reclassificació del personal del
personal de les oficines tal i com es presente en la proposta.
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4.- MOCIÓ SOBRE BRIGADES RURALS D’EMERGÈNCIA.- Es done compte al Ple
per part del redigor de Serveis, Desenvolupament Rural i Medi Ambient En Rafael
Pallarés de la moció referent a les brigades rurals d’emergència.
“ Les B.R.E. es troben desplegades per tot el nostre territori, fent tasques de

manteniment i prevenció d’incendis, així com actuar en la seua extinció en el cas que
es produixca algun.
Si algun d’estos incendis afecta a vivendes, edificis o altra instal·lació es troben amb
la impossibilitat d’actuar, a causa de falta de preparació, mitjans i també per falta
d’autorització.
Pensem que les B.R.E. son un servei d’emergència també proper i desplegat, com
hem dit, per tot el territori, i davant la demora, en alguns casos degut a la distància,
d’altres serveis d’emergència, poden contribuir, eficaçment a l’extinció de qualsevol
tipus d’incendis.
Recordar també, que en l’època estival, que ens trobem, o en caps de setmana,
ponts, vacacions, etc. les nostres localitats veuen augmentada considerablement
l’ocupació hotelera, d’albergs, cases rurals, segones residències..., amb el consegüent
augment de risc per a les persones bens i medi natural.
Per tant, per l’exposat, es proposa al Ple d’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Dirigir-se al Conseller de Medi Ambient per a que facilite urgentment la
formació i equipament necessari a les B.R.E. (Brigades Rurals d’Emergències),
desplegades en el territori. Ja que, en el cas de produir-se qualsevol sinistre, poden
auxiliar, en dits casos, per la seua proximitat i coneixement del terreny.”
Sent les 14 hores i 22 minuts se reincopora l’Alcalde En Joaquim Puig Ferrer passant
a presidir el Ple.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa manifestant que tot el que siga millorar la formació de
les brigades forestals i aproximar a la gent la intervenció en cas d’incendi o
emergència es molt positiu i sempre reduiria el temps d’espera per a que arribaren els
bombers dels parcs del consorci.
El Ple per unanimitat acorda aprovar la referida moció tal i com ve redactada.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent 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.
La Secretaria

Visto Bueno
El Alcalde
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Joaquim Puig Ferrer
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