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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 15 D'ABRIL DE 2005=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
Na Mª Luz Blasco Querol
Na Rebeca Pérez Milián
En Cristobal M. Milián Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
quinze d'abril de dos mil cinc, a les vint 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 Francisco Medina Candel
En Ernesto Blanch Marin
En Diego Ibáñez Grau
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS I SUBHASTA FUSTES
MONTE DE PEREROLES.- Vist els plecs de condicions tècniques i econòmiquesadministratives particulars que han de regir per a l'alienació dels aprofitaments dels
Montes Propis, inclosos en el Catàleg d'Utilitat Pública, i RESULTANT: Que el Servei
Territorial de Medi Ambient ha remés a aquest Ajuntament el plec de condicions
tècniques particulars, que ha sigut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria
jurídica, i per la Intervenció, per la seva fiscalització prèvia.
CONSIDERANT: Que l'art. 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de Juny de 1957, en relació
amb l'art. 265 del seu Reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer,
determina la competència de l'Entitat Local per la realització de l'aprofitament dels
seus montes amb subordinació, en lo tècnic-facultatiu, inclosa la fixació de preus
mínims dels productes, a allò que disposa l'Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives de l'aprofitament, de conformitat amb l'art. 82 del Reglament de
Contractació de l'Estat, ha de redactar-se el Plec de Condicions Administratives
Particulars, que, degudament informat per la Secretaria i per Intervenció, ha de ser
aprovat per l'Ajuntament Ple, com òrgan competent, segons los que es disposa en
l'art. 22.2 I) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 122 del
Text Refundit de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, devent exposar-se al públic durant
8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província, segons lo que disposa el
mencionat art. 122 del Text Refundit.
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VISTS: Els informes favorables de Secretaria e Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'alienació,
mitjantçant subhasta de l'aprofitament de fustes en el monte Pereroles, corresponent
a 5.403 pinus nigra, que equivalen a 3.925,453 m3, a un preu unitari de 23,50
euros/m3 i una taxació total de 107.007,849 euros IVA inclòs, sent el plaç d'execució
de VINT-I-QUATRE MESOS a comptar des de la data d'expedició de la llicència.
SEGON.- Que s'expose al públic durant el plaç de vuit dies mitjantçant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se
simultaneament la subhasta pel plaç de vint dies.
2.- REITERACIÓ SOL.LICITUD TV LOCAL SEGONS NOVA LLEI DE
TELECOMUNICACIONS.- Coneix el Ple que en la sessió plenària celebrada el passat
05 de juliol de 2004 es va sol.licitar la gestió directa d'un Programa de Televisió Local
amb tecnologia digital, dins del canal múltiple nº 22 referència TL02CS amb la
denominació “MORELLA”.
Conegut que la nova regulació que s'ha donat a aquestes concessions aconselle
reiterar la sol.licitud feta en el seu moment, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Dirigir-se a la Direcció General de Promoció Institucional de la Conselleria
de Presidència de la Generalitat Valenciana reiterant la sol.licitud de gestió directa
d'un Programa de Televisió Local amb tecnologia digital, dins del canal múltiple nº 22
referència TL02CS amb la denominació “MORELLA”.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS I SUBHASTA IMMOBLE
LLACOVA.- Coneix el Ple el procediment incoat per a l'alienació de l'immoble ubicat
en la Llacova.
ATENENT que el citat edifici està qualificat com bé patrimonial, valorat en 108.532,71
euros.
ATENENT que fins a aquest moment aquest edifici ha estat dedicat a turisme rural, no
sent adequat per a aquest fi i no estant previst en un futur l'adscripció a una funció
específica i davant la necessitat de nutrir el pressupost per la inversió.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste que hauria desitjar no alinear-ho, ja que
es tracta de desprenders de patrimoni.
A lo que li respon el Sr. Puig, aquest edifici es un patrimoni revaloritzat en el seu
moment arà es podrà traure un rendiment econòmic, n'hi ha molt de patrimoni
municipal que no es troba en condicions i n'hi ha que escollir entre les distintes
posicions que poden hi haver.
Després d'aquestes deliberacions i vistes les disposicions legals d'aplicació, l'informe
favorable de Secretaria i el Plec de Condicions redactat a l'efecte, el Ple per
unanimitat ACORDA:
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PRIMER.- Alienar mitjançant subhasta el següent bé patrimonial:
“Edifici “Escuelas de la Llácova” Patrimonial de servei públic, situat en l'Aldea del
mateix nom d'aquest terme de Morella, linde, per la dreta entrant, assagador,
esquerra, Concepción Ortí i esquena assagador. Ocupa una superfície de 84 m2.
Destinat a Escola Nacional i casa -habitació del Sr. Mestre. Te anexe davant de la
casa un hort de 80 m2. Inscrit en el Registre de la Propietat en el Tomo 414, Libro 70
de Morella, folio 126 vuelto, Finca nº 3.133, inscripció 3ª de data 31 de maig de 1.950,
rehabilitada en l'any 1.998 i convertida en dos vivendes de 88,82 m2 cada una”
SEGON.- Aprovar el Plec de condicions jurídic econòmiques-administratives que ha
de regir la subhasta, disposant que es publica per plaç de vuit dies en el tauló
d'anuncis i Butlletí Oficial de la Província, anunciant la licitació simultaneament.
TERCER.- Donar compte d'aquest acord a l'òrgan de la Comunitat Autònoma que
tinga atribuida la competència.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI DE PERSONAL.- Coneix el Ple Conveni
Col.lectiu del personal laboral i les Normes Reguladores de les condicions de treball
del personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Morella al que s'arrivat després de
les negociacions amb els representants sindicals i els sindicats.
Coneix així mateix l'estudi portat a terme amb motiu d'aquest conveni amb relació amb
les places d'auxiliar administratiu de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, en el
que es posa de manifest les tasques assignades a les places de referència i en el que
es proposa la reclassificació del nivell de complement de destí del 13 al 15 de les 5
places d'auxiliar administratiu.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Conveni Col.lectiu del personal laboral i les Normes Reguladores
de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament de
Morela.
SEGON.- Exposar els citats documents al públic en el Butlletí Oficial de la Província
per un plaç de 30 dies.
TERCER.- Aprovar la reclassificació del complement de destí del nivell 13 al 15 de les
5 places d'auxiliar administratiu de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament.
5.- CREACIÓ BORSA DE TREBALL POLICIA LOCAL.- Coneix el Ple les oposicions
portades a terme per a la selecció d'un policia local, plaça que estave vancant en la
plantilla d'aquest Ajuntament, i que després de la seva realització han sigut superades
per D. Herminio Montañés Benet, que serà nombrat pròximament com a funcionari en
pràctiques, quedant pendent de realitzar el curs selectiu a l'Institut Valencià de
Seguretat Pública.
El Regidor de Hisenda En Ramon Vives Mestre manifesta la conveniència de crear
una borsa de treball per a possibles ampliacions temporals o reforços del cos de
policia local d'aquest Ajuntament.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar les bases per a la creació d'una Borsa de Treball del cos de Policia
Local.
SEGON.- Exposar aquestes bases al públic per un període de 15 dies.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE P.O.L.- Coneix el Ple l'acord de la Comissió
de Govern pel qual s'aprove el projecte de l'obra “Renovación redes de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado C/ Trinquete a Morella” inclosa en el Programa
Operativo Local de l'any 2005.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Ratificar l'acord de la Comissió de govern del dia 12-11-2004, pel qual
s'aprove el projecte “Renovación redes de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado c/ Trinquete en Morella”, inclosa en el Programa Operativo Local de l'any
2005.
SEGON.- Sol.licitar a l'Excma. Diputació Provincial la delegació per a la contractació i
seguiment de la citada obra.
TERCER.- Comprometre's a l'aportació durant l'execució de les obres de l'import
corresponent a l'aportació municipal, amb càrrec a la partida pressupostària nº 4360005
denominada “POL 2005 calle Trinquete” amb una consignació pressupostària de CENT
DOS-MIL CINC-CENTS ONCE EUROS (102.511 euros) inclosa amb el Pressupost
Ordinari per a l'any 2005.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint
hores i cinquanta 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

