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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 25 DE FEBRER DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Sandra García Meseguer
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-cinc de febrer de dos mil deu,
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 i urgent corresponent a
aquest dia. L’Alcalde obri la sessió
corresponent al dia d’avui i procedeix
seguidament a analitzar els distints punts
de l’ordre del dia.

1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE.- El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació
de la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és aprovada per unanimitat
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLAVER 2010.- Coneix el Ple l’Ordre
1/2010 de 19 de gener de la Conselleria d’Infrastructures i Transport sobre la
concessió d’ajudes en Matèria d’Electrificació Rural per a l’exercici 2010 (DOGV nº
6192 de 26/01/10)
Coneix així mateix la memòria valorada per a la realització de l’obra “Electrificación
zona Mas de Carceller, Mas de Gener i Granja de la Foia Erma (Morella)”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que com que hi ha un grup de gent interessada
en acollir-se a esta subvenció i és necessari que siga l’ajuntament el que ho sol·licite
així s’ha de fer.
Pren la paraula el Sr. Pallarés qui vol comentar que tal i com ja es va demanar en
aquest plenari, seria important que s’augmentara el percentatge d’ajuda per a que es
puguen portar a terme els projectes i siga un pla real d’electrificació rural.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que aquest punt del percentatge és molt important ja
que en els últims anys les persones que han demanat acollir-se finalment no han
pogut portar endavant els projectes degut a la falta de finançament.
Aquestes subvencions tindrien que prioritzar el que suposa l’electrificació dels masos.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar la memòria valorada de l’obra “Electrificación zona Mas de
Carceller, Mas de Gener i Granja de la Foia Erma (Morella)” tal i com ve redactada.
SEGON.- Dirigir-se a la Conselleria d’Infrastructures i Transport per a sol·licitar
d’acord amb l’Ordre de la citada Conselleria la concessió d’una ajuda per a la
realització de l’obra “Electrificación zona Mas de Carceller, Mas de Gener i Granja de
la Foia Erma (Morella)”
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de tots els
documents que siguen necessaris per a formalitzar la sol·licitud.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i cinc 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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