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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE MAIG DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
En Ernesto Blanch Marín
En Jesús Ortí Adell
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze de maig 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
ordinària 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.

S’excusa l’assistència de la regidora Na Milagros Vallivana Ripollés Segura.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es 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 data 1504-10 i 03-05-10.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc parlar de la qüestió bàsica i que ens està ocupant més temps en la
gestió i que és el seguiment de la construcció del Parador de Turisme. Durant aquest
mes s’han mantingut dues entrevistes amb el Director General de Turespaña En
Antoni Bernabé, una este mateix matí, una amb la Consellera de Turisme i una altra
amb els representants de l’empresa SACYR.
En les entrevistes mantingudes amb Turespaña, el Ministeri segueix amb la seva
aposta per la construcció del Parador i continuaran fent tot el possible per
desbloquejar aquest tema, per lo que es demane a la Conselleria de Cultura que pose
tot el que estigue en la seva mà per a que es puguen començar les obres.
Fer referència a l’assistència a la signatura del Conveni Marc de Desenvolupament
Rural de la Mancomunitat Taula del Sénia, que ha tingut lloc a Madrid, i que significarà
una inversió de 6 milions d’euros durant els propers anys. Aquest conveni substituirà a
l’actual que tenia a veure en els camins i que tant bon rendiment ha donat en el
territori de la Mancomunitat Taula del Sénia.
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També s’han mantingut converses amb la Conselleria d’Infraestructures per tractar el
tema del transport públic, i per tal de aconseguir tenir servei d’autobús els caps de
setmana.
Es va assistir a l’acte de reivindicació de l’Arc Mediterrani, organitzat per la Fundació
Villalonga, per tal de demanar que en la Unió Europea se situe com un element de
referència important la construcció de les comunicacions en el arc mediterrani, i que a
Morella ens afectaria molt positivament.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha reunit per 3ª vegada la comissió “Morella pel treball, creada per dinamitzar
l’ocupació.
- El balanç ha segut positiu a pesar de l’increment dels desocupats. S’ha
publicat 9 ofertes de treball, s’ha realitzat un curs sobre el desenvolupament
en el mig rural, etc...
- Se crearan 14 llocs de treball en els programes de salaris subvencionats pel
SERVEF.
- Es continuaran desenvolupant les polítiques actives, sobretot en matèria de
formació, ja hi ha alguns cursos programats.
S’ha sol·licitat un taller d’ocupació de jardineria per a joves de 16 a 25 anys
sense estudis superiors.
ÀREA DE TURISME
-

S’ha rebut un Fam Trip de periodistes per a donar a conèixer el programa
“Fusión de sensaciones”, amb molt bon resultat.
S’ha superat amb bona nota l’auditoria anual de la “Q” de qualitat de que disposa
l’oficina de turisme.
S’ha assistit a la festa Anual d’Assetmyco, en la que s’ha atorgat el premi a la
Societat Esportiva Espemo, que celebra el seu 25 aniversari.
S’està duent a terme la campanya “Viu la primavera a Morella” amb un punt de
llibre, acollit mot positivament per tot el públic de les distintes fires del llibre en les
províncies de Castelló, Terol, Tarragona i Barcelona, i molt especialment en la Fira
del Llibre de València.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

S’estan duent a terme les obres d’urbanització del C/ Sant Julià.
S’ha reparat el paviment de l’entrada a la ciutat per la zona de portal de Sant
Mateu.
Estan finalitzant les obres de millora de l’entorn d’Ortells referents als Plans
Provincials.
S’estan construint uns lavabos en el forn d’Ortells.
Distintes reparacions en el Castell i molt especialment la reparació de l’escala
d’accés a la Plaça d’Armes.
S’ha iniciat l’obra de millora del camí exterior a la muralla des del Portal de Sant
Miquel al Portal de Sant Mateu que es preveu que finalitze a principis de la tardor
amb una inversió de més de 200.000 euros, finançat amb els acords
mediambientals de l’empresa Renomar.
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-

Va tenir lloc una reunió de la Mancomunitat d’Els Ports amb representant de
l’empresa Renomar per a desbloquejar el pagament de l’impost de BICES dels
aerogeneradors.
El síndic va participar en una reunió de la Federació de Municipis de la Comunitat
Valenciana referent a la Reforma de la Llei Urbanística Valenciana.
El 1er. tinent d’alcalde va participar en una reunió de la Conselleria d’Habitatge
referent al Programa Alquila.
ÀREA DE SERVEIS
-

Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus.
S’han realitzat diversos preparatius per a la Rogativa.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Es va fer una neteja del camí a Vallivana en motiu de la Rogativa.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE CULTURA
-

Participació en el Xè. Aniversari del Campus Obert de la UJI.
Assistència a la Fira del llibre de Vinaròs.
Desenvolupament de les activitats de la setmana del llibre, dia del soci,
contacontes per als més menuts, presentació del llibre “El espanyol de la foto de
París”.
Lliurament dels premis a les millors fotografies de la “Primera gran nevada del S.
XXI” (Sara Alonso, Mari Monserrat i Manolo Moliner).
Col·laboració amb distints historiadors en la recerca de material.
Atenció a diferents grups escolars per donar a conèixer la nostra ciutat.
Continuació de la programació de cinema.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Col·laboració en el desenvolupament dels cursos proposats per l’AMPA de
primària.
Possibilitar la realització de les pràctiques en l’Escola Infantil d’una alumna del
projecte d’integració social proposat per la Fundació Isonomia de la UJI.
Realització del dia de l’arbre amb la col·laboració de la regidoria de medi ambient
i l’AMPA de primària.
Participació dels diferents consells escolars.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Juntament amb la UJI s’està preparant el fi de curs de la Universitat per majors.
El dia 30 de maig a les 18 h. en el Teatre Municipal tindrà lloc l’obra de teatre
prevista per a Nadal i que es va ajornar per inclemències meteorològiques.
El 12 de maig es va reunir el Consell de la Gent Major a fi d’organitzar les
jornades de la Gent Gran que tindran lloc dins del mes de juny.
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Enfront de la sol·licitud per part dels/les organitzadors/es de l’Aplec dels Ports de
la col·laboració de la gent major dels nombrosos municipis donant a conèixer un
personatge popular de cada un d’ells, les persones majors de Morella han aportat
el personatge de la Pardala.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El 23 d’abril reunió del consell de Solidaritat i Benestar Social per a tancar les
jornades de solidaritat 2010 que començaran el dia 14 de maig.
Suport a la Fundació Vicente Ferrer com a candidatura al Premi Nobel de la
Pau.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Ha finalitzat el curset, organitzat juntament amb Morella Jove i Roque Formación,
de cuina per a Joves amb un èxit de participació. S’estan preparant noves
convocatòries per a dins del 2010.
Hem rebut propostes de treballs universitaris i estem col·laborant amb diferents
alumnes.
ÀREA DE FESTES
-

S’estan realitzant reunions amb diferents col·lectius i associacions de cara a
programar les activitats de les festes d’estiu.
S’estan preparant vàries presentacions amb la Mancomunitat Taula del Sénia
sobre la Mostra que tindrà lloc el 12 i 13 de juny.
S’estan organitzant tots els preparatius per a les festes del Quinquenni de Xiva i
les festes d’estiu d’Ortells.
ÀREA D’ESPORT
-

Arribada del 64 Gran premi Vila Real - Morella - Vila Real felicitant molt
especialment al morellà Jorge Amela per la seva participació i pel lloc 21 en
l’arribada.
Felicitació al grup infantil del Club Bàsquet Femení Morella, pel 3er. lloc
autonòmic i 1er. provincial.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va produir a Forcall el 22 d’abril una reunió amb els responsables de Renomar
per tal de conèixer els terminis que tenen de previsió de pagaments dels Impostos
de Bens Immobles de característiques especials i de la realització d’un pla
d’ocupació de caràcter comarcal o accions de caràcter energètic, amb finançament
d’aquesta empresa.
El passat dia 28 d’abril va venir els funcionaris de la Policia Nacional de Castelló
per tal d’emetre als morellans els corresponents DNI electrònics. Ja s’ha manifestat
que tenen que tornar a venir en algun altre moment de l’any per tal d’atendre totes
les sol·licituds de persones que ho han demanat.
Juntament amb l’alcaldia, es va produir una reunió amb el nou cabo de la
Guàrdia Civil per tal de tractar diversos temes de seguretat que afecten a la
població i interessar-nos per la marxa de les obres del Quartell.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Es va formalitzar la compravenda definitiva de la Llèqua per part de l’Ajuntament
a CISE i de CISE als particulars, concloent així el procés incoat fa dos anys per tal
de vendre aquest patrimoni en condicions adequades.
Per part de l’empresa CISE s’ha promocionat l’adjudicació de la piscina
municipal, per tal de que estigue en funcionament en les dades previstes.
Es va produir una reunió de la Mancomunitat Taula del Sénia el dia 13 a la Jana
on es van tractar diversos temes:
- Es va donar compte del nou conveni de desenvolupament rural que va ser
signat la setmana passada amb presència de l’alcalde de Morella. Suposarà 3
milions d’euros per a camins i 2 milions més per a altres projectes de
desenvolupament rural. Recordar que tenim que emprendre en breu dins
aquest programa una part del camí rural de la rogativa de Vallivana.
- Es tornarà a fer iniciatives per tal de crear ocupació i formació en nous
tallers d’empleo que tindran noves edicions en aquest mateix any.
- Es tornarà a informar de les noves ajudes a la reindustrialització, que estan
suposant ajudes quantioses per als empresaris del territori de la
mancomunitat.
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Ha entrat en funcionament la secció relativa a normativa municipal, dins el
projecte de e-administració que tenim en col·laboració amb la Universitat Jaume I
des de fa dos anys i en el que s’aniran penjant paulatinament les ordenances i
altres normes que afecten als ciutadans i ciutadanes de Morella per al seu públic
coneixement.
S’estan portant a terme noves converses amb les empreses de telefonia, per tal
d’optimitzar els recursos municipals en matèria de despeses ordinàries, que
esperem siguen reduïdes sensiblement en els propers temps, així com veure les
possibilitats d’emprendre novament la millora de la senyal de telefonia mòbil a tot el
territori municipal per part dels operadors.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Esta setmana entrarà en proves el gestor d’incidències previst en els plans
Avanza de la Taula del Sénia, com a mecanisme per a que els diversos
departaments municipals i la pròpia ciutadania disposen d’un mecanisme àgil per
poder comunicar i solventar les diverses eventualitats que es puguen produir entorn
als bens municipals i altres elements del nostre patrimoni i infraestructures.

Per acabar fer referència a la mort d’En José Maria Guimerà que va ser regidor
d’aquest ajuntament en la primera legislatura de la democràcia, transmetent el nostre
condol a la seva família i recordant la seva feina tant de farmacèutic del nostre poble
com la seva dedicació en aquest ajuntament en un moment determinant del nostre
municipi com va ser la constitució dels ajuntaments democràtics.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES DE MARÇ DE
2010.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de tresoreria del mes de març de
2010, que són com segueixen:
MES MARÇ
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13.773,36 €
586.683,93 €
600.457,29 €
590.204,66 €
10.252,63 €

Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que lamenta la falta de liquidés que hi ha en aquests
moments.
A lo que li respon el Sr. Puig que també lamenta la falta de liquidés i sobre tot tenint
en compte que aquesta ve motivada en gran part pel milió d’euros que deu a aquest
ajuntament la Generalitat Valenciana.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de març de 2010 tal i com vénen
redactats.
4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, OBRA “ADECUACIÓN Y
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ESCUELA DE
ADULTOS, BIBLIOTECA Y LUDOTECA” CORRESPONENT AL FONS ESTATAL
2010.- Vist que amb data 25 de febrer del 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació
Territorial va dictar la resolució d’autorització per al finançament dels projectes i va
ordenar la seua publicació en la pàgina del Ministeri de Política Territorial.
Vistes les característiques de l’obra “Adecuación y accesibilidad de edificio para
actividades culturales, escuela de adultos, biblioteca y ludoteca” es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que amb data 9 de març del 2010, per Resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 9 de març del 2010, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del
contracte.
Vist que en el Ple de 11 de març de 2010 es va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació de les obres
consistents en “Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales,
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escuela de adultos, biblioteca y ludoteca”, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que amb data 27 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació per un termini
de tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb data 20 d’abril de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de SOLVI OBRES I SERVEIS S.L.
Vist que amb data 3 de maig de 2010, el Ple va adjudicar provisionalment a favor de
SOLVI OBRES I SERVEIS S.L., el contracte de l’obra consistent en “Adecuación y
accesibilidad de edificio para actividades culturales, escuela de adultos, biblioteca y
ludoteca”, pel preu de 62.645,32 euros i 10.023,25 euros d’IVA.
Vist que en data 5 de maig de 2010, l’adjudicació provisional es va notificar a tots els
licitadors i es va publicar en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Vist que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari SOLVI
OBRES I SERVEIS S.L., requerint-li per a que presentare la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i constituira la garantia definitiva.
Vist que amb data 11 de maig de 2010, l’adjudicatari SOLVI OBRES I SERVEIS S.L.
va constituir garantia definitiva per import de 1.252,90 euros i va presentar els
documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres de
“Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales, escuela de adultos,
biblioteca y ludoteca”, per procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, varis
criteris d’adjudicació i tramitació urgent, aprovada pel Ple en data 3 de maig de 2010 i
en el Perfil de contractant.
SEGON.- Disposar el gasto amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i Sostenibilitat Local i amb càrrec a la partida 33/63202.
TERCER .- Notificar l’elevació a definitiva de l’Adjudicació Provisional als licitadors que
no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells
presentada.
QUART.- Notificar a SOLVI OBRES I SERVEIS S.L., adjudicatari del contracte, el
present acord i citar-lo per a la signatura del contracte.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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QUINT.- Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte de
l’obra “Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales, escuela de
adultos, biblioteca y ludoteca” en el Perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló.
SEXT.- Formalitzat el contracte es deurà presentar pel contractista el Pla de Seguretat
i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva
aprovació per l’Ajuntament previ informe del Director Facultatiu de les Obres i la seva
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta
de replanteo i inici de l’obra.
SÈPTIM.- Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.mpt.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb el vist i plau de l’Alcalde, en el que es face
constar:
a) El procediment seguit per la licitació de les obres.
b) La data d’adjudicació definitiva.
c) La identitat de l’empresa adjudicatària, amb indicació del CIF.
d) Import de l’adjudicació sense IVA.
e) IVA repercutible.
f) El termini d’execució de les obres.
g) L’import d’adjudicació del contracte.
h) El número de persones a ocupar per les empreses adjudicatàries, o les
subcontractistes d’aquelles, especificant les que formen part de l’empresa i les de
nova contractació.
i) El número de compte al que s’efectuarà el lliurament dels recursos.
OCTAU.- En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació
definitiva el contractista presentarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’Obra,
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual s’analitzen, estudien,
desenvolupen i complementen les previsions contingudes en aquests. En aquest Pla
s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
Contractista propose amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi.
El Pla serà informat per l’Organ de contractació en el termini de cinc dies naturals
sobre la procedència de la seva aprovació. En tot cas, el termini màxim per l’aprovació
del Pla de Seguretat i salut en el treball serà d’un mes des de la signatura del
contracte.
NOVÉ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, OBRA “INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIAS, RETRANSMISIÓN DE ACTOS
INSTITUCIONALES Y ACCESO DE LA CIUDADANÍA A NUEVAS TECNOLOGÍAS”
CORRESPONENT AL FONS ESTATAL 2010.- Vist que amb data 22 de febrer del
2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va dictar la resolució d’autorització
per al finançament dels projectes i va ordenar la seua publicació en la pàgina del
Ministeri de Política Territorial.
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Vistes les característiques del subministrament “Infraestructura y equipamiento para
videoconferencias, retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadania a
nuevas tecnologias” es considera com a procediment més adequat el procediment
obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris
d’adjudicació.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que amb data 9 de març del 2010, per Resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 9 de març del 2010, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del
contracte.
Vist que en el Ple de 11 de març de 2010 es va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació del contracte del
subministrament
consistent
en
“Infraestructura
y
equipamiento
para
videoconferencias, retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadania a
nuevas tecnologias”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que amb data 27 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació per un termini
de tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb data 20 d’abril de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de AUDIOVISION TEC C.B.
Vist que amb data 3 de maig de 2010, el Ple va adjudicar provisionalment a favor de
AUDIOVISION TEC C.B., el contracte de subministrament consistent en
“Infraestructura y equipamiento para videoconferencias, retransmisión de actos
institucionales y acceso de la ciudadania a nuevas tecnologias” pel preu de 30.172,41
euros i 4.827,58 euros d’IVA.
Vist que en data 5 de maig de 2010, l’adjudicació provisional es va notificar a tots els
licitadors i es va publicar en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Vist que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari
AUDIOVISON TEC C.B., requerint-li per a que presentare la documentació justificativa
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i constituira la garantia definitiva.
Vist que amb data 14 de maig de 2010, l’adjudicatari AUDIOVISION TEC C.B. va
constituir garantia definitiva per import de 603,00 euros i va presentar els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de subministrament
de “Infraestructura y equipamiento para videoconferencias, retransmisión de actos
institucionales y acceso de la ciudadania a nuevas tecnologias” per procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent,
aprovada pel Ple en data 3 de maig de 2010 i en el Perfil de contractant.
SEGON.- Disposar el gasto amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i Sostenibilitat Local i amb càrrec a la partida 92/62600.
TERCER .- Notificar l’elevació a definitiva de l’Adjudicació Provisional als licitadors que
no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells
presentada.
QUART.- Notificar a AUDIOVISION TEC C.B. adjudicatari del contracte, el present
acord i citar-lo per a la signatura del contracte.
QUINT.- Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte de
subministrament
“Infraestructura
y equipamiento para videoconferencias,
retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadania a nuevas tecnologias”
en el Perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
SEXT.- Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.mpt.es, un certificat
del Secretari de l’Ajuntament amb el vist i plau de l’Alcalde, en el que es face constar:
a) El procediment seguit per la licitació de les obres.
b) La data d’adjudicació definitiva.
c) La identitat de l’empresa adjudicatària, amb indicació del CIF.
d) Import de l’adjudicació sense IVA.
e) IVA repercutible.
f) El termini d’execució de les obres.
g) L’import d’adjudicació del contracte.
h) El número de persones a ocupar per les empreses adjudicatàries, o les
subcontractistes d’aquelles, especificant les que formen part de l’empresa i les de
nova contractació.
i) El número de compte al que s’efectuarà el lliurament dels recursos.
SÈPTIM.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
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6.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, OBRA “NUEVO ACCESO AL
CASTILLO” CORRESPONENT AL FONS ESTATAL 2010.- Vist que amb data 22 de
febrer del 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va dictar la resolució
d’autorització per al finançament dels projectes i va ordenar la seua publicació en la
pàgina del Ministeri de Política Territorial.
Vistes les característiques de l’obra “Nuevo acceso al Castillo” es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 8 de març del 2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que amb data 9 de març del 2010, per Resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 9 de març del 2010, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del
contracte.
Vist que en el Ple de 11 de març de 2010 es va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació de les obres
consistents en “Nuevo acceso al Castillo” per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que amb data 27 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació per un termini
de tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb data 20 d’abril de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A.
Vist que amb data 3 de maig de 2010, el Ple va adjudicar provisionalment a favor de
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A., el contracte de l’obra
consistent en “Nuevo acceso al Castillo”, pel preu de 88.569,18 euros i 14.171,07
euros d’IVA.
Vist que en data 5 de maig de 2010, l’adjudicació provisional es va notificar a tots els
licitadors i es va publicar en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Vist que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A., requerint-li per a que
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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presentare la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituira la garantia
definitiva.
Vist que amb data 10 de maig de 2010, l’adjudicatari EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCIONES LA VALL S.A. va constituir garantia definitiva per import de
4.428,46 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres de
“Nuevo acceso al Castillo”, per procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa,
varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent, aprovada pel Ple en data 3 de maig de
2010 i en el Perfil de contractant.
SEGON.- Disposar el gasto amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i Sostenibilitat Local i amb càrrec a la partida 33/63201.
TERCER .- Notificar l’elevació a definitiva de l’Adjudicació Provisional als licitadors que
no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells
presentada.
QUART.- Notificar a EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A.
adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte.
QUINT.- Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte de
l’obra “Nuevo acceso al Castillo” en el Perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló.
SEXT.- Formalitzat el contracte es deurà presentar pel contractista el Pla de Seguretat
i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva
aprovació per l’Ajuntament previ informe del Director Facultatiu de les Obres i la seva
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta
de replanteo i inici de l’obra.
SÈPTIM.- Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.mpt.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb el vist i plau de l’Alcalde, en el que es face
constar:
a) El procediment seguit per la licitació de les obres.
b) La data d’adjudicació definitiva.
c) La identitat de l’empresa adjudicatària, amb indicació del CIF.
d) Import de l’adjudicació sense IVA.
e) IVA repercutible.
f) El termini d’execució de les obres.
g) L’import d’adjudicació del contracte.
h) El número de persones a ocupar per les empreses adjudicatàries, o les
subcontractistes d’aquelles, especificant les que formen part de l’empresa i les de
nova contractació.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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i) El número de compte al que s’efectuarà el lliurament dels recursos.
OCTAU.- En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació
definitiva el contractista presentarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’Obra,
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual s’analitzen, estudien,
desenvolupen i complementen les previsions contingudes en aquests. En aquest Pla
s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
Contractista propose amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi.
El Pla serà informat per l’Organ de contractació en el termini de cinc dies naturals
sobre la procedència de la seva aprovació. En tot cas, el termini màxim per l’aprovació
del Pla de Seguretat i salut en el treball serà d’un mes des de la signatura del
contracte.
NOVÉ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
7.- NOMENAMENT PATRÓ FUNDACIÓ COLOMER – ZURITA.- Conegut l’escrit
remés per la “Fundación Colegio de Enseñanza Colomer – Zurita” en el qual es
comunica que el Patronat d’aquesta fundació ha rebut escrit de la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, de data 29 d’abril de 2010, en el qual es
comunica que l’acceptació del càrrec de En Joaquim Francisco Puig Ferrer com Patró
d’aquesta Fundació no s’ajusta a l’acord pres per este Patronat, de data 23 de març
de 2009, a l’haver acceptat aquest el càrrec de Patró en la seva condició d’Alcalde, en
lloc d’acceptar-lo a títol personal.
Conegut que per lo tant, es deurà de subsanar aquest defecte o formalitzar de nou la
seva acceptació d’acord amb lo indicat. Això és, acceptació del càrrec de Patró a títol
personal, a través de qualsevol dels mitjans previst en l’article 13.4 de la Llei 8/1998,
de 9 de desembre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
El Sr. Alcalde posa de manifest que accepta el càrrec de Patró a títol personal per
entendre que no deu de renunciar a estar present en aquest Patronat però entenent
que el càrrec ve condicionat al càrrec d’alcalde per lo que es tindria que cessar quan
es cesse com Alcalde. Per tant es demana al Ple que es pronuncie a favor de que
s’estara formant part del Patronat a títol personal per que així ho exigeix la Fundació.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda autoritzar a l’Alcalde En Joaquim Puig Ferrer
per a que accepte el càrrec de patró del Patronat “Fundación Colegio de Enseñanza
Colomer – Zurita” a títol personal.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS LICITACIÓ PASTOS MONTE
HERBESET.- Examinat l’expedient instruït per a l’arrendament de l’aprofitament dels
pastos del Monte de Herbeset, per procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació,
Monte Públic, inclòs en el catàleg d’Utilitat Pública.
Emesos informes per Secretaria i Intervenció.
Vist el Plec particular de condicions tècniques-facultatives remés pel Servei Territorial
de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.
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Vist el Plec de clàusules administratives particulars, que inclou els pactes i condicions
definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2 lletra n), de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple la competència per
contractar l’arrendament mencionat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que tindrà que regir
l’adjudicació de l’aprofitament dels pastos del Monte de Herbeset, del que se
facilitaran còpies a tots els interessats que ho sol·liciten amb la deguda antelació.
SEGON.- Complerts els requisits legals oportuns, iniciar el procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació, disposant la publicació
de la licitació mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el
perfil del contractant.
TERCER.- Designar com a vocals de la taula de contractació als membres de la
Comissió de Promoció Econòmica.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ESBORRANY CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL MINISTERI DE FOMENT I L’AJUNTAMENT PER AL FINANÇAMENT DE LES
OBRES “RESTAURACIÓN DE LOS MUROS DEL CASTILLO JUNTO AL ALJIBE DE
LA TAHONA Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE LA PLAZA DE ARMAS” EN
MORELLA.- Coneix el Ple l’esborrany del conveni de col·laboració entre el Ministeri de
Foment i l’Ajuntament de Morella i pel qual el Ministeri de Foment, a través de la
Comissió Mixta establerta en el V Acord signat amb el Ministeri de Cultura ha tingut en
compte, dintre de la distribució dels recursos pressupostaris provinents del
percentatge a que es refereix l’article 68 de la Llei 16/1985, de 25 de Juny, de
Patrimoni Històric Espanyol (1% Cultural) assignar el 75% del pressupost de contrata
amb una aportació màxima de 223.164,08 euros a l’obra “Restauración de los muros
del Castillo junto al Aljibe de la Tahona y evacuación de aguas de la Plaza de Armas”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que considera aquesta una
actuació molt important, esperant que se segueixque treballant per millorar tant el
tema de les aigües com altres accions en l’àmbit del Castell, aprofitant aquest punt per
manifestar la preocupació per l’estat de la bada que hi ha en el tram de muralla del
Portal dels Estudis.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que efectivament aquest conveni és una gran
notícia i un pas més en l’aplicació del Pla Director del Castell, agraint especialment a
la subsecretària del Ministeri l’interès manifestat encara que no s’ha d’oblidar que un
altre tema molt important són les actuacions del dia a dia i que poc a poc s’estan fent
moltes millores, com ara ha estat la de les escales d’accés a la plaça d’armes.
Pel que respecte al conjunt de les muralles dir que sols queden dos torres per
restaurar i que si no s’ha fet cap actuació, és per que no es té finançament, a excepció
de la del Ministeri o la que aquest ajuntament pot aconseguir, ja que qui té les
competències que és la Conselleria de Cultura, no ha fet una inversió en el patrimoni
de Morella, ni Castell ni Muralles, des de fa molts anys.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el esborrany del conveni de col·laboració entre el Ministeri de
Foment i l’Ajuntament de Morella per al finançament de l’obra “Restauración de los
muros del Castillo junto al Aljibe de la Tahona y evacuación de aguas de la Plaza de
Armas”.
SEGON.- Aprovar l’aportació econòmica dintre del pressupost de l’any 2011.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
esborrany.
10.- INFORME JORNADES SOLIDARITAT.- No és només informar al Ple de les
Jornades de Solidaritat, és també fer referència del treball que realitzen els diversos
Consells de la Ciutat.
L’Ajuntament de Morella és un ajuntament obert a la participació ciutadana, gràcies a
aquests Consells es realitzen diverses activitats reunint-se periòdicament amb la
corporació per a canviar impressions i rebre propostes. És important que els membres
dels Consells s’impliquen a organitzar activitats per a lar esta de la ciutadania.
Després de les reunions del Consell de Solidaritat i Benestar Social de l’Ajuntament de
Morella es van acordar les següents activitats per al 2010.
El dia 4 de maig: a les 22:30 hores a la nevera medieval projecció del documental
“Cometas en el Cielo”.
El dia 15 de maig: a les 19:00 hores a les sales gòtiques inauguració de l’exposició
“Toko no Ma” cedida per l’associació Awayo-ria i a les 21:30 hores, sopar de fam.
El dia 16 de maig: a les 19:00 hores en el teatre municipal projecció de la pel·lícula “14
kilómetros”.
El dia 28 de maig: a les 20:00 hores a les sales gòtiques conferència “Treballs
sanitaris i educatius a Kibera i Kericho”, a Kenya, a càrrec de Miguel Medina,
responsable mèdic de Care Highway Espanya.
La recollida de roba es realitzarà del 17 al 21 de maig en horari d’oficina a la Llotja de
l’Ajuntament de Morella.
Hi ha dos actes que queden pendents de concretar les dades que són: una
conferència i una exposició sobre Palestina a càrrec de l’Associació Assemblea per la
Pau i una conferència a càrrec d’un cooperant sobre el tema d’Haití per part de la
Creu Roja.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
11.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol
que es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es
vote la urgència del referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
MESURES D’ESTALVI
Pren la paraula el Sr. Puig per tal de fer una proposta i sumant-se a la reducció del
sou del funcionaris marcat pel Govern Central, reduir en un 10% les assignacions per
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2010-05-14 PLE ORDINARI

16

assistències a plens i comissions dels membres de la corporació a aplicar a partir de
l’1 de juny.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera aquesta una qüestió correcta i amb la
qual se suma al pla d’austeritat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda rebaixar en un 10% les assignacions per
assistències a plens i comissions dels membres de la corporació a aplicar a partir de
l’1 de juny quedant de la següent manera:
Assistències a Plens:
Assistències a Comissions Informatives:
Assistències a Juntes:

58,50 euros
36,00 euros
54,00 euros

12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si s’està estudiant el problema de les
filtracions d’aigua del carrer Trinquet.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per preguntar com es troba el tema de l’arreglo del
paviment de Porta Forcall.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc sumar-se al condol per la mort del
Sr. Guimerà.
En segon lloc respecte al nomenament com a patró del Sr. Alcalde en la Fundación
Colomer – Zurita, dir que es comparteix totalment el criteri manifestat pel Sr. Alcalde
de que aquest nomenament va amb el càrrec, encara que es tinga que acceptar a títol
personal.
Per altra part fer referència al tema de la TDT de la Pobleta, comunicant que segons
fons de Diputació el lloc d’ubicació per fer l’instal·lació i que es puga veure la TDT a la
Pobleta ja està decidit i aquest seria en el dipòsit, per lo que es demane la màxima
col·laboració per part d’aquest ajuntament.
I per acabar proposar que respecte als temes de solidaritat i a l’igual que es fa en el
sexenni solidari, este any es podria fer alguna acció aprofitant la celebració del
centenari de la coronació de la Mare de Déu.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que respecte a la qüestió de les filtracions d’aigua del
carrer Trinquet no es té dades però si el regidor d’aigües o el d’obres tenen alguna
informació al respecte poden aclarir com es troba el tema.
Pren la paraula el Sr. Pallarés per dir que aquesta qüestió està pendent d’estudiar per
part del servei d’aigües.
Pren la paraula el Sr. Puig afegint que en el pròxim ple es donarà la informació de la
que es dispose sobre este tema en eixe moment.
Respecte a l’arreglo de la Porta Forcall, la idea és que s’adoquine adequadament tant
prompte com la brigada municipal puga, encara que si aquesta obra té de tardar un
temps en poder-se executar, sí que seria convenient, tal i com ha exposat la regidora
Sra. Sangüesa, es realitze un bacheo.
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En el tema de la representació dintre de la Fundació Colomer – Zurita dir que el que
planteja la Conselleria no té molt de sentit ja que el que seria raonable seria que
l’Ajuntament de Morella estiguera representat.
En el tema de la TDT lo més important és que es face i que els veïns de la Pobleta
puguen veure la televisió y des d’aquest ajuntament se farà tot lo necessari per a que
siga així, però seria important i d’altra banda, normal, que la Diputació es dirigira a
aquest Ajuntament per informar respecte a aquesta qüestió.
Pel que respecte al tema del centenari solidari, la comissió del centenari ja ha
proposat que es facen col·lectes especials.
Pren la paraula el Portaveu del Grup Socialista per preguntar a l’Alcaldia si es té
constància en aquest ajuntament de la petició de dimissió i retirada de competències
del regidor d’obres i síndic En Rhamses Ripollés efectuada pel portaveu del Grup
Popular Sr. Sangüesa el passat 27 d’abril en els mitjans de comunicació, fent a més a
més, greus acusacions sobre la seva manera de procedir en l’adjudicació del Pla E,
Pla que en aquest ple ha passat el seu últim tràmit i que en el passat ple i que en les
comissions informatives ha comptat amb la votació unànime de tots els membres dels
grups municipals inclòs el Sr. Sangüesa i de les quals en aquest plenari el portaveu
del grup popular no ha fet cap tipus de manifestació al respecte.
I per altra banda pregar al portaveu del Grup Municipal Popular per a que no s’actue
amb tan poca responsabilitat política, i com que no és la primera vegada que el Partit
Popular actue d’aquesta manera, recordar-li que les divergències o diferències es
deuen de debatir en la corporació municipal, encara que no es discuteix que es face
crítica en els mitjans de comunicació però sempre que s’hage esgotat la via
institucional i democràtica.
En aquest cas concret el Sr. Ripollés des del principi va donar tota l’informació i sense
que es produira cap irregularitat i així queda palès per que entre altres coses els
membres del Partit Popular han votat favorablement en totes les adjudicacions del Pla
E sense fer cap tipus d’alegacions al respecte.
Les explicacions que va tenir que donar el Sr. Ripollés el dia 28 en premsa van ser les
mateixes que van rebre els membres del Partit Popular en les comissions
informatives, no obstant això el Sr. Sangüesa fent una interpretació molt personal de
la democràcia, en uns termes que sols es poden qualificar de demagògics, va
demanar la dimissió del síndic. Però en estos moments ni ha plantejat aquesta petició
de dimissió en aquest ajuntament ni ha demanat disculpes, especialment al regidor Sr.
Ripollés, per aquest fet tal i com tampoc ho ha fet en ocasions anteriors.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar la seva sorpresa que en el torn de
precs i preguntes es facen preguntes i precs al portaveu de l’oposició, intentant fent
oposició a l’oposició per part del portaveu del Grup Socialista.
Respecte a la petició de demanar disculpes, no es creu que s’hage de disculpar per
fer la feina de fiscalitzar i controlar l’equip de govern que al fi i al cap és la feina de
l’oposició.
I per finalitzar dir que no s’entén com moleste tant que s’acudeixque als mitjans de
comunicació per expressar una opinió o una consideració sobre una actuació, invitant
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al portaveu del Grup Socialista a rellegir el contingut de les notes de premsa ja que ha
posat en la nostra boca coses que no són.
Pren la paraula el Sr. Blanch per recordar que sols el prec anava dirigit al portaveu del
Grup Municipal Popular ja que la pregunta estava dirigida a l’Alcalde.
Però sí que es voldria fer lectura de la nota de premsa per què si aquesta nota de
premsa que va eixir publicada en els mitjans de comunicació no està bé, s’hauria de
rectificar i que diu: “Estamos ante unos hechos muy graves i necesariamente tienen
que tener consecuencias políticas que irremediablemente pasan por la dimisión
inmediata del concejal de obras. En caso contrario si antes del próximo pleno ordinario
no ha cesado en su cargo desde el Grupo Popular pediremos al alcalde su
destitución”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que tal i com el portaveu del Grup Municipal
Socialista afirma que no li agrade la manipulació informativa haguera tingut que llegir
tota la nota de premsa i no sols el final.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que aquest tema ja està suficientment debatut, i que
no hi ha cap institució que siga més democràtica que aquesta, amb un nivell de
tolerància tan gran en els debats. Dir també que evidentment la funció de l’oposició és
molt important però l’oposició també té una sèrie de responsabilitats, i s’ha de ser
conseqüents quan es diu algo que afecte a l’honorabilitat d’un regidor i en aquest cas
no ha segut així.
Respecte a la pregunta formulada, dir que respecte al tema que ens ocupa de la
sol·licitud de dimissió del regidor d’obres feta pel Grup Municipal Popular, aquest
ajuntament sols té notícia pels mitjans de comunicació, aprofitant per dir també que tot
el procediment al qual es fa referència per demanar la dimissió es va desenvolupat en
total transparència.
Per altra banda agrair que no s’hage presentat la petició de dimissió del regidor,
encara que en el cas de haver-se presentat no s’haguera admès per que aquest síndic
està treballant en gran dedicació, molt d’esforç i fent una molt bona feina; sols es
demanaria que totes les persones que tenen algun tipus de dedicació tingueren la
dedicació real que té Rhamses Ripollés en aquest ajuntament.
I per últim dir que sempre es defensarà el tema de la convivència fent referència a que
tant el portaveu com els altres membres del Grup Municipal Popular aporten una dosi
important per a que esta convivència siga possible, sols demanar que facen una
oposició responsable per que tota la gent té la seva honorabilitat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les nou 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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