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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 04 D'ABRIL DE 2006
=================================================================
ASSISTENTS
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Diego Ibáñez Grau
En Cristobal M. Milián Traver

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
quatre d'abril de dos mil sis, a les vint hores
hores, 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 Garcia Cerdan
Excusa l’assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 03/06 AL
PRESSUPOST GENERAL ORDINARI.- Donat compte de l'expedient de Modificació de
Crèdit nº 03/06 al vigent pressupost General Ordinari, en el que es proposa la concessió
de suplements de Crèdit al pressupost del vigent exercici, tramitat per ordre de la
Presidència de data 31 de març de 2006 que s'incoa com a conseqüència del Decret de
l'Alcaldia, i vistos els informes d'Intervenció i de la Comissió d'Hisenda que acrediten i
justifiquen el requisits legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es demore
a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l'Estat de despeses del Pressupost crèdits destinats
a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no compromesos en
les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen amb
els mitjos previstos en els articles 158.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 36, apartats 1 i 2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada Llei.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de Crèdits en els termes i pels
imports en que aparega redactat en la proposta de l'Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Generar els següents crèdits en el Pressupost de Gastos del vigent exercici, el
resum del qual es el següent:
Crèdits extraordinaris
Partida

Denominació

43/60005

Muro urb. Puerta San Mateo

Import
449.782,26

Total modificació de crèdit

449.782,26

2º Finançar els anteriors crèdits amb els ingressos de naturaleza no tributaria
següents:
Partida
76107

Denominació

Import

Subv. C. Infraestructures Muro urb. Puerta
San Mateo

Total financiació modificacions de crèdits

449.782,26
449.782,26

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la
seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació, durant
aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant
el nomenat període no s'hagueren presentat reclamacions.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CESSIÓ TERRENYS A CISE PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN POLIESPORTIU.-Conegut pel Ple expedient incoat per a la
cessió a l'empresa municipal CISE SPE S.A. d'un solar urbà situat junt a la Piscina
Municipal, que linde al Nord amb la parcel.la urbana 4908104 propietat de
l'Ajuntament de Morella i parcel.la rústica 52 del polígon 65 propietat de Dolores Prats
Blasco i al Sur amb la resta del solar propietat de l'Ajuntament i parcel.la rústica 53
polígon 65 propietat de Tomás Boix Sebastián, la superfície del qual es de 10.514,82
m2.
Pren la paraula el Sr. Medina qui diu que seria convenient que estiguere redactat el
Pla dels voltants de Morella per saber si aquesta es una bona ubicació per a la
construcció del poliesportiu.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquest solar es sol urbà regulat per el Pla
General d'Ordenació Urbana i per lo tant no està contemplat dins del Pla dels voltants
de Morella que se està redactan.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Iniciar expedient de cessió d'un solar urbà situat junt a la Piscina Municipal,
que linde al Nord amb la parcel.la urbana 4908104 propietat de l'Ajuntament de
Morella i parcel.la rústica 52 del polígon 65 propietat de Dolores Prats Blasco i al Sur
amb la resta del solar propietat de l'Ajuntament i parcel.la rústica 53 polígon 65
propietat de Tomás Boix Sebastián, la superfície del qual es de 10.514,82 m2. a
l'empresa municipal CISE SPE S.A. per a la construcció d'un poliesportiu, d'acord amb
l'article109 i següents del Reglament de Bens d'Entitats Locals de 13 de juny de 1986.
SEGON.- Que se recaven els informes tècnics e informes de secretaria sobre el
particular.
TERCER.- Que s'expose al públic en el Butlletí Oficial de la Província per un plaç de
20 dies, d'acord amb l'article 110 del Reglament de Bens.
QUART.- Que una vegada realitzada aquesta tramitació es posa en consideració de
nou a aquest Ple per al seu acord definitiu
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS PROJECTE
“ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL ENTORNO DEL PORTAL DE SAN MATEO 1ª
FASE”.- Coneix el Ple l'expedient incoat per a la contractació mitjançant concurs en
procediment obert i urgent de l'obra "Acondicionamiento urbano del entorno del portal de
San Mateo 1ª fase".
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Acondicionamiento urbano del entorno del portal de San Mateo 1ª fase ”, disposant la
exposició al públic durant el plaç de 8 dies en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Acondicionamiento urbano
del entorno del portal de San Mateo 1ª fase”, que ascendeix a la quantitat de CINCCENTS SETANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS (571.163,97.- ) en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la
partida 43/60005 del Pressupost General Ordinari de l'any 2006.
4.- MOCIÓ FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES SOBRE “DIA
DEL MUNICIPIO”.- Es dona compte al Ple per part del Sr. Blanch de la Moció
presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies al voltant de “Día del
Municipio” que es com segueix:
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Que el 19 de abril de 2004 se conmemoró el 25 aniversario de la
constitución de los Ayuntamientos democráticos, elegidos en las primeras elecciones
celebradas el 3 de abril de 1979 momento a partir del cual comenzaron a producirse
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cambios basados en los valores de libertad y progreso que han supuesto la
consolidación de la cultura democrática y el aumento en la prestación de servicios y
en la calidad de los mismos.
SEGUNDO.- Que esta madurez democrática alcanzada no hubiera sido posible sin el
esfuerzo y dedicación de muchos ciudadanos y de los alcaldes y concejales que, a lo
largo de estos años, han trabajado para conseguir la participación de los ciudadanos
en la vida municipal y consolidar la administración local como el nivel más idóneo para
gestionar eficazmente los recursos y aportar soluciones concretas que mejoren la vida
en nuestros pueblos y ciudades y, por tanto, de quienes en ella residen.
TERCERO.- Que para el reconocimiento al esfuerzo y el trabajo constante de todas y
cada una de las personas que desde los municipios han contribuido y contribuyen al
desarrollo de la administración local valenciana, y a que nunca se olvide la suerte que
todos tenemos de encontrarnos en una sociedad democrática, basada en los
principios de libertad, de justicia, de igualdad, y de pluralismo político, debemos tener
una fecha que nos recuerde año tras año un hecho tan relevante como fueron los
primeros ayuntamientos democráticos surgidos en abril de 1979.
CUARTO.- Que la Comisión Ejecutiva y el Consejo de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, en su reunión celebrada el día 13 de marzo de 2006,
adoptaron el acuerdo, ratificado por la Junta de Portavoces integrada por los
representantes de todos los grupos políticos.
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Gobierno Valenciano, para que a través de los mecanismos y
actuaciones necesarias Decrete el 19 de abril como Día del Municipio, con el fin de
que para la Comunidad Valenciana, y en especial sus entidades locales, signifique el
reconocimiento de la recuperación de la democracia local y la labor desarrollada por
los gobiernos municipales desde la constitución de los primeros ayuntamientos
democráticos en 1979.
SEGUNDO.- Trasladar, al Molt Hble. President de la Generalitat Valenciana, Sr. D.
Francisco Camps Ortiz, el Acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en apoyo a la
moción suscrita por todos los grupos políticos con representación en la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, a los efectos de su conocimiento y toma de
consideración.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a Federación Valenciana de Municipios y
Provincias a efectos de conocimiento por los órganos de gobierno.”
El Ple per unanimitat acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vinti-una hores, 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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