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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 21 D’AGOST DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les tretze
hores, del dia vint-i-un d’agost dos mil vuit,
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 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.

Excusa la seva assistència:
Na María Luz Blasco Querol
Na Isabel Sangüesa Carbó
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr.
Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi
havent cap objecció es aprovada per unanimitat l’acta de data 16-07-08.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2007.- Coneix el
Ple l’expedient iniciat per a la revisió i aprovació del Compte General del Pressupost
Ordinari de l’any 2007, que ha segut informada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, exposat al públic en el B. O de la Província no havent-se
presentat reclamacions, se’ls ha reiterat als regidors que tenen la documentació en
l’Ajuntament a la seva disposició, tant el que el Compte General com els manaments
de pagament e ingressos amb els seus justificants per a que pugen examinar-los quan
vulguen i sent el següent resumen:
AJUNTAMENT
Existència en caixa a 31-12-07....................................
Ingressos pendents a 31-12-07...................................
Total ............................................................................

118.852,67 euros
2.879.172,90 euros
2.998.025,57 euros

Gastos pendents de pago a 31-12-07.........................
2.453.018,50 euros
Romanent de Tresoreria total ............................................... 545.007,07 euros
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Existència en caixa a 31-12-07.............................................. 12.549,08 euros
Ingressos pendents a 31-12-07............................................. 19.000,00 euros
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Total ....................................................................................... 31.549,08 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-07................................... 20.793,18 euros
Romanent de Tresoreria total ............................................... 10.755,90 euros
FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
Existència en caixa a 31-12-07.............................................. 26.334,55 euros
Ingressos pendents a 31-12-07.............................................
0,00 euros
Total ....................................................................................... 26.334,55 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-07................................... 4.786,21 euros
Romanent de Tresoreria total ............................................... 21.548,34 euros
PATRONATO-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Existència en caixa a 31-12-07.............................................. 3.922,13 euros
Ingressos pendents a 31-12-07............................................. 12.808,26 euros
Total........................................................................................ 16.730,39 euros
Gastos pendents de pago a 31-12-07................................... 6.187,35 euros
Romanent de Tresoreria total ............................................... 10.543,04 euros
CISE, SPE,S.A.
Total accionista............................................................
Total immobilitzat.........................................................
Total gastos distr. varis exercicis................................
Total actiu circulant......................................................
TOTAL ACTIU .........................................................

0,00 euros
3.920.913,77 euros
0,00 euros
2.364.696,88 euros
6.285.610,65 euros

Total fondos propis...................................................... 1.305.177,41 euros
Total ingressos a distr. Varis exercicis........................
152.543,66 euros
Total provisions per a riscs i gastos............................
0,00 euros
Total creditors a llarg plaç............................................ 3.404.048,42 euros
Total creditors a curt plaç............................................ 1.423.841,16 euros
TOTAL PASIU.............................................................. 6.285.610,65 euros
CARNS DE MORELLA
Total accionista............................................................
Total immobilitzat.........................................................
Total gastos distr. varis exercicis................................
Total actiu circulant......................................................
TOTAL ACTIU .........................................................

0,00 euros
390.759,34 euros
0,00 euros
446.197,06 euros
836.956,40 euros

Total fondos propis......................................................
Total ingressos a distr. Varis exercicis........................

281.647,75 euros
0,00 euros
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0,00 euros
500.000,00 euros
55.308,65 euros
836.956,40 euros

CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
Total accionista............................................................
Total immobilitzat.........................................................
Total gastos distr. varis exercicis................................
Total actiu circulant......................................................
TOTAL ACTIU .........................................................

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
74.797,53 euros
74.797,53 euros

Total fondos propis......................................................
Total ingressos a distr. Varis exercicis........................
Total provisions per a riscs i gastos............................
Total creditors a llarg plaç............................................
Total creditors a curt plaç............................................
TOTAL PASIU..............................................................

61.833,15 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
12.964,38 euros
74.797,53 euros

INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L.
Total accionista............................................................
Total immobilitzat.........................................................
Total gastos distr. varis exercicis................................
Total actiu circulant......................................................
TOTAL ACTIU .........................................................

0,00 euros
815.334,00 euros
0,00 euros
336.831,98 euros
1.152.165,98 euros

Total fondos propis......................................................
Total ingressos a distr. Varis exercicis........................
Total provisions per a riscs i gastos............................
Total creditors a llarg plaç............................................
Total creditors a curt plaç............................................
TOTAL PASIU..............................................................

351.677,28 euros
13.060,24 euros
0,00 euros
238.291,16 euros
549.137,30 euros
1.152.165,98 euros

INICIATIVA PER LA PROMOCIÓ DEL TINT DE MORELLA S.L.
Total accionista............................................................
Total immobilitzat.........................................................
Total gastos distr. varis exercicis................................
Total actiu circulant......................................................
TOTAL ACTIU .........................................................

0,00 euros
15.213,50 euros
0,00 euros
1.333.247,19 euros
1.348.460,69 euros

Total fondos propis......................................................
Total ingressos a distr. Varis exercicis........................
Total provisions per a riscs i gastos............................
Total creditors a llarg plaç............................................
Total creditors a curt plaç............................................
TOTAL PASIU..............................................................

698.056,45 euros
1.634,97 euros
36,45 euros
635.680,01 euros
13.052,81 euros
1.348.460,69 euros
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AIGÜES DE MORELLA, S. A.
Total immobilitzat.........................................................
Total actiu circulant......................................................
TOTAL ACTIU..............................................................

188.956,20 euros
124.372,41 euros
313.328,61 euros

Fondos propis..............................................................
Fondo de reversió (nota 8)...........................................
Total creditors a llarg plaç............................................
Total passiu circulant...................................................
TOTAL PASIU..............................................................

164.927,68 euros
41.850,02 euros
3.863,41 euros
102.687.50 euros
313.328,61 euros

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que una vegada han estat exposats i no
havent cap reclamació es tenen d’aprovar, però el grup popular s’abstén com sempre
s’ha fet.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular es aprovat el Compte General del Pressupost Ordinari del 2007 .
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A MORELLA.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial per al Pla d’Obres i Serveis
de competència municipal i de carreteres per a l’any 2009, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 70 de 7 de juny de 2007.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Urbanización de la Calle Sant Julià”
redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de
CENT QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS (149.594,47 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte per a l’obra “Urbanización de la Calle Sant Julià”
redactat per l’Arquitecte D. Lucas Castellet Artero, i que ascendeix a la quantitat de
CENT QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS (149.594,47 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2009 amb l’obra “Urbanización de la Calle Sant Julià”, amb el finançament
següent:
Aportació Diputació Provincial
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

61.750,00 euros
87.844,47 euros
149.594,47 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2009 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Urbanización de la Calle Sant Julià”.
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QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra a l’Arquitecte En Lucas Castellet Artero
Director d’Execució de l’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut a En Delfin Ferrer
Julián.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A XIVA DE MORELLA.- Coneix el Ple les
bases de la convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial per al Pla
d’Obres i Serveis de competència municipal i de carreteres per a l’any 2009, publicada
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 70 de 7 de juny de 2008.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Pavimentación Calle de la Fuente y
Calle Solana de Chiva de Morella (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En
Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000
euros) de pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs) de honoraris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l’obra “Pavimentación Calle de la Fuente y
Calle Solana de Chiva de Morella (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En
Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000
euros) de pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs) de honoraris.
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2009 amb l’obra “Pavimentación Calle de la Fuente y Calle Solana de Chiva
de Morella (Castellón)” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL HONORARIS

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros
1.288,58 euros
67,82 euros
1.356,40 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2009 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Pavimentación Calle de la Fuente y Calle Solana de Chiva de Morella (Castellón)”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A ORTELLS.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial per al Pla d’Obres i Serveis
de competència municipal i de carreteres per a l’any 2009, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 70 de 7 de juny de 2008.
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Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Adecuación entorno casco urbano
en Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix
a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros) de pressupost base de licitació i
de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(1.356,40 euros) (IVA inclòs) de honoraris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l’obra “Adecuación entorno casco urbano en
Ortells” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la
quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros) de pressupost base de licitació i de
MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40
euros) (IVA inclòs) de honoraris.
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2009 amb l’obra “Adecuación entorno casco urbano en Ortells” amb el
finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL HONORARIS

1.288,58 euros
67,82 euros
1.356,40 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2009 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Adecuación entorno casco urbano en Ortells”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2009 A LA POBLA D’ALCOLEA.- Coneix el Ple les
bases de la convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial per al Pla
d’Obres i Serveis de competència municipal i de carreteres per a l’any 2009, publicada
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 70 de 7 de juny de 2008.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Obras de mejora entorno casco
urbano y reparación cubierta lavadero en la Puebla de Alcolea” redactat per l’Enginyer
de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL
EUROS (30.000 euros) de pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs)
de honoraris.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l’obra “Obras de mejora entorno casco
urbano y reparación cubierta lavadero en la Puebla de Alcolea” redactat per l’Enginyer
de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL
EUROS (30.000 euros) de pressupost base de licitació i de MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.356,40 euros) (IVA inclòs)
de honoraris.
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis
per a l’any 2009 amb l’obra “Obras de mejora entorno casco urbano y reparación
cubierta lavadero en la Puebla de Alcolea” amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
TOTAL HONORARIS

1.288,58 euros
67,82 euros
1.356,40 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2009 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Obras de
mejora entorno casco urbano y reparación cubierta lavadero en la Puebla de Alcolea”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PROJECTE PLANS PROVINCIALS
OBRES I SERVEIS (POYS) 2008 “PORTA DE FORCALL”.- Coneix el Ple que en la
sessió plenària celebrada el dia 13 de setembre de 2007 es va aprovar el projecte
“Urbanización de la Calle Puerta Forcall” corresponent als Plans Provincials d’Obres i
Serveis (POYS) 2008.
Vista la necessitat d’adaptació de les medicions segons les indicacions realitzades per
la companyia elèctrica i de subministrament d’aigua i vist que aquestes modificacions
no afecten ni al pressupost total del projecte ni a la configuració de les obres afectant
sols als preus i medicions parcials.
Aquest Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte modificat “ Urbanización de la Calle Puerta Forcall” tal i
com ve redactat.
SEGON.- Remetre aquest acord junt amb el projecte modificat “Urbanización de la
Calle Puerta Forcall” a la Diputació Provincial de Castelló.
8.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRA D’ELECTRIFICACIÓ RURAL PLAVER’08.Coneix el Ple l’acta d’apertura de proposicions per a l’adjudicació mitjançant
procediment obert i urgent de l’obra “Línea eléctrica aérea trifàsica de baja tensión a
400 v. para suministro a las masias de (Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno,
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Perera, Canaleta i Granja Jacinto)” inclosa dins del PLAVER 2008, presentant-se dos
proposicions.
D’acord amb la mesa de contractació, no es admesa a tràmit la proposta presentada
per l’empresa ELECNOR per haver-la presentat en l’oficina de correus i no haver
complit amb el punt 7 del plec de condicions que especifica, que en el cas de la
presentació per correu l’interessat deurà anunciar a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta, mitjançant fax, télex, telegrama o correu electrònic el mateix dia.
Per lo tant, queda admesa a tràmit al complir amb el plec de condicions la següent
proposició:
Nº 1.- ELECTRICIDAD DOMINGO MONSERRAT S.L., qui ofereix realitzar l’obra
“Línea eléctrica aérea trifàsica de baja tensión a 400 v. para suministro a las masias
de (Palos Vell, Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera, Canaleta i Granja Jacinto)”
inclosa dins del PLAVER 2008 per la quantitat de CENT VINT-I-CINC MIL VINT-IVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (125.028,80 euros) i les següents millores
tècnics:
Treballs de topografia per a replantejament de la línia per a col·locació de suports.
Treballs de topografia per a possibles canvis en el traçat de la línia, per causes
d’impacte mediambiental o arqueològic.
Col·locació de caixa general de protecció en cada final de línia per a connexió de la
línia de derivació individual (7 unitats).
Material i muntatge de mòduls per a allotjament de comptadors individuals i connexió
des de C.G.P. a mòdul d’equip de mesura conductor de Cu. 4(1x10 mm.) baix tub IP
65 (7 Unitats).
Derivació individual des de comptador a caixa d’automàtics amb conductor de Cu.
4x10 mm. (7 Unitats).
Col·locació de caixa d’automàtics, amb int. Magnetotérmico general 3p+N, diferencial
tetrapolar general, quatre magnetotérmicos bipolars i dos magnetotérmicos
terapolares (7 Unitats).
Instal·lació de 2 punts de llum i 2 preses de corrent monofàsiques en cada un dels
subministraments (7 Unitats).
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant el procediment obert i urgent de
l’obra anteriorment citada s’examine la proposta d’adjudicació que fa la Mesa en favor
de ELECTRICIDAD DOMINGO MONSERRAT S.L. conforme l’acta redactada a tal
efecte i als informes emesos pels Tècnics, i en harmonia en la proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra “Línea eléctrica
aérea trifàsica de baja tensión a 400 v. para suministro a las masias de (Palos Vell,
Palos Nou, En Fornós, Moreno, Perera, Canaleta i Granja Jacinto)” inclosa dins del
PLAVER 2008 per la quantitat de CENT VINT-I-CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (125.028,80 euros) i les següents millores tècnics:
Treballs de topografia per a replantejament de la línia per a col·locació de suports.
Treballs de topografia per a possibles canvis en el traçat de la línia, per causes
d’impacte mediambiental o arqueològic.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-08-21 PLE EXTRAORDINARI

9

Col·locació de caixa general de protecció en cada final de línia per a connexió de la
línia de derivació individual (7 unitats).
Material i muntatge de mòduls per a allotjament de comptadors individuals i connexió
des de C.G.P. a mòdul d’equip de mesura conductor de Cu. 4(1x10 mm.) baix tub IP
65 (7 Unitats).
Derivació individual des de comptador a caixa d’automàtics amb conductor de Cu.
4x10 mm. (7 Unitats).
Col·locació de caixa d’automàtics, amb int. Magnetotérmico general 3p+N, diferencial
tetrapolar general, quatre magnetotérmicos bipolars i dos magnetotérmicos
terapolares (7 Unitats).
Instal·lació de 2 punts de llum i 2 preses de corrent monofàsiques en cada un dels
subministraments (7 Unitats).
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60019 del vigent Pressupost
General Ordinari.
TERCER.- Que es notifique al contractista dins del plaç de deu dies la present
resolució d’adjudicació del contracte i se li requereixca per a que dins dels quinze dies
contats des del següent al que se li notifique l’adjudicació, presente la documentació
acreditativa de haver constituït la fiança definitiva i es cite per a que formalitze el
contracte administratiu dins del plaç de trenta dies a comptar des del següent al de la
notificació de l’adjudicació.
QUART.- Que es publique l’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies contats des de la data d’adjudicació del contracte.
9.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA TRUFES MONTE VALLIVANA.- Es dóna
compte que es tracta de l’aprovació, si escau, del Plec de Condicions de la subhasta
de les trufes del Monte de Vallivana.
Vists els plec de condicions tècniques i Econòmiques-Administratives particulars que
han de regir para l’alienació dels aprofitaments dels montes de Propios, inclosos en el
Catàleg de Utilitat Pública, i resultant: Que la unitat forestal ha remés a este
Ajuntament els plecs de condicions tècniques particulars, que ha sigut informat per la
pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per la Intervenció, per a la seva
fiscalització prèvia.
Considerant que l’article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en relació
amb l’article 265 del seu reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer,
determina la competència de la Entitat Local per a la realització de l’aprofitament dels
seus montes amb subordinació, en lo referent a 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 particulars, que degudament han segut informades per la Secretaria i
la Intervenció ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament com òrgan competent segons
el que disposa l’article 22.2,I) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 122 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, tenint
d’exposar-se al públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de
la Província, segons el que disposa en el referit article 122 del Text Refós.
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Coneguts els informes favorables de la Secretaria Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica , la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació
mitjançant subhasta de l’aprofitament de les trufes del monte de Vallivana, amb
localització de 5.603 Has, amb una quantia de 25 kg. i una taxació total de 2.500,00
euros anuals i un increment d’un 5% cada any sobre l’anterior. Aquest aprofitament es
realitzarà per cinc anys.
SEGON.- Que s’expose al públic el plec de condicions en el B.O.P. i en el tauló
d’anuncis de l’Ajuntament per a que els interessats puguen presentar les
corresponents pliques.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les tretze hores i deu 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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