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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
11 DE MAIG 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 Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Cristobal M. Milián Traver

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Diego Ibáñez Grau
Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
onze de maig de dos mil sis, a les vint-idos hores 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 ordinària corresponent a aquest dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció son aprovades per unanimitat les actes de data 0802-2001, 09-03-2006, 04-04-2006 i 28-04-2006.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
GOVERNACIÓ
•

Problema gamberrades, incidents que afecten al mobiliari urbà que afecten a
la convivència. Es ferà tot el possible per trobar els responsables i quan
s'identifiquen tindrà el tractament legal oportú. S'ha presentat denuncia davant
el jutjat.

•

Dispositiu policial especial amb motiu de Setmana Santa i Pasqua i Volta
ciclista Vila-Real-Morella.
•
S'ha procedit a la regularització de les terrasses en via pública de
conformitat amb l'ordenança aprovada l'any passat. Agraïr als establiments
que estan col.laborant en la millora de l'imatge de la ciutat.
OBRES
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Continuen les obres d'adaptació del poliesportiu per a saló multiusos, així
com l'exterior del poliesportiu afectat per aquesta obra.
S'han reparat les voreres de l'enllosat de la Torre del Pla d'Estudis.

•

A Sant Miquel s'han reparat les lloses del paviment davant els waters públics
i s'ha refet un mur davant el mirador.

•

Al carrer Trinquet s'ha condicionat la vorera del mur del Centre de Salut, les
pedres de la font i les escales de la vorera.

•

Al cementeri s'està condicionant l'espai per a la propera construcció de nous
nínxols.

•

Al col.legi de primària s'ha fet una reparació del paviment del pati, així com
substitució d'elements de fontaneria.

•

A la costa del “matadero” s'han col.locat voreres a l'espai que ocupava
l'antiga caseta de decomisos, i també s'han col.locat pedres soltes al mur de
davant del matadero.

•
•

•
•

S'han reparat diferents trams d'adoquins del carrer a la Plaça Colon.
S'han recol.locat les pedres de la glorieta de Manuel Grau Monserrat que
alguns vàndals van arrancar. I s'han netejat les pintades fetes a esta mateixa
glorieta.
S'han canviat algunes arquetes al polígon industrial.
A Xiva s'ha pujat un portell al mur de pedra que manté el camí d'accés al
Roser.
SERVEIS

•

S'ha hagut de tancar amb proteccions els voltants de l'edifici Colomer-Zurita
a petició de la Conselleria per les possibles caigudes de pedres o teules donat
el mal estat de conservació de l'edifici.

•

També el mateix col.legi s'han fixat les porteries del camp d'esports, i s'han
retirat la resta de materials que quedava dels antics columpios dels escolapis.

•

A la Plaça Colon s'han fet varies reparacions als jocs infantils que
malauradament es trenquen per gamberrades fetes majoritàriament a la nit.

•

També per l'acció de les gamberrades s'han reparat nombroses senyals de
tràfic, moltes faroles, especialment a l'Alameda i algunes papereres trencades
a més d'altres de nova instal.lació.
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•

A la Plaça Colon s'han tornat a fixar les reixes dels desaigües de pluja que
també havien llevat els tornillos fixadors, igual que algunes de les pilones
situades per accedir a la guarderia.

•

Han començat els treballs per posar en funcionament les instal.lacions de la
piscina municipal per al proper mes de juny.

•

S'han fet diferents torns de neteja especial de les papereres i contenidors els
dies de setmana santa.

•

S'ha fet a l'Hostal Nou una nova revisió de l'Inspecció Tècnica de Vehicles.

•

S'ha col.laborat amb l'Agència Tributària per tal de donar el servei del Rentabus a Morella.

•

A Xiva s'ha fet una ampliació de l'enllumenat públic a la part alta de la
població, i s'ha instal.lat una cèl.lula fotoelèctrica per a les faroles del Roser per
que s'enxufen automàticament.

•

S'ha fet una remodelació de les taules de fusta situades al Roser de Xiva,
eliminant les que estaven al riu i reparant les de davant l'ermita.

•

A la font de Xiva s'ha fet una nova canonada, així com la reparació de l'antiga
per garantir l'aigua a la font.

•

A Ortells s'ha fet una neteja de branques i herbes a l'accés des de la
carretera i a algunes costes empredades.

•
•

A la Pobleta s'ha instal.lat un comptador de llum a l'edifici del forn.
La brigada de serveis ha fet varies intervencions al poliesportiu per als
diversos actes festius que allí tenen lloc.
MEDI AMBIENT

•

El Ministeri de Medi Ambient ha donat el vist-i-plau per la elaboració d'un
conveni entre el Ministeri i l'Ajuntament a fi de fer una regeneració paisatgística
de l'entorn de Morella.

•

A Pereroles s'han iniciat els treballs de tractament de les branques produïdes
per la tala de pins de la darrera subhasta.

•

Es va celebrar amb molta participació el dia de l'arbre, que es va fer a
Pereroles, es va aprofitar per fer una menuda excursió per dintre del monte i
donar a conèixer les diferents instal.lacions que existeixen.
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•

Ja s'ha acabat la poda d'arbres urbans per aquesta campanya, i s'han plantat
nous arbres i rosers a diferents indrets de Morella com l'Alameda, la piscina, a
Sant Francesc i també a Ortells.

•

També per motiu de les gamberrades que seguim patint s'ha hagut
d'arrancar la part del tronc de l'arbre de l'Ajuntament que va ser partit pel mig.

•

S'ha fet una nova recollida de neumàtics usats.
AGRICULTURA

•

El dipòsit de la Pedrera i la bassa de la Torre Gargallo que el Ministeri
d'Agricultura ha construït per a pal.liar la sequera prompte estaran en
funcionament.

•

S'han fet reparacions puntuals amb asfalt als camins rurals de la CarcelleraSerra de Palos i al camí dels Llivis.
TURISME

•

El 22 de març es va presentar les Festes Sexennals i Morella al Parlament
Europeu a Brussel.les. L'acte va ser presentat per l'eurodiputat Joan Calabuig
(al que agraïm la seua invitació al parlament), Luís Herrero i l'Alcalde de
Morella. A l'acte van assistir més de 200 persones. I va tindre molta
repercussió en els mitjans de comunicació.

•

Del 6 al 9 d'abril el patronat de turisme va assistir amb estand propi a la Fira
de Turisme de València.

•

Preparació des de el Patronat Municipal de Turisme de les properes
presentacions del Sexenni. La propera presentació es el 25 de maig al Centre
Cultural la Beneficència de València.
ÀREA TIC'S

•

Inauguració de la nova seu d'ordinadors finançat pel Ministeri d'Industria.

•

El dia 12 de maig s'inaugura la nova web. Aquesta web té diversos punts a
destacar:

•

Accessibilitat. Compleix el nivell 3 d'accessibilitat segons els tests oficials en
la qual cosa ens converteix en una de les poques webs de la província que
arribe a eixe nivell. Això implique que es pot accedir desde una gran diversitat
d'ordinadors i navegadors i que te opcions per poder fer més fàcil a persones
amb certa discapacitat d'accés als continguts de la web.
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•

Dinamisme. Es permet l'actualització permanent dels seus continguts,
donant peu a gran quantitat de sectors a penjar informació actualitzada
de la gran activitat associativa que te la ciutat.

•

Llengua. Facilitant i posant mitjans per a que el bilingüisme i el foment
de la nostra llengua sigue una realitat a efectes d'Internet.

•

Dominis. L'adquisició de nous dominis permetrà un major accés dels
usuaris a la web municipal, amb formes de caràcter intuitiu com
morella.es.

•

Informació al ciutadà. Utilització novedosa del E-pregoner per a
destacar eventualitats i la remissió de SMS als mòbils per subscripció.

•

Informació institucional. Amb part dedicada al Consistori, amb
possibilitat de contactar amb els responsables polítics i obtenir informació
pública com les actes dels Plens i Juntes.

•

Continguts. Assessorats per coneixedors de les matèries i fomentant
l'imatge sobre el text en moltes arées, per a facilitar la navegació, el
coneixement i comoditat dels internautes que visiten la web.
La nova web es una realitat en marxa i procurarà ampliar els seus
continguts en breu, dels que s'anirà donant compte al Ple de forma
periòdica.

TRADICIONS
•

Col.laborar amb la processió de Setmana Santa, des de l'Ajuntament es
done les gràcies a tota la gent que va participar per no utilitzar les haches de
cera, esperant que la gent es concièncie cada dia més.

•

El dia 6 de maig, es va mantindre una reunió amb els torneros per a la
designació dels trajes, els ensayos estan funcionant bastant bè.
ÀREA DE LA DONA

•

S'està preparant una trobada entre el grup de dones de Morella i el grup de
dones de Picassent que serà el dia 29 de maig.
BENESTAR SOCIAL

•

Des de l'Ajuntament es va fer el repartiment del menjar a la gent
necessitada, servei que anteriorment ho feia la Creu Roja i a partir d'ara ho
fara l'Ajuntament.

•

Aquests dies s'ha obert el plaç per totes les persones que vullgen acollir-se al
servei que presente l'Ajuntament de Dinar a Casa.
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Reunió amb el Director Territorial de Salut Pública per a prendre mesures
respecte al tema de la grip aviar.
SOLIDARITAT

•

El dia 6 de maig es va reunir el consell de Solidaritat per buscar data per a la
setmana de solidaritat, es va acordar que es celebre el mes de novembre
després del Sexenni Solidari.
EDUCACIÓ

•

Els dies 7,8,9,10,11,12 i 28 d'abril es va portar a terme la 1ª setmana cultural
de l'educació. Han participat l'Ajuntament, coordinador i patrocinador, les
AMPES, Col.legi Mare de Déu de Vallivana, Consell de la Joventut, Escola
Infantil Municipal, Escola Municipal de Música, FPA els Ports i el IES de
Morella.

•

Les activitats de cinema, ràdio, conferències per a pares i alumnes, tallers
d'el.laboració de rosques i formatges i iniciació a la Pilota Valenciana,
convivència amb els alumnes de Picassent i concerts van tindre èxit entre el
professors i alumnes.

•

Mereix especial menció la xerrada del Rector Honorari de la UJI, el Dr.
Francesc Michavila, sobre “Educació i progrés social a l'Europa dels ciutadans.
CULTURA

•

8 d'abril a les sales gòtiques de l'Ajuntament, presentació del llibre “Morella y
Els Ports” de José Soler Carnicer.

•

Durant els dies de “Setmana Santa”, programació cultural, cinema, teatre, les
II Jornades Esportives... El consell de la Joventut va col.laborar amb
l'organització d'algunes activitats.

•

L'Ajuntament va col.laborar amb el gremi de la joventut, amb el muntatge i
desmuntatge d'escenari i neteja del poliesportiu, de les orquestres que va
organitzar el gremi el 14 i el 29 d'abril.

•

Dissabte 6 de maig va tindre lloc a l'Ajuntament una recepció a un Congrés
d'arquitectes organitzat per ASCER. El arquitecte Helio Piñón va donar una
conferència a la sala del Justicia, també va visitar el col.legi i el nou institut.

•

Des de la Fundació Sexennis se està treballant en l'organització i preparació
del 52 Sexenni.

•

El 22 d'abril va tindre lloc a l'Ajuntament una reunió de la Comissió del
Bicentenari de Cabrera per acabar de programar les diferents activitats que
tindran lloc.
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ESPORTS
•
•

Diumenge 2 d'abril recepció a l'Ajuntament a la II Marxa a peu CastellóMorella.
El proper cap de setmana es celebrarà la marxa a peu Benicarló-Morella

•

Es va reunir el Consell Municipal d'Esports per tal d'estudiar el projecte del
nou poliesportiu.

•

El Morella Futbol Club juvenil ha assolit el campionat de la tercera regional el
seu primer any de competició i per tant també l'ascens a la categoria superior,
per la qual cosa els felicitem. Així com desitjar sort a la resta de clubs que
encara estan en competició.

•

Un any més es va celebrar la clàssica ciclista Vila-Real-Morella.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

•

S'ha iniciat una ronda de converses amb diverses entitats per tal d'oferir
serveis d'atenció als extrangers que viuen a la ciutat.

•

S'estàn donant els passos necessaris per permetre que les Associacions que
estan dins del Registre Municipal puguen accedir a penjar actes de l'Agenda i
notícies en la nova web Municipal

•

Hi ha que dir que per a la realització de la nova web s'ha portat a terme tot un
procés de participació ciutadana amb gent de molts sectors i usuaris diversos
per tal de configurar els serveis, àrees i continguts que integraran
www.morella.net.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
GENER, FEBRER I MARÇ 2006.- Es posa en coneixement del Ple el resum del
comptes de tresoreria dels mesos de gener, febrer i març del 2006, que son com
segueixen:

MES GENER
Saldo a 31-12-05................................................................... 380.821,91 €
Ingressos gener........................................................................ 502.645,16 €
Total........................................................................................ 883.467,07 €
Pagaments............................................................................... 732.530,33 €
Existència a 31-01-06.............................................................. 150.936,74 €
MES FEBRER
Saldo a 31-01-06.................................................................... 150.936,74 €
Ingressos febrer....................................................................... 425.751,73 €
Total........................................................................................ 576.688,47 €
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Pagaments............................................................................... 438.948,27 €
Existència a 28-02-06.............................................................. 137.740,20 €
MES MARÇ
Saldo a 28-02-06.................................................................... 137.740,20 €
Ingressos març......................................................................... 678.185,33 €
Total........................................................................................ 815.925,53 €
Pagaments............................................................................... 579.547,03 €
Existència a 31-03-06.............................................................. 236.378,50 €
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de gener, febrer i març del
2006 tal i com venen redactats.
4.- 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 09 de maig 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.
Es dona compte així mateix que aquesta modificació de crèdit anul.la a la nº 03/06
aprovada en el ple extraordinari celebrat el passat 04 d'abril.
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:
PRIMER.- Anular la modificació nº 03/06 aprovada en el Ple celebrat el passat 04
d'abril.
SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de Crèdits nº 03/06 A en els
termes i pels imports en que aparega redactat en la proposta de l'Alcaldia i segons el
següent detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits en les partides que se detallen, el resum del qual es el següent:
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Suplement de crèdits
Partida

Denominació

Import inicial

43/60005
600.000,00

Muro urb. Puerta San Mateo

Suplement

150.000,00

Total proposta modificació de crèdits

Import Total

450.000,00

450.000,00

2º Finançar les expresades modificacions de la següent forma:
a) Amb càrrec al remanent líquid de tresoreria

0,00 €

b) Amb els nous o majors ingressos

0,00 €

c) Mitjançant anulacions o baixes de crèdits de les
següents partides pressupostàries
d) Concertant una operació de crèdit
Partida
91702

Denominació
Ptmo. Muro Urb. Pta. San Mateo

Total financiació modificacions de crèdits

0,00 €
450.000,00 €
Import
450.000,00
450.000,00

TERCER.- 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.
QUART.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s'hagueren presentat reclamacions.
5.- INICI EXPEDIENT DESAFECTACIÓ SOLAR SILO.- L'Ajuntament de Morella es
propietari d'una parcel.la de 3.600 metros quadrats situada en Barrio Hostal Nou junt a
la carretera N-232 d'aquest terme municipal, amb qualificació jurídica de bé de domini
públic afecto al servei públic d'interés general agrari, inscrit en el Registre de la
Propietat de Morella, tomo 670, Llibre 115, Folio 167, Finca registral nº 4659,
Inscripció nº 2 i en el Llibre de l'Inventari de Bens de la Corporació Local.
Considerant que la expressada parcel.la té construït un silo de magatzematge de gra
procedent dels bens de les extintes Càmares Agràries i que el referit silo no s'ha
utilitzat per a fins agraris des de fa més de 20 anys.
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Considerant que aquesta parcel.la seria el lloc adequat per a la construcció d'un
Cuartel de la Guardia Civil, i havent sigut estudiat per els tècnics de la D.G. de la
Guardia Civil i trobat conforme per a aquesta finalitat.
Per tot lo qual el Ple per unanimitat,
ACORDE
PRIMER.- Iniciar la desafectació de la parcel.la de 3.600 metros quadrats sita en
Barrio Hostal Nou junt a la carretera N-232 d'aquest terme municipal, per a que deixe
de estar afecta a l'ús agrari.
SEGON.- En cumpliment de l'article 11 del Real Decret 161/94 de 29 de juliol de
liquidació de les extinguides Càmares Agràries i atribució del seu patrimoni es propose
l'afectació a l'ús general agrari de la planta superior de l'edifici de l'antiga Església de
Sant Nicolau, bé d'equivalent valor.
TERCER.- Donar compte a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a que
done la seva conformitat a l'afectació al servei públic d'interès general agrari el be que
es propose.
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló
d'anuncis de l'Ajuntament durant el plaç d'un mes, per a que durant aquest període es
realitzen les al.legacions que s'estimen pertinents.
6.- CESSIÓ, PARCEL.LA SILO A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.Examinat el procediment incoat per a cedir gratuïtament a la Direcció General de la
Guardia Civil un terreny de 3.600 metros quadrats, per a la construcció d'un Cuartel de
la Guardia Civil i trobat conforme per quant figuren els documents a que es refereix
l'article 110 del Reglament de Bens i apareix justificat que els fins perseguits amb la
cessió gratuïta redunden en benefici dels habitants del Terme Municipal.
Vist l'artícle 79.2 del TRRL i 109 i ss. del Reglament de Bens, i 285 del TRLS i evaluat
informe del Secretari.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a la Direcció General de la Guardia Civil, el terreny
propietat de l'Ajuntament, ubicat en Barri Hostal Nou, de 3.600 metros quadrats de
superfície, qualificat com bé patrimonial, amb destí al fi exclusiu de construir un
Cuartel de la Guardia Civil. El Cuartel es construirà en el termini de 5 anys.
El compliment exacte del fi i destí dels terrenys cedits i dels terminis d' iniciació i
finalització de les obres se subjecte a la condició resolutòria expressa, per lo que en
cas de incompliment, sols caldrà acta notarial de constància de fets acreditant-ho,
acompanyada de la mateixa escriptura de cessió, per a tornar a inscriure en el
Registre els terrenys a favor de l'Ajuntament per dret de reversió dimanante de
l'incompliment de la condició expressa.
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SEGON.- El procediment se sometrà a informació publica per un plaç de quinze dies
en el Tauló d'Anuncis de l'Ajuntament, per atendre reclamacions que seran resoltes
per la Corporació. De no produir-se estes, l'acord se considerarà definitu.
TERCER.- Que se done compte a l'Organ de la Comunitat Autònoma que tinga
conferida la competència.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a que en nom i
representació de l'Ajuntament suscriga l'escriptura pública de cessió, transcorreguts
els quinze dies hàbils a que fa referència l'artícle 65-2 de la LBRL, sense que l'organ
competent de la Comunitat Autònoma hage requerit a l'Ajuntament expresant la
normativa que estima vulnerada.
7.- CESSIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DADES DEL PADRÓ
MUNICIPAL D'HABITANTS EN EL MARC DEL “PLAN DE IMPULSO DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AEAT Y LA FEMP EN MATERIA DE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN RECAUDATORIA”.- Coneix el Ple el “Plan de impulso del Convenio de
Colaboración entre la AEAT y la FEMP en materia de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria” que suposarà un pas important
respecte a les relacions entre l'Administració Local i l'Estat a través del seu Ministeri
d'Economia i Hisenda en concret de la seva Agència Estatal d'Administració Tributària.
De conformitat amb la legislació vigent, en especial en l'artícle 16.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que expressament autoritze la
cessió de dades del Padrò Municipal a altres Administracions que ho sol.liciten, sense
consentiment previ de l'afectat, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal que, en el seu títol IV, regula el procediment
per a comunicació de dades entre Administracions Públiques excepcionant (disposició
addicional quarta), en el àmbit tributari, la necessitat de consentiment de l'afectat per a
la cessió, a una altra Administració, de dades de caràcter personal recollits o
el.laborats per una Administració en el desenvolupament de les seves competències
per a l'exercici de altres diferents o que versen sobre matèries distintes.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Remetre a la Excma. Diputació Provincial de Castelló, en tant en quant
òrgan al que li estan delegades determinades facultats relatives a la recaudació
d'ingresos de dret públic d'aquest Ajuntament, amb periodicitat anual, el Padrò
Municipal d'Habitants d'aquest municipi.
SEGON.- Autoritzar a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló a facilitar a la AEAT
les dades contingudes en el Padrò Municipal d'Habitants en el marc del “Plan de
impulso del Convenio de Colaboración entre la AEAT y la FEMP en materia de
intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria”.
TERCER.- Autoritzar a la Excma. Diputació Provincial de Castelló per a consultar el
citat padrò d'habitants en el cas de que es requerixca informació sobre domicilis
fiscals o DNI dels contribuents, als efectes de poder seguir amb el procediment
recaudatori.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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8.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, CONCURS OBRA “ACONDICIONAMIENTO
URBANO DEL ENTORNO DEL PORTAL DE SAN MATEO 1ª FASE”.- Coneix el Ple
l'acta d'apertura de proposicions del concurs per a l'adjudicació de l'obra
“Acondicionamiento urbano del entorno del portal de San Mateo, 1ª fase”, presentantse dos proposicions:
Nº 1.- EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A. qui ofereix la quantitat
de CINC-CENTS SETANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS (571.163,97 euros) IVA inclòs per a realitzar l'obra
mencionada, oferint a més a més les millores següents:
– plaç d'execució de 8 mesos
– compromís de realitzar abans de les festes del sexenni les següents actuacions:
a) fresat del paviment,
b) execució dels pivots i viga de coronació
c) execució del firme a base d'aglomerat asfàltic.
Nº 2.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., qui ofereix la quantitat de CINCCENTS QUARANTA-DOS TRENTA-TRES EUROS (542.033 euros) IVA inclòs per a
realitzar l'obra mencionada, oferint les següents millores:
– plaç d'execució de 6 mesos
– millores al projecte valorades en 80.493,28 euros
a) El projecte contemple l'adequació d'un camí de terra existent mitjançant l'extesa
de zahorra artificial i paviment de formigó. PAVASAL propose donar un tractament
similar al de la resta de la zona d'obres mitjançant paviment de baldosa de formigó
prefabricat.
b) ampliar el número de pilotes per ampliar la zona de protecció del mur,
mitjançant l'execució.
c) incrementar el port de l'arbolat o el número d'unitats.
d) incrementar el número d'elements de mobiliari urbà
Celebrada la licitació per a la contractació mitjançant procediment obert en la
modalitat de concurs de l'obra “Acondicionamiento urbano del entorno del portal de
San Mateo, 1ª fase” s'examina la proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., conforme a l'acta redactada a tal
efecte i als informes emesos pels Tècnics, i en armonia amb la proposta.
El Ple per unanimitat acorda:

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra
“Acondicionamiento urbano del entorno del portal de San Mateo, 1ª fase” a PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., qui ofereix la quantitat de CINC-CENTS
QUARANTA-DOS TRENTA-TRES EUROS (542.033 euros) IVA inclòs per a realitzar
l'obra mencionada, oferint les següents millores:
– plaç d'execució de 6 mesos
– millores al projecte valoraes en 80.493,28 euros
a) El projecte contemple l'adequació d'un camí de terra existent mitjançant l'extesa
de zahorra artificial i paviment de formigó. PAVASAL propose donar un tractament
similar al de la resta de la zona d'obres mitjançant paviment de baldosa de formigó
prefabricat.
b) ampliar el número de pilotes per ampliar la zona de protecció del mur,
mitjançant l'execució.
c) incrementar el port de l'arbolat o el número d'unitats.
d) incrementar el número d'elements de mobiliari urbà
SEGON.- Aprovar el gasto amb càrrec a la partida 43/60005 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 requerixca per a que dins dels quinze dies
comptats des del següent al que se li notifique l'adjudicació, presente la
documentació acreditativa d'haver constituït la fiança definitiva i se li cita per a que
formalitze el contracte en document administratiu dins del plaç de trenta dies a
comptar des del següent al de la notificació d'adjudicació.
QUART.- Que es publique l'adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província en el plaç
de quaranta-vuit dies comptats des de la data d'adjudicació del contracte.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DENOMINACIÓ CARRER EN XIVA DE MORELLA.Coneix el Ple la necessitat de denominar el carrer de Xiva de Morella comprés entre el
Carrer Tosa i Carrer La Cuesta.
Vista la proposta efectuada de que aquest carrer pase a denominar-se “Carrer de
les Eres”.
El Ple per unanimitat acorda aprovar el nom de "Carrer de les Eres" al tram comprés
entre el Carrer Tosa i el Carrer La Cuesta.
10.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA APÍCOLA VALLIVANA .- Coneix el Ple
l'acta d'apertura de proposicions de la subhasta d'aprofitament apícola del Monte de
Vallivana, presentant-se una proposició:

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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PLICA Nº 1.- MARCEL BERNADI WHITEMAN, amb DNI 44.417.203-V qui ofereix la
quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (225,00.- € ) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta d'aprofitament apícola del Monte de Vallivana
s'examina la proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de MARCEL BERNADI
WHITEMAN., pel preu de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (225,00.- € ) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de l'aprofitament apícola del Monte de
Vallivana i adjudicar definitivament el remate a MARCEL BERNADI WHITEMAN, amb
DNI 44.417.203-V, pel preu de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (225,00.- € )
euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat, requerint-li com adjudicatari per a que
en el plaç de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l'Unitat Forestal i
les altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l'Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
11.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA PASTURES HERBESET.- Coneix el Ple
l'acta d'apertura de proposicions de la subhasta d'aprofitament de pastos del Monte
d'Herbeset, presentant-se una proposició:
PLICA Nº 1.- Mª CINTA FERRER BOIX, amb DNI 73.371.769-K, que ofereix la
quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (950,00.-) euros.
Celebrada la licitació per a la subhasta d'aprofitament de pastos del Monte d'Herbeset
s'examina la proposta d'adjudicació que fa la Mesa a favor de Mª CINTA FERRER
BOIX, amb DNI 73.371.769-K, per la quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS
(950,00.-) euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de l'aprofitament de pastos del Monte
d'Herbeset i adjudicar definitivament el remate a Mª CINTA FERRER BOIX, amb DNI
73.371.769-K, per la quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (950,00.-)
euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat, requerint-li com adjudicatari per a que
en el plaç de deu dies acredite haver constituït garantia definitiva en l'Unitat Forestal i
les altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l'Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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12.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents qüestions:
–
–

Com es trobe el problema de les fuges del dipòsit aigua.

Sol.licitar col.laborar en el Pla especial de protecció del monument.

Pren la paraula la Sr. Ripollés qui planteja le següents qüestions:
–

Programa d'identificació de matrícules. Quin criteri s'aplique als veins entre Juan
Giner i Plaça Colon.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui planteja les següents qüestions:
–

Conveni de regeneració paisajística pot incloure el sendero.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:

– Respecte al tema del sendero, es va adjudicar a l'empresa Esport Verd per a que
este estiu estiguere en funcionament, però tot no podrà estar acabat en esta fase.
–

En el tema de l'identificació de matrícules per a l'accés a C/ Juan Giner es el
mateix tractament que abans en el cep. S'ha observat que ara pel carrer peatonal
pasave més gent que abans, per tant hi ha que veure que pase sols la gent que
realment ho necessite. Veurem com es pot millorar aquesta situació.

–

Respecte al tema de les fuges del dipòsit d'aigua, està pendent del compromís de
la Conselleria de Infraestructres que fa 1 any ens van assegurar que a l'estiu
s'arreglaria. Si dins d'un període raonable no es porte a terme ho farà l'Ajuntament.

–

Respecte al Pla especial dels voltants de Morella s'està redactant i quan el
esborrany estigue preparat es donarà a conèixer, per consensuar-ho. En aquest
moment s'estan portant a terme els contactes amb els tècnics de la Conselleria de
Cultura i de la Conselleria de Territori.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
vint-i-tres hores i trenta 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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