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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 2 D’AGOST DE 2006.=============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
En Ramon Vives Mestre
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
Na Milagros V. Ripollés Segura
Secretària:
Na Pilar García Cerdán

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
dos d’agost de dos mil sis, a les dinou
hores, les persones que s'esmenten al
marge.

Excusa l’assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau

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.
L'Alcalde obri la sessió corresponent al dia d'avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l'ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL.LICITUD, PROJECTE I COMPROMISOS DEL
PROJECTE “ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
EN MORELLA (CASTELLÓN)”.- Coneix el Ple el projecte de “Acondicionamiento de
los depósitos de agua potable en Morella” redactat per l’Enginyer de Camins En
Francisco Alvarez Molinera.

Coneix així mateix l’informe favorable emès per la Conselleria de Infraestructures i
Transports al citat projecte.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Acondicionamiento de los depósitos de agua potable
en Morella (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Francisco Alvarez
Molinera i el pressupost del qual ascendeix a CENT CINQUANTA-UN MIL VUITCENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (151.848,37 euros)
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SEGON.- Sol.licitar a la Conselleria d’Infraestructures i Transports que siga la pròpia
Conselleria l’encarregada d’executar les obres.
TERCER.- Autoritzar a la Conselleria d’Infraestructures i Transports a l’ocupació dels
terrenys per a poder executar les obres.
QUART.- Comprometre’s a assumir, des de la recepció de les obres per la Conselleria
d’Infraestructures i Transports, el manteniment i conservació de les mateixes.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS OBRA
“MEJORAS EN MONTE DE VALLIVANA MEDIANTE FONDOS ACUMULADOS”.Coneix el Ple l'expedient incoat per a l’inversió de fondos de millora en els montes
públics.
Coneix així mateix que en la sessió plenària de 09 de març de 2006 es va aprovar el
projecte "Mejoras en Monte de Vallivana mediante fondos acumulados” redactat per
l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, remés al Servei de Medi Ambient de la
Conselleria de Territori i Vivenda per a la seva aprovació d’acord amb l’article 84 del
Decret 98/1995, de 16 de maig del Govern Valencià.
Coneix així mateix l’autorització per a la referida inversió de la Conselleria de Territori
i Vivenda de data 19 de juny de 2006.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Mejoras en Monte de Vallivana mediante fondos acumulados ”inclosa dins del Pla de
Millores en els montes propis per a l’any 2006 disposant la exposició al públic durant el
plaç de 8 dies en el Butlletí Oficial de la Província.
SEGON.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Mejoras en Monte de
Vallivana mediante fondos acumulados” inclosa dins del Pla de Millores en els montes
propis per a l’any 2006 en relació amb el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la
partida al fons de millores.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICAT PROJECTE “ACONDICIONAMIENTO
ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO.- Coneix el Ple el Modificado nº 1 del Projecte de
“Mejora salón polivalente en Morella” redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports
En Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES MIL TRESCENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Modificat nº 1 del Projecte de “Mejora salón polivalente en
Morella” redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports En Carlos Rubio Rubio i
que ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS
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EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS, quantitat que no supera el 20% del
projecte inicial.
SEGON.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària, la qual està obligada a fer-se càrrec
de les obres d’acord amb l’establert en la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
TERCER.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Administracions Públiques i al
PORTMADER.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint
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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