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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 30 DE GENER DE 2009
=================================================================
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 María Luz Blasco Querol
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 vint hores,
del dia trenta de gener de dos mil nou, 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 Isabel Sangüesa Carbó
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copies 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 1112-08 i 3-01-09.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS PER A
L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA
TORRE DE LA PUERTA FORCALL” INCLOSA EN EL “PLAN DE INVERSIÓN
LOCAL”.- Vist l’expedient tramitat de conformitat amb lo establert per la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic per a la contractació de les obres de
referència per procediment obert, d’acord amb el projecte tècnic aprovat en el ple del
dia 16 de gener de 2008.
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars redactat per aquesta
contractació, inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions que
assumiran les parts del contracte i les altres mencions requerides per la Llei de
Contractes del Sector Públic i les seves disposicions de desenvolupament.
Atès que en l’expedient consta l’informe jurídic de Secretaria i la fiscalització de
Intervenció, quedant acreditant l’existència de crèdit per a la realització del gasto
derivat del contracte.
Atès que l’expedient tramitat resulta suficientment justificades les causes que motiven
la necessitat de l’execució de les obres projectades i de la tramitació de l’expedient de
contractació, així com l’elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en
consideració per valorar les ofertes que es presenten i adjudicar el contracte.
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Pren la paraula el Sr. Ripollés agraint en primer lloc tant als serveis tècnics com
administratius ja que es tracta d’un treball intens i laboriós per poder aplicar aquest pla
d’inversió local.
Es tracta de 9 actuacions que suposaran una inversió de més de mig milió d’euros, en
dinamització de l’economia, millora del benestar de la nostra ciutat i creació de nous
llocs de treball.
Aquesta obra de la que estem parlant és la més important de les incloses en aquest
pla i és la única obra que supera els 200.000 euros per lo que es tenia que aprovar en
el ple.
Es tracta de rehabilitar la Torre, es construeix la teulada i unes escales de fusta per
les dos plantes de la Torre, es recupera les parets i fonaments. Una altra actuació
important serà poder llevar tant els quadres elèctrics com el cablejat que es troba en
aquesta Torre.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquesta Torre és una de les que
més necessitava una actuació degut al seu estat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari tramitat per la contractació de l’obra
“Restauración y puesta en valor de la Torre de la Puerta del Forcall”.
SEGON.- Autoritzar el gasto corresponent, per l’import del pressupost del contracte,
amb càrrec a la partida 43/60013 del Pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que tindran que
regir la contractació de les obres mencionades, del que es facilitaran còpies a tots els
interessats que ho sol·liciten en la deguda antelació.
QUART.- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte mitjançant procediment
obert, disposant la publicació de la licitació mitjançant la inserció d’anunci en el “Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana” i en el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació.
QUINT.- Nombrar als següents membres i suplents de la Mesa de Contractació:
President: En Joaquim Puig Ferrer, Vocals: En Rhamsés Ripollés Puig, En Rafael
Pallarés Traver, Na Sandra García Meseguer, Na Milagros Ripollés Segura, En Jesús
Ortí Adell, Na Pilar Garcia Cerdán, En Lucas Castellet Artero i En David Ramón Cotino
i Secretària: Na Pilar Corbatón Puig.
3.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2701-09 REFERENTS A LA RESTA D’OBRES INCLOSES EN EL “PLAN DE
INVERSIÓN LOCAL”.- Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern Local de
27 de gener de 2009 referents l’aprovació dels plecs de condicions de les obres
incloses en el “Plan de Inversión Local” amb un pressupost inferior a 200.000 euros.
Es tracta de les següents obres:
Les majors de 50.000 euros per les quals les empreses tenen de plaç fins al 14-022009 per presentar ofertes.
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84.236,35 €
70.434,04 €
59.067,21 €

Les menors de 50.000 euros que tenen d’estar adjudicades en el plaç d’un mes, per lo
tant les empreses tenen de plaç fins el 03-02-2009 per presentar ofertes.
. Obras de Mejoras en la Plaza de Toros de Morella…………………. 28.253,32 €
. Mejora del alumbrado público casco histórico en Morella………… 22.330,73 €
. Ortells. Mejoras en la zona deportiva y renovación de material …… 8.850,00 €
. Xiva. Mejora del Camino Ermita del Roser………………………… 8.850,00 €
L’obra de Puebla de Alcolea. Mejoras de accesibilidad en calles, amb un pressupost
de 2.655,00 euros que es tractarà com a obra menor.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que es tracta de 8 obres de diferents àrees,
destacant sobre tot la rehabilitació del Camí de Sant Vicent, la pavimentació de
distintes zones de l’aparcament de l’Alameda. També hi ha accions de millora en el
cementeri, plaça de bous, enllumenament del poble, millores en les pedanies d’acord
amb el que van demanar els veïns.
Es tracta d’una forta inversió per a la nostra ciutat.
Esperem que les empreses presenten ofertes per aquestes obres.
També esperem que tal i com s’està parlant últimament, es porten endavant plans
d’inversions per part d’altres administracions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que també s’espere en que es posen en
marxa els plans que estan proposant altres administracions, per poder realitzar altres
actuacions necessàries.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que encara que aquest punt no tenia que passar pel
Ple es va considerar oportú donar compte per a que tota la corporació estiguera
assabentada de totes les obres.
Aprofitar este punt per manifestar que l’element més important per la dinamització de
la nostra economia és el desbloqueig de la llicència que la Conselleria de Cultura té de
concedir per a la construcció del Parador de Turisme.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent 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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