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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 6 DE MARÇ DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Jesús Ortí Adell

En la ciutat de Morella sent les dinou
hores, del dia sis de març 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
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

En primer lloc felicitar a la regidora Na Isabel Sangüesa per la seva doble maternitat,
fent-li arribar el nostre desig de sort per a les xiquetes recent nascudes i la nostra
enhorabona als pares.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui agraeix en nom de la seva companya la felicitació.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia 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 es aprovada per unanimitat l’acta de data 12-02-09.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ PROVISIONAL “RESTAURACIÓN
TORRE DE FORCALL”.- Vist l’expedient tramitat per a la contractació de les obres de
referència.
Atès que, la Mesa de Contractació, en data 2 de març de 2009, va celebrar acte
d’apertura, examen i valoració de les propostes presentades pels licitadors que són les
següents:
Nº 1.Nº 2.Nº 3.Nº 4.Nº 5.Nº 6.Nº 7.-

CONSTRUCCIONES JUAN MIRALLES S.L.
E.I. ARTOLA S.L.
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MESEGUER CELMA S.L.
CONSTRUCCIONES ROGELIO CATALAN S.L.
HABICONS 2005 S.L.U.
CONSTRUCCIONES RECONSAR S.L.
CYRESPA ARQUITECTÓNICO S.L.
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Nº 8.- EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A.
Nº 9.- ESTUDIOS MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN S.L.
Atès les ofertes presentades es realitza la proposta d’adjudicació del contracte, per
presentar l’oferta més avantatjosa, a Construcciones Juan Miralles S.L.
Atès que no s’han presentat contra l’acte d’apertura de les ofertes reclamacions,
observacions o reserves.
Atès el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
1.- Adjudicar provisionalment el contracte a Construcciones Juan Miralles S.L. per la
quantitat ofertada de CENT NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (192.321,85) més TRENTA MIL SET-CENTS
SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (30.771,50) de IVA i d’acord
amb les propostes i alternatives plantejades pel mateix en la seva oferta.
2.- El present acord d’adjudicació provisional se publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província i se notificarà a tots els licitadors, als que, si ho sol·liciten, se’ls facilitarà
informació dels motius del rebuig de la seva oferta i de les característiques de la
proposició de l’adjudicatari que foren determinants de l’adjudicació al seu favor, en el
termini màxim de cinc dies hàbils a partir de la recepció de la seva petició en tal sentit.
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual, en el termini de cinc dies hàbils a
comptar des de la publicació de la present adjudicació provisional, deurà presentar la
següent documentació:
- Certificació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
- Certificació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
- Alta o últim rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent
a l’objecte del contracte, que les faculte per al seu exercici en el municipi.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans que, en el seu cas, se
hagueren compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
- Justificant d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 11.154,67 euros.
- Justificant dels contractes de personal a contractar.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ 8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA.- Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco
Querol de la moció 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
“ Des del 1978, a proposta de l’Assemblea General de l’ONU, cada 8 de març se

celebra a tot el món el Dia Internacional de la Dona, recordant totes les dones que al
llarg de la història han fet camí cap a l’alliberament femení .
És una bona ocasió per a reiterar el nostre compromís amb la dona, i demanar un
esforç col·lectiu per a aconseguir el seu ple desenvolupament personal, laboral,
cultural i social i este ple desenvolupament està condicionat per la consecució
d’objectius que resulten fonamentals com la igualtat d’oportunitats, la incorporació,
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permanència i promoció en el mercat laboral i la conciliació de la vida familiar, laboral i
personal.
Vull destacar que les dones segueixen patint grans discriminacions respecte als
homes en la vida laboral, tot i els avanços dels últims anys, persisteixen obstacles per
a una inserció al mercat de treball en condicions d’igualtat d’oportunitats. La societat
en general i els poders públics en particular tenen l’obligació de procurar tots els
mitjans dirigits a la consecució d’estos objectius.
Considerem també importantíssim el paper de l’escola per a afavorir l’educació en
igualtat dels nostres fills i filles. La coeducació és un instrument clau per a aconseguir
la igualtat real entre sexes i con a factor bàsic per a eradicar la violència de gènere.
Denuncien totes les formes i manifestacions de violència cap a les dones: física,
psíquica i sexual.
Per tot allò que s’ha exposat, la Regiduria d’Igualtat de l’Ajuntament de Morella
proposa al Ple l’adaptació dels següents acords:
Primer.- Rebre homenatge en este dia a les dones per l’esforç realitzat durant molt de
temps en la busca de la igualtat de drets i oportunitats amb l’home i per a fer realitat el
seu ple desenvolupament personal, familiar, laboral, cultural i social.
Segon.- Instar als governs Central i Autonòmic a utilitzar tots els instruments legals
previstos en l’ordenament jurídic per a aconseguir que la igualtat d’oportunitats i la
conciliació de la vida familiar, laboral i personal siga una realitat.
Tercer.- Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de
la dona, i per a fer de la igualtat d’oportunitats una realitat.
Quart.- Demanem als serveis públics la prevenció, atenció i inserció de les dones
víctimes de la violència de gènere.
Cinquè.- Remetre aquests acords a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats i
Diputades.”
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol destacar que la dona es el pilar bàsic i
fonamental de la nostra societat, en la família, en el treball, en els institucions, en la
política i el que hi ha que fer es treballar per acabar en el machisme i violència que hi
ha en contra de la dona.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció 8 de març, Dia Internacional
de la Dona tal i com ve redactada.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores i quinze 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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