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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 29 DE DESEMBRE DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
En Ernesto Blanch Marín
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint-i-una
hores del dia vint-i-nou de desembre de
dos mil deu, 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 i urgent corresponent a
Secretària
aquest dia. L’Alcalde obri la sessió
Na Pilar García Cerdán
corresponent al dia de avui i procedeix
seguidament a analitzar els distints punts
Excusa la seva assistència:
de l’ordre del dia.
1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE.- El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació
de la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és aprovada per unanimitat
2.- AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, SR. ALCALDE PER A LA SIGNATURA DEL
CONVENI AMB RENOMAR.- S’informa al Ple que l’empresa RENOMAR té pendent
de pago amb aquest Ajuntament l’Impost sobre Bens Immobles de Característiques
Especials (BICES) tant del Parc Eòlic de Torre Miró I com del Parc Eòlic de Torre Miró
II, més els interessos dels dos que en total suposen 221.009,60 euros corresponents
a l’anualitat 2009.
S’informa així mateix que l’empresa RENOMAR té interposat recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional i
donat que en totes les anteriors instàncies aquesta ha perdut, l’empresa RENOMAR
per tal d’efectuar el pagament del deute demana un aval bancari a compte de
l’Ajuntament en garantia de la devolució que puguera resultar com a conseqüència de
la sentència dictada en el seu dia i, com a garantia del reintegrament del pago
realitzat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda autoritzar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig
Ferrer per a la signatura del conveni amb RENOMAR així com per a subscriure l’aval
bancari amb l’empresa Caja Rural.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui propose que s’homologe judicialment l’acord per a
que en el cas de incompliment s’execute directament i en el cas de que no ser
homologable i no el compleixquen, plantejar una execució provisional.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que per tal d’aprovar aquest conveni és suficient
amb l’informe realitzat per la Secretaria i la fe pública la dóna la Secretària no sent
necessari que siga un Notari.
També dir que en un procés com aquest lo important és donar la cara pels interessos
de Morella i aquestos diners se cobraran gràcies a la obcecació de l’equip de govern
encara que aquest no siga el camí desitjable sinó que tindrien que ser les empreses
qui tingueren un compromís fiscal més serio i rigorós en els llocs on operen.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una 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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