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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 5 DE NOVEMBRE DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia cinc de novembre 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.

1.- APLAÇAMENT EXECUCIÓ OBRA “URBANITZACIÓ C/ SANT JULIÀ, 1ª FASE” I
“URBANITZACIÓ C/ SANT JULIÀ, 2ª FASE”.- Pren la paraula el regidor d’Urbanisme
En Rhamsés Ripollés Puig per explicar que degut a la concessió d’una ajuda per part
de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per a l’obra “Peatonalización y
adecuación calle Blasco de Alagón” i tenint que efectuar-se part de les obres dintre del
mes de novembre el començament de les obres previstes per al mes de novembre de
“Urbanización calle San Julián 1ª fase” i “Urbanización calle San Julián, 2ª fase”
adjudicades definitivament en el passat ple de 24 de setembre de 2009 a l’empresa
Construcciones Julio Paulo S.L. s’han tingut que aplaçar, ja que no poden coincidir les
obres en dos carrers, fet que dificultaria la mobilitat de la ciutat de Morella.
Per lo qual es proposa aplaçar l’execució de l’obra “Urbanización calle San Julián, 1ª
fase” i “Urbanización calle San Julián, 2ª fase” fins al mes de febrer o març una
vegada finalitzades les obres del carrer Blasco de Alagón.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que s’entén aquesta proposta
d’aplaçament pels motius exposats per part del regidor d’urbanisme.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aplaçar l’execució de les obres “Urbanización
calle San Julián, 1ª fase” i “Urbanización calle San Julián, 2ª fase” fins que s’acaben
les obres en el carrer Blasco de Alagón, procedint a notificar aquest acord a l’empresa
adjudicatària.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PROJECTE TÈCNIC OBRA “PEATONALIZACIÓN Y
ADECUACIÓN C/ BLASC D’ALAGÓ, 2ª FASE”.- Coneix el Ple el projecte tècnic
redactat per D. Lucas Castellet Artero per a l’execució de l’obra “Peatonalización y
adecuación C/ Blasco Alagón 2ª fase” i que ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS
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NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(293.405,60 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el projecte tècnic redactat per D.
Lucas Castellet Artero per a l’execució de l’obra “Peatonalización y adecuación C/
Blasco Alagón 2ª fase” i que ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS NORANTATRES MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (293.405,60
euros) tal i com ve redactat.
3.- COMANDA A CISE SPE S.A. DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
“PEATONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN C/ BLASC D’ALAGÓ, 2ª FASE”.- Coneix el
Ple la Resolució de la Direcció General de Comerç i Consum de data 22 d’octubre de
2009 per la que es concedeix a aquest Ajuntament una subvenció de 215.225,00€ per
a la realització de l’obra “Peatonalización y adecuación C/ Blasco Alagón 2ª fase”.
Coneix així mateix el plaç d’execució per a l’anualitat del 2009, que es fixa fins el 2511-2009.
Conegut l’article 4.1.n. i l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera una bona solució que siga l’empresa
CISE qui realitze l’obra i així poder complir amb els terminis requerits.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Encomanar l’execució de l’obra “Peatonalización y Adecuación C/ Blasco de
Alagón, 2ª fase” a l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics
S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) per la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL
QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (293.405,60 euros), ja
que aquesta empresa té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest
Ajuntament.
SEGON.- Que es done trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Comerç i
Consum.
4.- ANULACIÓ ACORD APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS APROFITAMENT
CINEGÈTIC MONTES ORTELLS I MONTES PÚBLICS (CS-29 HERBESET, CS-31
PEREROLES, CS-30 CARRASCALS).- Es dóna compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver
que en passat ple de 24 de setembre de 2009 es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars per a l’alineació, per mitjà de subhasta de l’aprofitament
cinegètic en el Monte Boalar d’Ortells, i dels Montes Públics (CS-29 Herbeset, CS-31
Pereroles, CS-30 Carrascals) i donat que després de realitzar un estudi al respecte i
vist que donades les característiques del contracte el procediment més adequat és el
de contracte menor, es proposa al Ple l’anulació dels referits acords.
Assabentat el Ple Per unanimitat acorda:
PRIMER.- L’anulació dels acords del passat ple de 24 de setembre de 2009 respecte
a l’aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a l’alineació, per
mitjà de subhasta de l’aprofitament cinegètic en el Monte Boalar d’Ortells, i dels
Montes Públics (CS-29 Herbeset, CS-31 Pereroles, CS-30 Carrascals).
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SEGON.- Procedir a l’adjudicació de l’aprofitament cinegètic dels Montes Públics
d’Ortells i Montes Públics (CS-28 Herbeset, CS-31 Pereroles, CS-30 Carrascals), i
d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic com a contracte menor.
5.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR APROFITAMENT CINEGÈTIC MONTES
PÚBLICS ORTELLS.- Coneix el Ple el Plec Particular de Condicions Tècnic
Facultatives remés per la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de data 15 de juliol de 2.009 per a l’adjudicació
de l’aprofitament cinegètic de la Muntanya Bobalar d’Ortells (CS-062) del Terme
Municipal de Morella, els quals es troben catalogats com d’Utilitat Pública, per la qual
cosa els és d’aplicació la legislació vigent en matèria de muntanyes, és a dir, la Llei
43/2003, de 21 de novembre, de Montes, i la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal
de la Comunitat Valenciana, la Llei de Bases de Règim Local, el Reglament de Béns
de les entitats locals i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Conegut l’Art. 92 del Reglament de Béns de les Entitats Locals que al punt 1r estableix
que l’arrendament de Béns patrimonials de les Entitats Locals es regirà, en tot cas,
quant a la seua preparació i adjudicació per la normativa reguladora de contractació
de les Entitats Locals.
Assabentat i d’acord amb el Plec Particular de Condicions Tècnic Facultatives remés
per la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda de l’aprofitament cinegètic de la muntanya Bobalar d’Ortells (CS062) del Terme Municipal de Morella, la duració de la cessió no és superior a cinc
anys ni el seu preu excedeix del 5 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
Conegut que en l’Art. 122 de la Llei de Contractes del sector públic el present
contracte es considerarà un contracte menor pel que pot ser adjudicat directament.
Conegut que amb data 13 d’octubre del 2009 es rep en este Ajuntament oferta
econòmica de l’empresa “Club de Caçadors d’Ortells”, oferint la quantitat de 950,00
euros.
Examinada l’oferta i, de conformitat amb el que estableix l’Art. 122 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Ple per unanimitat:
ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de concessió d’aprofitament cinegètic del
vedat municipal de la muntanya Bobalar d’Ortells (CS-062) del Terme Municipal de
Morella, a l’entitat “Club de Caçadors d’Ortells”, amb C.I.F. G-12287538 per la
quantitat de 950,00 euros, per un termini de 5 temporades; atès que les terres
limítrofes amb les esmentades muntanyes són terres que formen part d’un vedat de
caça el de les quals titular és el “CLUB DE CAÇADORS D’ORTELLS”, del qual formen
part un número considerable de veïns.
SEGON.- Notificar i requerir a l’entitat “Club de Caçadors d’Ortells”, perquè
comparega en el termini de 15 dies hàbils per a la formalització del corresponent
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contracte.
TERCER.- Comunicar al Servici Territorial de Medi Ambient de la Direcció Territorial
de la Conselleria de Medi Ambient, als efectes procedents, el present acord.
6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR APROFITAMENT CINEGÈTIC MONTES
PÚBLICS (CS-28 HERBESET, CS-31 PEREROLES, CS-30 CARRASCALS).- Coneix
el Ple el Plec Particular de Condicions Tècnic Facultatives remés per la Direcció
Territorial de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
de data 15 de juliol de 2.009 per a l’adjudicació de l’aprofitament cinegètic de les
muntanyes de Pereroles (CS-31), Herbeset (CS-29) i Carrascals ( CS-30), del Terme
Municipal de Morella, els quals es troben catalogats com d’Utilitat Pública, per la qual
cosa els és d’aplicació la legislació vigent en matèria de muntanyes, és a dir, la Llei
43/2003, de 21 de novembre, de Montes, i la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal
de la Comunitat Valenciana, la Llei de Bases de Règim Local, el Reglament de Béns
de les entitats locals i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Conegut l’Art. 92 del Reglament de Béns de les Entitats Locals que al punt 1r estableix
que l’arrendament de Béns patrimonials de les Entitats Locals es regirà, en tot cas,
quant a la seua preparació i adjudicació per la normativa reguladora de contractació
de les Entitats Locals.
Assabentat i d’acord amb el Plec Particular de Condicions Tècnic Facultatives remés
per la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda de l’aprofitament cinegètic de les muntanyes de Pereroles (CS31), Herbeset (CS-29) i Carrascals ( CS-30), del Terme Municipal de Morella, la
duració de la cessió no és superior a cinc anys ni el seu preu excedeix del 5 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost.
Conegut que en l’Art. 122 de la Llei de Contractes del sector públic el present
contracte es considerarà un contracte menor pel que pot ser adjudicat directament.
Conegut que amb data 13 d’octubre del 2009 es rep en este Ajuntament oferta
econòmica de l’empresa “Societat de Caçadors El Maestrat”, oferint la quantitat de
2.787,00 euros.
Examinada l’oferta i, de conformitat amb el que estableix l’Art. 122 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Ple per unanimitat:
ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de concessió d’aprofitament cinegètic del
vedat municipal de les muntanyes de Pereroles (CS-31), Herbeset (CS-29) i
Carrascals ( CS-30), a l’entitat “Societat de Caçadors El Mestrat”, amb C.I.F. G12207171, per el preu de 2.787,00 euros, per un termini de 5 temporades; atès que
les terres limítrofs amb les esmentades muntanyes són terres que formen part d’un
vedat de caça el titular les quals és la “SOCIETAT DE CAÇADORS EL MESTRAT”, de
la qual formen part un número considerable de veïns.
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SEGON.- Notificar i requerir a l’entitat “Societat de Caçadors El Mestrat”, per a que
comparega en el termini de 15 dies hàbils per a la formalització del corresponent
contracte.
TERCER.- Comunicar al Servici Territorial de Medi Ambient de la Direcció Territorial
de la Conselleria de Medi Ambient, als efectes procedents, el present acord.
7.- DESAHUCIO TELEFÒNICA MÒBILS ANTENA SOLAR HOSTAL NOU.- Coneix el
Ple la situació en precari, sense cap tipus de contracte, en la que es troba l’antena de
l’empresa Telefònica ubicada en el solar del Hostal Nou.
Coneix així mateix la necessitat que té aquest ajuntament de que la referida antena
siga traslladada a un altre lloc, ja que aquest solar en la qual està ubicada ha estat
cedit a la Diputació Provincial de Castelló per a l’ubicació d’un Centre de Dinamització
Econòmica i Social (CEDES).
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera aquesta com una mesura de pressió
necessària per a que Telefònica faça el que té de fer.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que tal i com ha explicat la secretària fins ara
Telefònica ha tingut totes les facilitats per part de la Corporació municipal per això ara
tenen que procedir a la seva retirada per a que es puga instal·lar el centre CEDES.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda iniciar expedient de desahucio a l’empresa
Telefònica per a que en el termini més breu possible realitze el trasllat de la referida
antena deixant lliure el solar de l’Hostal Nou.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i vint 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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