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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 16 DE FEBRER DE 2004.================================================================
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 Cristobal M. Milián Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
setze de febrer de dos mil quatre, a les
vint hores, les persones que s'esmenten
al marge.
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.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Francisco Medina Candel
Na Milagros V. Ripollés Segura
L'Alcalde obri la sessió corresponent al dia d'avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l'ordre del dia.
1.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2003.S’informa al Ple del decret aprovat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2003
tal i com marca la llei del que la secretària dona compte, sent el resum com
segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:
De pressuposto d’ingressos (pto corrent) (+)
De pressuposto d’ingressos (ptos tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

560.469,56
402.907,96
140.582,09

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

987.024,95

De pressupostos de despeses (pto corrent) (+)
De pressupostos de despeses (ptos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)

602.112,65
197.065,35

16.979,51
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D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

187.846,95

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

436.820,57

Romanent de tresoreria total

10.265,18

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro en fi d’exercici:

0

De pressuposto d’ingressos (pressuposto corrent) (+)
De pressuposto d’ingressos (pressuposto tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

0
0

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

9.133,09

De pressupostos de despeses (pressuposto corrent) (+)
De pressupostos de despeses (pressupostos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

5.187,32
3.945,77

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

23.189,10

Romanent de tresoreria total

14.056,01

FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:
De pressuposto d’ingressos (pressuposto corrent) (+)
De pressuposto d’ingressos (pressuposto tancats (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:
De pressupostos de despeses (pressuposto corrent) (+)
De pressupostos de despeses (pressupostos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)
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Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

792,20

Romanent de tresoreria total

792,20

PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:

12.009,16

De pressuposto d’ingressos (pressuposto corrent) (+)
De pressuposto d’ingressos (pressuposto tancats) (+)
De recursos d’altres ens públics (+)
D’altres operacions no pressupostaries (+)
Saldos de dubtós cobro (-)
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

12.009,16

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:

4.210,27

De pressupostos de despeses (pressuposto corrent) (+)
De pressupostos de despeses (pressupostos tancats) (+)
De Pto. Ingressos recursos altres ens públics (+)
D’Altres operacions no pressupostaries (+
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (-)

4.123,55

Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici (+)

4.518,19

Romanent de tresoreria total

86,72

12.317,08

De tot el qual la Corporació va quedar assabentat.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ CRÈDITS.- Donat compte de
l'expedient de Modificació de Crèdit nº 2/04 al vigent pressupost General Ordinari, en
el que es proposa la concessió de suplements de Crèdit al pressupost del vigent
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de data 13 de febrer de 2004, que
s'incoa com a conseqüència del Decret de l'Alcaldia, i vistos els informes
d'Intervenció i de la Comissió d'Hisenda que acrediten i justifiquen el requisits
legalment exigits.
RESULTANT: Que analitzades les despeses específiques i determinades que es
pretenen cobrir amb els suplements de crèdit, no permeten que la realització es
demore a exercicis futurs.
RESULTANT: Que no existeixen en l'Estat de despeses del Pressupost crèdits
destinats a la finalització específica, o són insuficients els saldos de crèdits no
compromesos en les partides corresponents.
CONSIDERANT: Que la totalitat dels augments de crèdits en despeses se financen
amb els mitjos previstos en els articles 158.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, i 36, apartats 1 i 2 del Reial Decret 500/1990, de
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20 d'abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la nomenada
Llei.
Assabentada la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de Crèdits en els termes i
pels imports en que aparega redactat en la proposta de l'Alcaldia i segons el següent
detalladament:
1er. Concertar crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits en les partides que es detallen, el qual resum es el següent:
Crèdits extraordinaris
Aplicació Pressupostaria

Denominació

32/48103

Ajudes a l’edificació

Total modificació de crèdit

Euros
10.265,18
10.265,18

2on. Finançar les expressades modificacions de la següent forma:
a) amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

10.265,18

Total finançació modificacions de crèdits

10.265.18

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerant definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si
durant el nomenat període no s'hagueren presentat reclamacions.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS.- Vist
l’expedient instruït a l’efecte per a l’adjudicació del contracte de cessió ús en
arrendament per a l’aprofitament cinegètic del monte municipal anomenat monte
de Vallivana, a la Societat de Caçadors de Morella amb N.I.F G-12207171 i
domicili fiscal al carrer Segura Barreda, nº 3 baix, per cinc anys i que l’import del
preu de l’arrendament ofertat no supera el 5% dels recursos ordinaris del
Pressupost i vist l’informe de Secretaria-Intervenció, així com el contracte a
subscriure amb la citada empresa. Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Cedir l’ús en arrendament per a l’aprofitament cinegètic, mitjançant la
constitució d’un vedat de caça, del monte municipal anomenat monte de Vallivana,
a la Societat de Caçadors de Morella amb N.I.F G-12207171 i domicili fiscal al
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carrer Segura Barreda, nº 3 baix, per cinc anys, prorrogables d’acord amb
l’establert en l’art. 174 del R.D.L. 2/2000 pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i Reglament de Bens de les Entitats
Locals, a petició de les parts.
El preu o cànon d’arrendament serà de VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS DISSET
(25.517 €) euros més IVA anual, al tipus vigent de cada moment, pagaderes d’una
sola vegada a l’inici de la vigència del present contracte. Dit preu s’actualitzarà
anualment d’acord a l’índex de preus al consum o al que ho substituisca a aplicantse sempre sobre la base de l’exercici anterior, incrementada.
Tal cessió es realitza exceptuant el dret de propietat sense perjudici de tercers i de
les autoritzacions d’altres organismes, cas de ser necessàries, d’acord amb
l’establert en el Reglament de Bens de les Entitats Locals de 13 de juny de 1986.
Seran de compte de la Societat de Caçadors de Morella, totes les despeses de
constitució del corresponent vedat de caça, tramitació, manteniment de l’objecte de
l’arrendament, cas de necessitar-ho, durant la vigència del contracte, subministres,
etc. Així com la tramitació davant dels diferents organismes del present acord per a
la materialització del present document per al que es faculta per acord del Ple de la
Corporació de Morella, devent renunciar la citada Societat de tota reclamació
d’indemnitzacions, cas de no obtenir les oportunes autoritzacions de la resta de les
entitats competents a l’objecte del contracte i obligant-se a tenir els permisos i
autoritzacions actualitzats.
La citada Societat deurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per a
l’explotació cinegètica devent aportar les oportunes pòlisses d’assegurances en
vigor que cobreixen els accidents i riscos derivats de l’activitat durant la vigència
del present contracte per a lo que anualment presentarà a les oficines municipals
el justificant del pagament de les primes.
L’Ajuntament de Morella tindrà accés a dit monte i a la utilització d’altres usos i
aprofitaments del monte, compatibles amb l’aprofitament cinegètic objecte de la
cessió sempre que ho necessito per a qualsevol fi.
La Societat de Caçadors de Morella podrà realitzar quants inversions i millors
siguen necessàries per a la millor explotació cinegètica d’acord amb les lleis i
prèvia concessió de la Llicència Municipal, cas de necessitar-la, passant les
mateixes a ser propietat de l’Ajuntament una vegada acabat el contracte,
renunciant a les mateixes i a tota reclamació per indemnitzacions que pogueren
correspondre-li. Així mateix deurà tornar l’objecte de l’arrendament en el mateix
estat o similar a la finalització del contracte pel que deurà aportar les mesures
necessàries a tal fi.
Com garantia definitiva del compliment del present contracte, la Societat de
Caçadors de Morella deurà dipositar QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTATRES (4.253.- ) euros en qualsevol de les formes establertes per la Llei.
La Societat de Caçadors de Morella no podrà subarrendar el objecte del contracte
sense la pertinent autorització de l’Ajuntament de Morella.
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SEGON.- La Societat de Caçadors de Morella es compromet a admetre com a
socis a tots els veïns empadronats que ho sol·liciten en els següents municipis:
Villafranca del Cid, Castellfort, Portell, Cinctorres, Forcall, La Mata, Olocau,
Todolella, Villores, Palanques, Zorita, Ortells, Chiva de Morella, Herbes, Castell de
Cabres, Corachar, Bojar, Fredes, Puebla de Benifasar, Bel, Ballestar, Vallibona i
Cati, per tindre estos dret de caça en el referit muntanya.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a subscriure el
corresponent document al respecte i realització de quantes gestions siguen
necessàries a tal fi.
Així mateix el Ple entén que la Societat de Caçadors representa a tota la societat
de Morella , per la qual cosa acorda per unanimitat que en el cas que el referit
vedat no produïsca prou per a pagar el cànon establert en l'anterior acord,
l'Ajuntament de Morella subvencionarà a la Societat de Caçadors en quantitat
suficient per a fer front al referit cànon.
Ben entès que esta subvenció s'atorgarà prèvia rendició detallada dels comptes
d'explotació del vedat per part de la Societat de Caçadors per a la justificació de la
subvenció.
4.- SOL·LICITUD AJUDA LEADER PER A LA COMPRA I ADEQUACIÓ
L’ANTIGA FÀBRICA COOPERATIVA.- Conegut pel Ple l’expedient incoat per a
l’adquisició i adequació dels terrenys e instal·lacions de l’antiga fabrica Cooperativa
Comarcal Sant Antoni Abad de Morella per part de l’Ajuntament de Morella i
posterior recuperació medioambiental.
Coneix així mateix la memòria valorada redactada per l’Enginyer de Camins, En
Carlos Rubio Rubio, per a l’adquisició i adequació de la parcel·la de l’antiga
Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad, el qual ascendeix a un total de
222.375,00 euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a Iniciativa Comunitària de Desenrotllament rural LEADER
PLUS una ajuda econòmica per a l’execució de la citada obra.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de la
corresponent sol·licitud.
5.- SOL·LICITUD AJUDA LEADER PER L’ADAPTACIÓ PAVELLÓ
POLISPORTIU PER A PAVELLÓ POLIFUNCIONAL.- Conegut pel Ple l’expedient
incoat per a l’adaptació del pavelló polisportiu municipal per a desenvolupar en el
mateix la celebració de revetlles i festes populars en els diversos festeigs que es
celebren al municipi al llarg del l’any.
Coneix així mateix la memòria valorada redactada per l’Enginyer de Camins, En
Carlos Rubio Rubio, per a la citada adaptació.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a Iniciativa Comunitària de Desenrotllament rural LEADER
PLUS una ajuda econòmica per a l’execució de la citada obra.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de la
corresponent sol·licitud.
6.- SOL·LICITUD AJUDA LEADER PER A CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA MOLÍ
NOU.- Conegut pel Ple l’expedient incoat per a l’execució d’una passarel·la vianant
damunt del riu Bergantes al seu pas pel Molí Nou de Morella perquè aquest pas
pertany a una ruta de senderisme reconeguda i senyalitzada per l’administració, a
més a mes de tractar-se d’un pas vianant per a accedir a l’altre costat de riu.
Coneix així mateix la memòria valorada per a l’execució de dita obra, redactada
per l’Enginyer de Camins, En Carlos Rubio Rubio, la qual puja a la quantitat de
31.791,93 euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a Iniciativa Comunitària de Desenrotllament rural LEADER
PLUS una ajuda econòmica per a l’execució de la citada obra.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de la
corresponent sol·licitud.
7.- PLA D’AJUDES PER A LLIBRES DE TEXT.- Pren la paraula el Sr. Vives qui
exposa el Pla de gratuïtat dels llibres de text i dona lectura al es bases que regiran
aquestes ajudes:
“ Gratuïtat dels llibres de texts
La filosofia que ens va animar a portar a terme la gratuïtat dels llibres es pot
resumir en els següents apartats:
1.- Col·laborar amb les famílies morellanes en una despesa anual que hauria
d’estar inclosa en la universalitat i gratuïtat del servei públic d’educació.
2.- Adquisició de l’hàbit de respectar les eines de treball.
3.- Adquisició de l’hàbit de la solidaritat.
4.- Aprendre a autoavaluar-se.
II-. Document de treball sobre la gratuïtat de llibres de texts
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L’Ajuntament entén que és una prioritat col·laborar amb les famílies morellanes en
una despesa anual que hauria d’estar inclosa en la universalitat i gratuïtat del
servei públic d’educació. Des de les possibilitats econòmiques del govern local
s’anirà progressivament treballant en esta direcció tan per raons econòmiques com
també pedagògiques.
El foment dels valors de la solidaritat i del creixement sostenible que implica
disminuir el malbaratament de recursos naturals orienten esta iniciativa.
Qui té dret a acollir-se al pla d’ajudes?
Els fills de les famílies empadronades a Morella i que siguin alumnes dels Centres
Escolars de Morella. Comprèn l’alumnat de les ensenyances Infantil, Primària i
Secundària
Quins documents cal presentar per cobrar la subvenció?
1. Els Directors dels Centres Escolars presentaran el llistat dels alumnes de
Morella matriculats als seus Centres, a l’Ajuntament.
2.- Els pares ompliran una fitxa de sol·licitud de l’ajuda a l’Ajuntament (Constarà a
la fitxa les dades personals i el número de compte per a ingressar l’import de la
subvenció)
3.- Els llibreters donaran a l’Ajuntament el llistat de les factures cobrades.
4.-Termini de presentació de les factures i llistats a l’Ajuntament de l’1 de
Novembre al 1 de Desembre.
Quin serà l’import de la subvenció?
1.- L’Ajuntament abonarà el 25% de l’import global de la factura pagada als
llibreters de Morella, a tots el xiques i xics
2.- Al finalitzar el curs els alumnes que optin per deixar els llibre per a la seva
reutilització rebran un altre 25% dels cost real del llibre, si compleix les normes de
reutilització.
Criteris per a considerar un llibre apte per a la seva reutilització
1.- Els llibres ha d’estar folrats amb aironfix.
2.- El nom ha d’estar posat en la part exterior del llibre, damunt del folre, amb una
etiqueta.
3.- No ha de tenir cap escrit amb boli en les pàgines interiors.
4.- Els llibres no tindran cap pàgina trencada.
5.- Els escrits interiors amb llapis han de ser dèbils i esborrats.
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6.- Els llibres que voluntàriament es presentin per a la seva reutilització s’han de
presentar abans de 30 de Juny els d’ Infantil i Primària; els de Secundària de l’1 al
15 de Juliol i del l’1 al 15 de Setembre.
Classificació del llibres reutilitzables
1.- llibres aptes per a ser utilitzats per altres companys.
2.- Llibres aptes per a ser utilitzats com a llibres de consulta a la Biblioteca d’Aula.
3.- Llibres per enviar a països del Tercer Món.
Tot llibre que l’equip de selecció consideri apte de reutilització tindrà una
bonificació de 25% del seu cost real.
L’equip de selecció estarà format per
a) 2 delegats de l’Ajuntament.
b) 2 delegats del Professorat ( 2 del Centre de Primària i 2 de l’I.E.S )
c) 2 delegats de l’A.M.P.A. ( 2 del Centre de Primària i 2 de l’I.E.S.)
d) 2 delegats dels alumnes de Secundària.
Els alumnes han de fer una avaluació dels llibres que presentin, per facilitar la tria
al equip de selecció.
Els alumnes d’Infantil i Primària han rebre abans del 15 de Juny el llistat de llibres
per al curs 2004 - 05. Els de secundària seran informats pel Centre.
La reserva de llibres s’ha de fer als llibreters de Morella.
A finals d’any es farà una avaluació i rectificació si cal de com s’ha portat a terme
el desenvolupament de la gratuïtat”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les bases i el Pla de subvencions
als llibres de text.
8.- PLA GRATUÏTAT ESCOLA INFANTIL.- Pren la paraula el Sr. Vives qui exposa
el Pla de gratuïtat de l’Escola Infantil, que és com segueix:
“L’Ajuntament en un esforç de col·laboració amb les famílies morellanes es va
proposar en un principi subvencionar el cost total de la Guarderia i dels llibres del
cursos Infantil, Primària i Secundària.
Ens ha estat impossible poder fer de cop la gratuïtat. Pensem que si no podem
caminar de pressa caminarem poc a poc , però caminarem això segur.
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Els passos que vam seguir per a redactar el document definitiu que poso en
consideració per la seva aprovació són els següents:
Primer: vam fer una ronda de consultes amb el llibreters de Morella,
professorat i amb les AMPES, dels diversos estaments.

amb el

Vam recollir totes les aportacions i una cop seleccionades vam redactar un
document.
Segon: una cop redactat el document es va fer una reunió conjunta de tots els
estaments. Es va fer un nou redactat amb totes les esmenes i suggerències
aportades.
Els documents són els següents:
Document sobre la Guarderia
Els tràmits realitzats sobre la Guarderia han sigut molt senzills. Ha consistit en fer
la presentació, en una reunió que vàrem tenir amb els pares a principi de curs, on
vam exposar les línies mestres:
Curs 2003- 2004, rebaixa del 33% dels 48,08 € de mensualitat.
Curs 2004- 2005, rebaixa del 66% dels 48,08 €
Curs 2005- 2006 rebaixa del 100% dels 48,08 €

Total 0. Gratuïtat total.

Voldria remarcar que s’està tramitant l’adequació de la Guarderia i fer algunes
activitats de cara al pares per ajudar-los en la seva tarea educativa , en una etapa
dels nostres fills que té més importància del què la gent en general creu, pensem
des de la Corporació Municipal com la inversió més rentable que podem donar al
nostre poble.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el Pla de gratuïtat de l’Escola
Infantil.
9.- PETICIÓ AJUDA A CONSELLERIA DE CULTURA, PROJECTE
REHABILITACIÓ EDIFICI COLOMER-ZURITA.- Coneix el Ple l'estudi presentat
per a la rehabilitació de l'edifici Colomer-Zurita per a casa de Cultura i Congressos.
Coneix així mateix el càlcul del pressupost d'execució de la rehabilitació proposada
que ascendeix a la quantitat de 4.712.634,11 € dels quals 3.877.259,27 €
correspondrien a les obres subvencionables per la Conselleria de Cultura.
Abans de procedir a la votació pren la paraula el Sr. Sangüesa qui proposa
instal·lar un Tanatori a l'edifici Colomer-Zurita en l'antiga capella.
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Contestant-li el Sr. Alcalde que és important i necessari un Tanatori a Morella, però
hi ha possibilitats per a això en altres llocs, sinó un Tanatori en si, ja que les
exigències són moltes, si es podria portar a terme un vetllador.
D'altra banda el Sr. Milián suggereix que l'Ajuntament dono la idea, però com no és
el propietari, no ha de gastar excessius diners en projectes, perquè si la
Conselleria no posa els diners no el podem escometre.
Al que li contesta el Sr. Alcalde que l'important és tindré un projecte i idees i lluitar
per a fer-les realitat, perquè és un projecte molt interessant per a Morella, té
importància tant turística com social. La titularitat de l'edifici és confusa, la família
Colomer-Zurita la va llegar perquè se dedicara a l'ensenyança, la van administrar
durant anys els escolapis i després es conserva perquè l'Ajuntament la mantingut
durant dècades.
Després d'estes deliberació la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Dirigir-se a la Conselleria de Cultura sol·licitant una subvenció de
3.877.259,27 € per a la rehabilitació de l'edifici Colomer-Zurita per a Casa de
Cultura i Congressos d'acord amb l'estudi dels arquitecte Alberto Escardino i Paula
González-Barranca.
SEGON.- Faculta Al Sr. Alcalde perquè realitze les gestions oportunes davant de la
Conselleria i perquè firma tots els documents que siguen precisos per a fer efectiva
la subvenció.
10.- SOL·LICITUD CONSELLERIA CULTURA PER A LA COMPRA I
ADEQUACIÓ SOLAR COOPERATIVA.- Conegut pel Ple l’expedient incoat per a
l’adquisició i adequació dels terrenys e instal·lacions de l’antiga fabrica Cooperativa
Comarcal Sant Antoni Abad de Morella per part de l’Ajuntament de Morella i
posterior recuperació medioambiental.
Coneix així mateix la memòria valorada redactada per l’Enginyer de Camins, En
Carlos Rubio Rubio, per a l’adquisició i adequació de la parcel·la de l’antiga
Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad, el qual ascendeix a un total de
222.375,00 euros.
I atès que esta actuació suposa l'eliminació d'uns sitjos als voltants del nucli urbà
de Morella, preservant així i embellint la zona de vistes de la ciutat de Morella
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura una subvenció per a l’execució de
la citada actuació.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la firma de la
corresponent sol·licitud.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2004-02-16 PLE EXTRAORDINARI

12

11.- SORTEIG TAULES ELECTORALS.- Designació dels components de les
taules electorals per a les properes eleccions locals, convocades per Reial Decret
606/1999, de 19 d’abril (“B. O. E.” número 94, de 20 d’abril de 1999).
El Sr. Alcalde exposa que, d’acord amb el disposat amb els articles 25, 26 i 27 de
la vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la
formació de les taules electorals competeix als Ajuntaments, baix la supervisió de
la Junta Electoral de Zona.
La Corporació es dona per assabentada del contingut de les indicades normes
legals i seguidament procedeix, per sorteig públic entre la totalitat de les persones
cessades a la secció corresponent que complisquen els requisit exigits, a designar
titular i suplents de cadascuna de les taules electorals que la composen, donant el
següent resultat:
COMPONENTS DE LES TAULES ELECTORALS
Districte: PRIMER

Secció: PRIMERA

Taula: ÚNICA

CÀRREC

NOM I COGNOMS I DNI

President (titular):

Jorge Ferreras Viruete – 12382323-C

1er vocal (titular):

José Trullenque Sánchez – 40947604Z

2º vocal (titular):

Mª Amparo Arribas Soliva – 52631914-W

President (suplent 1º):

Eduardo Manero Serrano – 73371840-T

1 Vocal (suplent 1º):

Antonio Cuenca Gracia – 72965707-R

2º Vocal (suplent 1º):

Arcadio Marín García – 18985617-Z

President (suplent 2º):

Carlos Querol Carbo – 73351088-V

1er Vocal (suplent 2º):

Alberto García Salvador-73378905-G

2º Vocal (suplent 2º):

José Miguel Monfort Eixarch-18897290-F

Districte: SEGON

Secció: PRIMERA

CÀRREC

NOM I COGNOMS I DNI

President (titular):

Gema Gasulla Martí-73388669-Q

er

er

Taula: ÚNICA

1 vocal (titular):

Andrés Pitarch Querol – 73388580-L

2º vocal (titular):

Miguel Royo Edo –18893134-Z

President (suplent 1º):

Javier Monfort Mestre – 73384840-M
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1er Vocal (suplent 1º):

Samuel Trilles Trilles – 18985939-Z

2º Vocal (suplent 1º):

Virgilio Carbo Centelles – 18852572-R

President (suplent 2º):

Jesús Royo Guimera – 73378935-B

1 Vocal (suplent 2º):

Antonio Adell Escorihuela – 18898710-R

2º Vocal (suplent 2º):

Ruben Ferrer Monfort – 18852436-A

Districte: TERCER

Secció: PRIMERA

CARREC

NOM I COGNOMS I DNI

President (titular):

Jose Mª Moya Membrado – 18961325-X

1er vocal (titular):

Araceli Ripollés Ramia – 73388679-A

2º vocal (titular):

Ramón Tena Mestre- 18893741-T

President (suplent 1º):

Benjamín Rodríguez Vives –73378895-V

1 Vocal (suplent 1º):

Santiago Bellvis Querol-18951331-K

2º Vocal (suplent 1º):

Ana Giner Plana- 37.384847-A

President (suplent 2º):

Francisca Adell Figols – 73378885-F

1er Vocal (suplent 2º):

Elvira Escuder Gil – 18914675-G

2º Vocal (suplent 2º):

Emerita Mestre Amela – 73359885-M

er

er

Taula: ÚNICA

Acordant així mateix que es notifique la designació als interessats en el termini de
tres dies.
Acabat el sorteig, la Corporació dona per formades les Taules electorals, i acorda
remetre a la Junta Electoral de Zona els nomenaments respectius, als efectes de
la seua supervisió.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vinti-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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