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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 3 DE JUNY DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Exercint d’Alcalde el Tinent d’Alcalde
En Ernesto Blanch Marín
Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Joaquim Puig Ferrer
En Jesús Ortí Adell
Na Palmira Mestre Tena

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
deu minuts, del dia tres de juny 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.

Pren la paraula el Sr. Blanch per disculpar-se en primer lloc pel retard i en segon lloc
disculpant la no assistència per diversos motius del Sr. Alcalde i de la regidora Na
Palmira Mestre Tena.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia 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 1205-09 i 14-05-09.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA ANTIMOROSITAT: NOVA OPERACIÓ DE
TRESORERIA.- Per part de la Sra. Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient
incoat per a la formalització d’una Operació de Tresoreria de 200.000,00 € i en
l’expedient es troben els informes de la Secretaria e Intervenció, les ofertes de les
entitats bancàries i l’Acta d’obertura i valoració de les proposicions de la convocatòria
per a la realització de l’Operació de Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació a
favor de Bancaixa i Santander repartint-la al 50% entre les dos entitats bancàries vista
la mínima diferència que existeix entre les ofertes presentades.
Pren la paraula la Sra. García per comentar que aquesta operació de tresoreria és la
que es va deixar damunt de la taula en el passat ple, insistint en la necessitat
d’adjudicar-la degut a la falta de liquidés immediata. Ressaltar també la nostra intenció
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de poder disposar d’aquestos diners per fer front als pagos a les empreses i així
afavorir el màxim possible el seu ritme de treball. Una vegada se vagen recuperant els
deutes que es tenen pendents tant de Generalitat com d’altres subvencions s’intentarà
cobrir aquesta operació de tresoreria.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per demanar que una vegada es face efectiu aquest
crèdit se minimitze al mínim el període de pagament de factures.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 100.000,00 € amb
l’entitat bancària Bancaja, i una Operació de Tresoreria per un import de 100.000,00 €
amb l’entitat bancària Santander, per la mínima diferència de puntuació que ha
obtingut segons el plec de condicions, amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB SANTANDER
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor Trimestral + 0,95%
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor + 1,75
Revisió tipus: Trimestral
Comissions: Exempta
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la
legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats siguen necessaris per a la formalització.
3.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, GESTIÓ CENTRE DE DIA.- Vist que en la sessió del
ple d’aquest Ajuntament de data 27 de març de 2009 es va aprovar l’expedient, el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Clàusules Tècniques per a
l’adjudicació de la gestió del servei públic de Centre de Dia mitjançant la modalitat de
concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació i així mateix es va procedir a autoritzar el gasto que suposa
l’adjudicació del mateix.
Vist que amb data 21 d’abril de 2009 es va publicar anunci de licitació per un termini
de vint dies hàbils en el Butlletí Oficial de la província de Castelló, en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana de data 24 d’abril de 2009 per un termini de vint dies hàbils i
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats
presentaren les seues proposicions.
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Vist que durant la licitació es van presentar una única proposició que consta en
l’expedient.
Vist que amb data 20 de maig de 2009 es va constituir la Mesa de contractació, i
aquesta, darrere de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de BB Servicios Diversos S.L., examinada la documentació que
l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat amb el que establix l’article
135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Pren la paraula la Sra. Blasco qui vol assenyalar que el Centre de Dia era un dels
projectes més necessaris i desitgem que l’empresa adjudicatària compleixque amb les
condicions exposades i realitze una bona gestió d’aquest centre.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol afegir-se als desitjos manifestats per la Sra.
Blasco, encara que ens hagera agradat que hagueren hagut més empreses
interessades en aquest projecte.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que avui ens podem congratular per veure ja la
llum en aquest projecte que ha estat una de les grans necessitats i reivindicacions
d’aquesta corporació, congratulant-nos també de haver pogut comptar amb el
recolzament en tot moment del Grup Municipal Popular.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de gestió
de servei públic de Centre de Dia mitjançant la modalitat de concessió a l’empresa BB
Servicios Diversos S.L. sent l’única proposició presentada i complint amb tots els
requisits establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de
Clàusules Tècniques i havent aconseguit una puntuació de 71,25 i amb un preu unitari
de 35,50 euros plaça/dia més 2,50 euros plaça/dia de IVA quedant un preu unitari total
de 38,00 euros plaça/dia per a l’anualitat 2009. L’any 2010 i següents s’estarà al preu
plaça/dia fixat per la Generalitat Valenciana.
SEGON. Notificar i requerir a BB Servicios Diversos S.L., adjudicatari provisional del
contracte, perquè presente, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de
publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la província de Castelló i
en el Perfil de contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol
altres documents acreditatius de la seua aptitud per a contractar, així com constituir la
garantia definitiva.
TERCER. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil del contractant.
QUART. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s’emeta Informe-Proposta
i es done compte a aquest Ple per a resoldre respecte d’això.
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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