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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 13 D’AGOST DE 2009
=========================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó
Na Palmira Mestre Tena
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les divuit hores i
trenta minuts, del dia tretze d’agost 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. Alcalde per manifestar el condol de l’ajuntament per la mort del Conseller
d’Habitatge i Medi Ambient així com també per la mort de Rafael Querol que va ser regidor
d’aquest ajuntament de l’any 1983 al 1987.
1.- RECURS FERROVIAL LIQUIDACIÓ INTERESSOS LLICÈNCIA TÚNEL PARADOR.Conegut recurs presentat per FERROVIAL-AGROMAN S.A. CIF A-28019206 contra la
liquidació dels interessos del Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, de la taxa de la
llicència urbanística i de la taxa per vessament de runes amb interessos i costes de l’obra
“Construcción de un túnel de acceso al Parador de Turismo”.
Coneguts els arguments jurídics de la reclamació en el sentit de que la llicència concedida en el
seu moment estava condicionada a que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
autoritzara el projecte d’intervenció arqueològica.
Tenint en compte que aquesta autorització s’ha produït en data 6 de juliol del present any.
Vista la legislació aplicable i coneguts els informes que consten en el expedient, el Ple per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Anular i revocar els interessos de demora de la liquidació tributària del Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres, de la liquidació de la taxa de la llicència urbanística i de la
liquidació de la taxa per vessament de runes.
SEGON.- Emetre noves liquidacions a FERROVIAL-AGROMAN S.A. sense els interessos de
demora, que seran abonades per l’empresa en un termini de 15 dies a partir de la notificació de
les noves liquidacions.
TERCER.- D’acord amb lo establert en l’article 103.1.b del text refós de la Llei de Hisendes
Locals una vegada finalitzada la construcció i tenint en compte el seu cost real i efectiu,
l’ajuntament practicarà les corresponents liquidacions definitives de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, la liquidació de la taxa de la llicència urbanística i la liquidació de la taxa
pel vessament de runes.
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Pren la paraula el Sr. Puig per destacar que el sistema de finançament dels ajuntaments
compta amb el ICIO com un dels pocs impostos que pot cobrar, no es tracta d’un interès
recaptatori sinó que és una necessitat cobrar aquest impost.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2010. OBRA “URBANIZACIÓN ZONA VERDE ENTORNO
CASCO URBANO EN ORTELLS (CASTELLÓN)”.- Coneix el Ple les bases de la convocatòria
realitzada per l’Excma. Diputació Provincial per al Pla d’Obres i Serveis de competència
municipal i de carreteres per a l’any 2010, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 69
de 6 de juny de 2009.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominat “Urbanización zona verde entorno casco
urbano en Ortells (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i que
ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic per a l’obra denominat “Urbanización zona verde entorno
casco urbano en Ortells (Castellón)” redactat per l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio, i
que ascendeix a la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 euros).
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Serveis per a
l’any 2010 amb l’obra “Urbanización zona verde entorno casco urbano en Ortells (Castellón)”
amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial
Aportació Municipal
TOTAL PROJECTE

28.500,00 euros
1.500,00 euros
30.000,00 euros

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2010 la quantitat
suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com assumir les quantitats
resultants de l’excés d’obra o revisió de preus, realitzant les aportacions en els termes i formes
previstos per la Diputació Provincial.
QUART.- Sol·licitar la delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Urbanización zona
verde entorno casco urbano en Ortells (Castellón)”.
QUINT.- Nomenar com a Director de l’Obra, Director d’Execució de l’Obra i Coordinador de
Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins En Carlos Rubio Rubio.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per sumarse a les mostres de condol manifestades en l’inici del
Ple pel Sr. Alcalde.
Pren la paraula el Sr. Alcalde desitjant unes bones festes per a tots.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les divuit hores i quaranta 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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