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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE DESEMBRE DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
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
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Ernesto Blanch Marín
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó
Na Palmira Mestre Tena

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze 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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS NECESSARIS PER A LA
CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ XIVA-FORCALL.- Coneix el Ple la resolució de la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 10 de desembre de 2009, tenint
entrada en aquest ajuntament el dia 11-12-09, referent a l’expedient
2009/EAG/CST/20103 pel qual es concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Morella,
de 95.527,09 euros corresponent al 60%, per a l’obra “Pavimentación Camino Rural
Xiva de Morella – Forcall” dintre de les línees de Millora d’Infraestructures Agràries en
Municipis.
Coneix així mateix que el projecte ascendeix a CENT CINQUANTA-NOU MIL DOSCENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (159.211,83 euros) sent per
tant l’aportació municipal de 63.684,74 euros.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que aquest és un tema molt important que
sempre s’ha reivindicat tant des del Grup Socialista com el Grup Popular.
Pren la paraula el Sr. Pallarés dient que es tracta d’un projecte molt important i que
després de tant de temps Xiva podrà tenir una altra eixida en millors condicions.
També dir que no es tracta del total del camí sinó de quasi la totalitat que pertany al
terme de Morella ja que l’altra està sol·licitada per l’Ajuntament de Forcall, esperant
que en propers anys se li concedeixca també la subvenció necessària per arreglar el
seu tros de camí.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que des de l’any 1996 s’estan demanant ajudes per
poder arreglar este camí i ara per fi s’ha concedit, encara que té dificultats d’aplicació
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per que no es pot fer en 3 dies tal i com demana la Conselleria, però confiem amb la
bona voluntat general per a que es puga portar endavant.
Tal i com ja s’ha dit en moltes ocasions aquesta és una obra molt important i molt
necessària tant per a Xiva com per a tots els masos que estan en eixa Dena, i repetir
que esperem que també es done la part d’ajuda corresponent a l’Ajuntament de
Forcall i així poder arreglar tot el camí.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació d’acord amb l’orde de convocatòria de 21 de setembre de 2009, per a
l’obra “Pavimentación Camino Rural Xiva de Morella – Forcall” per un import de
95.527,09 euros.
SEGON.- Sol·licitar a la referida Conselleria l’ampliació del termini per a la finalització i
justificació de l’obra.
TERCER.- Comprometre’s a aportar dintre dels pressuposts del 2010 la quantitat de
63.684,74 euros corresponent al 40% del total del projecte.
QUART.- Encomanar, d’acord amb l’article 4.1.n. i l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, l’execució de l’obra “Pavimentación
Camino Rural Xiva de Morella – Forcall” a l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat
de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) per la quantitat de CENT
CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS (159.211,83 euros), ja que aquesta empresa té atribuïda la condició de
mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i cinc 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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