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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 27 DE GENER DE 2005
==============================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el vint-i-set
de gener de dos mil cinc, a les dinou 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 Guillermo Sangüesa Teruel
En Francisco Medina Candel
Propose el Sr. Alcalde al Ple el canvi en l'ordre del dia, deixant per a tractar en
últim lloc el punt del sorteig de les taules electorals.
Estant tots d'acord es pasa a tractar el punt de la Carta de Participació Ciutadana.
1.- CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Coneix el Ple l'expedient tramitat per
a la aprovació de la Carta de Participació Ciutadana, el Dictamen favorable de la
Comissió de Governació, i els informes de la Sra. Secretaria-Interventora.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui exposa que aquest punt es va aplaçar per a poder
trobar més consens. S'ha tractat en la reunió de governació i manifeste el seu
agraïment al grup popular i en especial al Sr. Milian per les seves aportacions que
perfeccionen el plantejament i la mateixa gestió. A partir d'això s'han introduit una
sèrie de millores.
A lo que li repon el Sr. Milian, qui agraeix el reconeixent del seu treball i considere que
la iniciativa de donar més temps per a estudiar-ho amb més deteniment ha millorat
en alguns aspectes aquest document. En lo que respecte al Consell de xiquets es
van quedar en que es reglamentarie, considere que aquest Consell té un caràcter
pedagògic molt important per a que tots els xiquets conegen el funcionament d'un
Ajuntament, i aprengen sobre la democràcia.
Pren la paraula el Sr. Puig, qui manifeste que en el tema del Consell de Xiquets,
antes del ple ordinari es fara una proposta. Es tracta de un model que estan aplicant
algunes ciutats italianes en prova, durant dos anys xiquets de vuit a dotze anys
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participen en la gestió de la ciutat, en aquest Consell els integrants serien per sorteig,
cada any o cada dos anys es sortejarien en les aules. Es necessitarà un recolzament
de l'escola. Aquest tema del Consell de Xiquets es tractarà abans del ple ordinari
amb la presentació d'una proposta.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la Carta de participació ciutadana, tal
i com ve expressat en l'expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest
acord junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç
per a possibles reclamacions.
TERCER.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà definitivament
aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l'article 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
2.- DESAFECTACIÓ ESCOLES D'ORTELLS.- Es tracta de desafectar un be
classificat com a bé de servei públic, ja que des de l'any 1965 no funcione com a
escola i el seu estat de conservació no permet utilitzar-lo. Aquest edifici passarà a ser
bé patrimonial per a desprès rehabilitar, aprofitant-se la part superior per a allotjament
de turisme rural i planta baixa per a local social.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional, la Desafectació de les Escoles
d'Ortells, tal i com ve expressat en l'expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord provisional durant 30 dies, mitjançant
anunci publicat al tauló d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, aquest
acord junt amb els seus antecedents obraran en esta Secretaria durant aquest plaç
per a possibles reclamacions.
TERCER.- En el cas de que no es presenten reclamacions, s'entendrà definitivament
aprovat l'acord que fins el moment era provisional, de conformitat amb l'article 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DADES FESTES AGOST 2005.-Pren la parula la Sra.
Pérez qui passa a informar de com quedarien les dades que seria de la següent
manera:
Festival de Música
Setmana de la Joventut
Festes de Sant Roc
Agost cultural
Anunci

del 01 al 07 d'agost
del 08 al 14 d'agost
del 14 al 21 d'agost
del 22 al 27 d'agost
el 28 d'agost
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programa similar any passat, montada cadafalsos 15

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les dades de les festes d'agost
2005
4.- SORTEIG TAULES ELECTORALS.- Designació dels components de les taules
electorals per al pròxim Referendum consultiu sobre la constitució europea
convocades per Real Decreto 5/2005 de 14 de gener, de (“B. O. E.” número 13 de
15-01-05).
El senyor Alcalde exposa que, d'acord amb el que disposa 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 competix als Ajuntaments, davall la
supervisió de la Junta Electoral de Zona.
La Corporació es dóna per assabentada del contingut de les indicades
normes legals, i seguidament procedix, per sorteig públic entre la totalitat de les
persones empadronades en la secció corresponent que complixen els requisits
exigits, a designar titulars i suplents de cada una de les taules electorals que la
componen, donant el següent resultat:
Complides totes les formalitats legals establides, este Ajuntament ha format les
Taules Electorals que s'indiquen, amb les persones que s'expressen i per als
càrrecs que es ressenyen.
COMPONENTS DE LES TAULES ELECTORALS

Districte: PRIMER
CÀRREC

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.

Taula: UNICA
ADREÇA

Presidente (titular): Mª Carmen Ferrer Montaña – 18.950.391 Virgen Vallivana, 37
1er vocal (titular):

Mª Pilar Pascual Oliet – 18.973.281 Virgen Vallivana, 14

2º vocal (titular):

Ana Maria Querol Altabella – 73.391.691

Puritat, 53

Presidente (suplente 1º): Jose Manuel Moreno de la Hoz – 51.646.079 Puritat, 53
1er Vocal (suplente 1º):Manuel Ripollés Agut – 18.873.210

Hostal d'En Nuella

2º Vocal (suplente 1º):Laura Tejedo Fandos – 29.017.081

Cta. Vaquero, 3

Presidente (suplente 2º): Raul Valdelvira Centelles-73.391.691 Blasco de Alagón,
18
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2005-01-27 PLE EXTRAORDINARI

4

1er Vocal (suplente 2º):Cristobalina Sabater Viñals – 18.852.442Cta. San Juan, 1
2º Vocal (suplente 2º):José Vives Borrás – 18.884.432
Districte: SEGON
CÀRREC

Blasco Alagon, 15

Secció: PRIMERA

Taula: ÚNICA

NOM, COGNOMS I D.N.I.

DIRECCIÓ

Presidente (titular): Juan Antonio Milian Boix – 78.981.135

San Julian, 9

1er vocal (titular):

José Luís Puig Ortí – 18.920.497

Pta. Forcall, 1

2º vocal (titular):

Fernando Ripollés Adell – 20.245.789

Baja el Sol, 5

Presidente (suplente 1º): Amadeo Sorribes Monserrat – 47.756.110 Sol, 25
1er Vocal (suplente 1º): Mª Carmen Sales Pitarch – 73.384.801 Cta. San Juan, 15
2º Vocal (suplente 1º):Rocio Yeste Royo – 18.974.355

Muralla, 2-3

Presidente (suplente 2º): Mª Jose Gasulla Martínez – 39.182.265
er

Sol, 21

1 Vocal (suplente 2º):Teresa Tallada Milián – 18.852.627

Pta. San Mateo, 13

2º Vocal (suplente 2º):Mª Luz Blasco Querol – 73.371.892

Pta. San Mateo, 24

Districte: TERCER
CÀRREC

Secció: PRIMERA
NOM, COGNOMS I D.N.I.

Presidente (titular): Manuel Ortí Adell – 18.921.773
1er vocal (titular):

Mª Pilar Puig Segura – 73.371.764

2º vocal (titular):

Carlos Ripollés Mestre – 73.391.708

Presidente (suplente 1º):Daniel Adell Adell – 18.924.099

TAULA:UNICA
ADREÇA
Zaporta, 26-1
Masia Torre Gargallo
Juan Giner, 1-1
Juan Giner, 6

1 Vocal (suplente 1º): Vicenta Sales Rodríguez – 19.000.206 Avda. Vilafranca, 6
er

2º Vocal (suplente 1º): Juan Manuel Adell Escorihuela – 3.360.168 Padre Ramon
Querol, 28
Presidente (suplente 2º): Marisa Ibañez Prats – 73.388.599 Virgen del Pilar, 3-02
1er Vocal (suplente 2º): Jose Maria Sorribas Carcelero – 35.043.147 Soli, 8-1
2º Vocal (suplente 2º):Luis Antonio Alquezar Prades – 18.886.463
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Acordant així mateix que es notifique la designació als interessats en el termini de
tres dies.
Acabat el sorteig, la Corporació dóna 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
vint hores, 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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