2005-07-08 PLE EXTRAORDINARI

1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 08 DE JULIOL DE 2005=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
Na Mª Luz Blasco Querol
Na Rebeca Pérez Milián
En Ernesto Blanch Marin

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia vuit
de juliol de dos mil cinc, a les catorze 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 Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Cristobal M. Milián Traver
En Francisco Medina Candel
En Diego Ibáñez Grau
En Guillermo Sangüesa Teruel
1.- OFERIMENT SOLAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.Coneix el Ple la intenció de la Direcció General de la Guardia Civil de construir un cuartel
de la Guardia Civil en la localitat de Morella.
Coneix així mateix el resultat de les reunions mantingudes amb tècnics i responsables de
la referida Direcció General sobre el solar situat en el Barri Hostal Nou de Morella, que
els ha semblat idoni per a la construcció del referit cuartel.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Oferir a la Direcció General de la Guardia Civil per a la construcció d'un
Cuartel en el solar situat en el Hostal Nou de Morella de superficie aproximada 3.800 m2,
segons la descripció que consta en l'expedient.
SEGON.- Prendre les mesures legals necessàries per a que la cessió es porte a terme.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
catorze 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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