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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 22 D'AGOST DE 2005=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Cristobal M. Milián Traver

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia vint-idos d'agost de dos mil cinc, a les catortze
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 Josep Manel Bordás Antolí
En Diego Ibáñez Grau
1.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURES.- Coneix
el Ple l'Ordre de 7 de juliol de 2005, de la Conselleria de Infraestructures i Transport
per la que es regulen ajudes econòmiques a iniciatives en matèria de mobilitat
sostenible en municipis de la Comunitat Valenciana.
Coneix així mateix la Memòria Explicativa de les inversions realitzades.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acollir-se a la citada ordre i sol.licitar una ajuda per a la instal.lació de
pilones automàtiques.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a subscriure la
documentació necessària per a demanar l'ajuda.
TERCER.- Comprometre's a que l'us de l'ajuda atorgada s'ajustarà a lo previst en la
Memòria que es presente a la Conselleria i al que es refereix la present Ordre.
QUART.- Comprometre's al control i comprovació per part de l'administració
autonòmica de l'adecuació de l'ajuda als fins prevists.
QUINT.- Acceptar la quantitat màxima amb que la Conselleria pugera subvencionar
les inversions, la qual no es veruà incrementada per cap montiu.
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SEXT.- Acceptar tots els requisits que s'estableixen en la present Ordre i de que
l'incompliment dels mateixos, facultarà a la Conselleria de Infraestructures i Transport
a revocar la subvenció concedida, lo que implicarà l'obligació de tornar les quantitats
percebudes.
2.- ADJUDICACIÓ FUSTES PEREROLES.- Coneix el Ple l'expedient de subhasta
pública instruït per a l'aprofitament de les fustes del Monte de Pereroles, propietat
d'aquest Ajuntament; examinada la proposició i els documents aportats pels licitadors,
així com l'acta de subhasta, i sent adjudicat en aquest acte licitador, el remate
provisional en favor de HIJOS DE RAFAEL HERRERO S.L., per l'oferta més
avantatjosa econòmicament pel preu de CENT DIVUIT MIL TRES-CENTS SETANTA
(118.370,00 .-) euros, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de subhasta de l'aprofitament de les fustes del Monte
de Pererolese i adjudicar definitivament el remate a HIJOS DE REAFAEL HERRERO
S.L., amb NIF B12006045, per la quantitat de CENT DIVUIT MIL TRES-CENTS
SETANTA EUROS (118.370,00.-) euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interesat, requerint-li com adjudicatari per a que en
el plaç de deu dies acredite haver constituit garantia definitiva en l'Unitat Forestal i les
altres obligacions econòmiques establertes per a procedir a la formalització del
contracte.
TERCER.- Transmetre aquest acord a l'Unitat Forestal de la Conselleria de Territori i
Vivenda.
3.- APROVACIÓ, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA FUSTES CARRASCALS.Vist els plecs de condicions tècniques i econòmiques-administratives particulars que
han de regir per a l'alienació dels aprofitaments dels Montes Propis, inclosos en el
Catàleg d'Utilitat Pública, i RESULTANT: Que el Servei Territorial de Medi Ambient ha
remés a aquest Ajuntament el plec de condicions tècniques particulars, que ha sigut
informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per la Intervenció, per la
seva fiscalització prèvia.
CONSIDERANT: Que l'art. 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de Juny de 1957, en relació
amb l'art. 265 del seu Reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer,
determina la competència de l'Entitat Local per la realització de l'aprofitament dels
seus montes amb subordinació, en lo tècnic-facultatiu, inclosa la fixació de preus
mínims dels productes, a allò que disposa l'Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives de l'aprofitament, de conformitat amb l'art. 82 del Reglament de
Contractació de l'Estat, ha de redactar-se el Plec de Condicions Administratives
Particulars, que, degudament informat per la Secretaria i per Intervenció, ha de ser
aprovat per l'Ajuntament Ple, com òrgan competent, segons los que es disposa en
l'art. 22.2 I) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 122 del
Text Refundit de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, devent exposar-se al públic durant
8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província, segons lo que disposa el
mencionat art. 122 del Text Refundit.
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VISTS: Els informes favorables de Secretaria e Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'alienació,
mitjantçant subhasta de l'aprofitament de fustes en el monte Carrascals, corresponent
a 4.146 pinus nigra, que equivalen a 3.221,558 m3, baix el tipus de taxació de
87.819,67 euros a l'alça, sent el plaç d'execució de VINT-I-QUATRE MESOS a
comptar des de la data d'expedició de la llicència.
SEGON.- Que s'expose al públic durant el plaç de vuit dies mitjantçant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se
simultaneament la subhasta pel plaç de vint dies.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
catorze 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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