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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 07 D'OCTUBRE DE 2005=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Ramon Vives Mestre
Na Rebeca Pérez Milián
En Cristobal M. Milián Traver
En Josep Manel Bordás Antolí

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia set
d'octubre de dos mil cinc, a les nou 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
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Diego Ibáñez Grau
1.-. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS CONCURS POYS 2005
“URBANIZACIÓN C/ SAN NICOLÁS, 1ª FASE”.- Coneix el Ple l'expediente incoat per
a la contractació mitjançant concurs en procediment obert i urgent de l'obra
"Urbanización C/ San Nicolás, 1ª fase".
Assabentada el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l'execució de l'obra
“Urbanización C/ San Nicolás, 1ª fase ”inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2005
(POYS), disposant la exposició al públic durant el plaç de 8 dies en el Butlletí Oficial
de la Província.
SEGON.- Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra “Urbanización C/ San
Nicolás, 1ª fase” inclosa dins dels Plans Obres i Serveis 2005 (POYS), en relació amb
el projecte, autoritzant el gasto amb càrrec a la partida 43/60004 del Pressupost
General Ordinari de l'any 2005.
2.-. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC CONDICIONS CONCURS PLAVER 2005
“ELECTRIFICACIÓN RURAL REFUGIO PEREROLES – MASIA CARBONA”.Aquest punt es retire de l'ordre del Ple.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2005-10-07 PLE EXTRAORDINARI

2

3.-. ACORD INICIACIÓ EXPEDIENT REVERSIÓ PARCELA SILO.- Mitjançant
providència d'Alcaldia de data 03 d'octubre de 2005, en la que es posava de manifest
l'incompliment de les condicions que van originar la cessió del bé immoble, parcel.la
d'uns 3.600 metros quadrats, situada en el Barri Hostal Nou d'aquest terme municipal,
es va sol.licitar informe dels Serveis Tècnics i Jurídics d'aquest Ajuntament sobre la
procedència de l'inici del procediment de reversió d'aquest bé.
Emesos aquests informes en data 03 d'octubre de 2005 en sentit favorable, el Ple de
la Corporació
ACORDE
PRIMER.- Iniciar el procediment de reversió del bé immoble, parcel.la d'uns 3.600
metros quadrats, situada en el Barri Hostal Nou d'aquest terme municipal.
SEGON.- Comunicar a la Generalitat Valenciana l'inici d'aquest procediment per a que
en el plaç de 15 dies al.lege tot allò que estime convenient, podent optar per sol.licitar
la concessió d'una pròrroga per ajustar-se al compliment de les condicions que van
motivar la cessió del bé.
TERCER.- En cas de no solicitar-se aquesta pròrroga, realitzar per part dels Serveis
Tècnics corresponents la taxació pericial del bé, amb la finalitat de determinar el valor
dels detriments experimentats pels bens cedits, a l'objecte de que aquest valor siga
reintegrat a l'Entitat Local.
4.-. FACULTAR A L'ALCALDE PER A LA SIGNATURA DEL FINAL D'OBRA 2ª
FASE VIVENDES TINT.- Coneix el Ple que en la 2ª fase de les Vivendes del Tint
l'Ajuntament de Morella té una part en propietat que es la planta de subterrani del
parking, com que l'obra està acabada els promotors tenen de realitzar la signatura del
final de l'obra.
El Ple per unanimitat acorda facultar al Sr. Alcalde Joaquim Puig Ferrer per a la
signatura del final d'obra.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les deu
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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