Assistents:
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver
Amadeu Bordàs Antolí
La Secretària Accidental
Carmen Felipe Segura
Excusa assistència:

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia trenta-un de
maig de dos mil setze, amb la presència
dels regidors que es relacionen al
marge, reunits al Saló de Sessions,
queda constituïda la Junta de Govern
Local i es procedeix a la celebració de la
sessió extraordinària corresponent al dia
d’avui.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Es dóna lectura a l’acta de
la sessió anterior, la qual és aprovada per unanimitat.
2. APROVACIÓ DE FACTURES. La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta de
despeses nº 22/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
NOU MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (9.813,16).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats a tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local coneix el pressupost presentat per “Ambulancias y Servicios
Médicos Sierra Calderona S.L.”, per a “Festejos taurinos, Morella, julio-agosto 2016” per un
import de 3.290 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar el referit pressupost, tal
i com es presenta.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Rosabel Benages García, en nom i
representació de l’IES Els Ports, en el qual sol·licita, per a l’ús de l’alumnat, alguns exemplars
de la guia d’aus del País Valencià, editada per la Diputació de Castelló, i de la qual disposa
aquest Ajuntament.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant que
aquesta guia va estar editada pel Centre d’Estudis, els quals, en este moment, no disposen
d’exemplars.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Mireicis Díaz Gómez, en el qual sol·licita
poder disposar d’equip de so i una tarima en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I, el proper dia
24 de juny de 2016, per tal de realitzar a les 20:00 hores una master-class de zumba.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita, tenint
que posar-se en contacte amb el tècnic municipal Àngel Gamundí, per qualsevol altra qüestió
relacionada amb aquest esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Gema Ripollés Querol, en nom i
representació dels veïns del barri de Sant Joan, en el qual sol·licita 25 taules, 200 cadires, i
altra infraestructura necessària, així com la retirada de vehicles de la Placeta, a l’igual que
una ajuda econòmica per a sufragar les despeses ocasionades amb la celebració el proper
dia 25 de juny de les festes del barri.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir a el sol·licitat tenint de
posar-se en contacte amb el tècnic municipal Àngel Gamundí, per qualsevol altra qüestió
relacionada amb aquest esdeveniment, concedint una ajuda de 360 euros.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’acta final de l’obra “Renovación red agua
potable calle Sant Nicolau”, remesa per la “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’acta final de l’obra “2ª Fase renovación red
agua potable calle Sant Nicolau”, remesa per la “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”.

 La Junta de Govern Local coneix la convocatòria d’ajudes per al finançament d’activitats a
desenvolupar per les Corporacions Locals en matèria de joventut durant l’any 2016,
emmarcada en el Conveni subscrit el 8 d’abril de 2016 entre l’INJUVE i la FEMP.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Acollir-se a la referida convocatòria, aprovant el projecte “Plan de Empleo Local Joven
(POL-J) per un import de 5.500 euros, tal i com ve redactat.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Rhamsés Ripollés Puig, per a la firma de la referida sol·licitud.
 Es dóna compte de la col·laboració de l’aquest ajuntament en la realització del viatge de fi de
curs de la Universitat per a Majors de l’UJI.
 S’informa a la Junta de Govern, que la recaptació de la pel·lícula que es projectarà el dia 18 de
juny de 2016, anirà destinada a l’ONG Acnur per als refugiats.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit presentat pel Centre de Salut Pública
de Benicarló, en el qual s’adjunta informe tècnic-sanitari i de qualitat de l’aigua, resultant de la
visita d’inspecció de 11/04/2016, a l’abastiment d’aigua de consum humà d’aquesta localitat, i
segons el qual els resultats analítics constaten una qualitat sanitària adequada.

 Es dóna compte de la signatura d’un conveni amb la Fundació Aigües de València, per a la
realització d’una exposició sobre l’aigua.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores de
tot el que com a Secretària certifique.

