Assistents:
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver
Amadeu Bordàs Antolí
La Secretària
Pilar García Cerdán

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia set de juny 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.

Excusa assistència:
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 23/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
QUATRE MIL VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (4.022,40).
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 l’escrit presentat per Jesús Herrera Sánchez, en nom i
representació de l’Associació Morella a Cavall, en el qual sol·licita, per al dia 11 de juny, 10
taules, 50 cadires i la clau de la plaça de bous, per poder realitzar la 2ª Concentració de cavalls
a Morella.
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, coneguda la publicació en el DOCV 7794 de 31 de maig de 2016
de la convocatòria de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en
municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedixca
de 3.000 habitants per a l’any 2016, per unanimitat, acorda acollir-se a la referida convocatòria
d’ajudes.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per l’Ajuntament d’Herbés en el qual s’adjunta
informe de la Direcció General de Cultura, en relació al retorn del capitell del peiró procedent
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d’Herbés i que actualment es troba exposat en l’església del convent de Sant Francesc de
Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar la remissió a aquest
Ajuntament de l’autorització de la Conselleria de Cultura per al trasllat de la referida peça, així
com l’assegurança necessària.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Maria Puig Ferrer en el qual sol·licita
l’ampliació de la terrassa de l’establiment Bar Fausto, situada en C/ Blasco de Alagón, 46, així
com també la possibilitat de col·locació, durant la setmana de bous, d’una part de la terrassa
enfront de la Costa Borràs, donat que al col·locar les barreres i estar la casa contigua en obres,
no li queda suficient espai per terrassa.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, i d’acord amb l’informe de la policia
local, acorda:
Primer. Aprovar l’ocupació de terrassa en 20 m2, igual que en anys anteriors.
Segon. Aprovar, per als dies 16, 17, 18 i 19 d’agost, la col·locació de dos taules que podran
ser col·locades entre les dos jardineres situades en la vorera del carrer Blasco de Alagón, i
Costa Borras, tenint que deixar pas lliure per als vianants.
Segon. Comunicant-li que la liquidació de la taxa corresponent a l’any 2016, se li notificarà
al mateix temps que es realitzen les notificacions a la resta d’establiments.

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Servei Territorial de
Formació Professional del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, SERVEF, en el qual es
comunica la resolució per la qual s’atorga la inscripció/acreditació del centre Centre Formatiu
Morella (Ayto. Morella), en el registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a
l’ocupació de la Generalitat Valenciana amb el número: 1200001015.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Oficina García Cabrerizo S.L., en nom i
representació de l’entitat pública empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, en el qual es fa requeriment nº
referència: 79679/PGC/JLC, per violació de les marques registrades espanyoles nº 1669886
CDTI, mixta, classe 36; 2883862 CDTI, mixta, classes 35 i 42 i marques registrades
comunitàries nº 001158765 CDTI, mixta, classes 35, 36 i 42; 003891405 CDTI, mixta, classe
38 i 013759584 CDTI, mixta, classes 35, 36 i 42, a l’utilitzar les sigles CDTi com a denominació
del Centre de Turisme d’Interior.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li que aquestes
sigles CDTi no es tracte de cap nom oficial, donant trasllat a la Generalitat Valenciana per a
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Andrés Felius Albalat, en el qual sol·licita
una ajuda, dintre del Pla d’ajudes als joves estudiants en el treball o projecte fi de carrera.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.

que no s’utilitze, una vegada es procedeixca a donar el nom oficial al Centre de Turisme
d’Interior.
 La Junta de Govern Local coneguda la proposta presentada per alguns treballadors de la
brigada, per tal de fer-se càrrec de la gestió, treballs i manteniment del cementiri municipal, per
unanimitat, acorda que es realitze informe tècnic per tal de realitzar estudi de costos i plec de
condicions.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Pablo Ripollés Marín, en nom i
representació d’Hotel Cardenal Ram, en el qual sol·licita s’estudie la possibilitat d’instal·lació
d’una plataforma, per persones amb mobilitat reduïda, per accedir per l’entrada principal, al
referit hotel.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es dirigixca a la Diputació
de Castelló, ja que en el seu moment va mostrar el seu acord per realitzar un estudi per
possibilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda al referit establiment.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Patrocinio Adell Albalat, en el qual
sol·licita la baixa d’un dels rebuts de taxes de basures dels immobles situats en carrer Solana,
2 i carrer Solana, 4 de Xiva, donat que encara que en cadastre figuren dos referències
cadastrals es tracta d’una sola vivenda.
Assabentada la Junta de Govern Local i d’acord amb l’informe emès per la Policia Local, per
unanimitat acorda:

Segon. Comunicar-li que tindrà que dirigir-se a Cadastre per tal de regularitzar la situació i que
sols aparega una referència cadastral.
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.
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Primer. Donar de baixa, de forma permanent, el rebut de basures corresponent a l’immoble
amb referència cadastral 3150202YL4035S0001EH, corresponent a carrer Solana, 4,
procedint a la devolució del rebut pagat en 2016.

