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

A la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia quinze 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 ordinària
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 nº24/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
ONZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (11.288,39).
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 queda assabentada de l’escrit remés per l’Àrea d’Acció Social de la
Diputació de Castelló, en el qual es comunica l’acord de la Junta de Govern, celebrada el 5
d’abril de 2016, segons el qual es determina els pobles i representacions que es realitzaran
dintre de la Campanya Provincial de Teatre per a Persones Majors, quedant Morella fora dels
pobles on es realitzaran representacions.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Federación Española de Municipios y
Provincias, en el qual s’informa de la creació de la Red Española de Municipios de Acogida de
Refugiados, per unanimitat, acorda manifestar la voluntat expressa d’adherir-se a la Red
Española de Municipios de Acogida de Refugiados, complint amb els seus fins.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual es comunica la resolució per
la qual s’adjudica l’obra “Reparació i substitució d’instal·lació de calefacció” al CEIP Mare de
Déu de Vallivana, a l’empresa Construcciones Rafael Zarzoso S.L.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 15 DE JUNY DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Enrique Escuin Guillen, en el qual
sol·licita l’exempció en el pagament del impost municipal de vehicles, per al cotxe matrícula
8842JPD degut a la seva reconeguda minusvalidesa. Assabentada la Junta de Govern Local
per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita amb efectes de l’1 de gener de 2017.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, en el qual es comunica el criteri a seguir davant les sol·licituds
d’abonament d’interessos de demora associats al Fondo para la Financiación de los Pagos
a Proveedores.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de
Castelló, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, en el qual es dona compte, en relació a l’expedient STMA/SF/CIRFOR/086/2016, de
l’informe del Servei Territorial de Medi Ambient, en matèria forestal, ambiental i caça, sobre la
prova “Open España de Enduro BTT Morella 2015” a celebrar els dies 25 i 26 de juny.
 La Junta de Govern Local, coneix l’escrit presentat per Joan R. Ferré Querol, en nom i
representació d’Associació Amics de la Pobleta, en el qual sol·licita permís per utilitzar una sala
municipal per tal de fer la presentació de la referida associació el dia 16 de juliol de 2016, a les
20:00 hores.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Direcció Territorial de Castelló, de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual es
dona compte, en relació a l’expedient STMA/SF/AG/166/2016, que aquest tràmit d’ocupació
temporal de via pecuària, sol·licitat per l’Ajuntament a instància de Delfina Monfort Ortí, deu de
ser sol·licitat per la peticionària directament.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat del referit informe
a la peticionària.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la sol·licitud presentada per Joan Ramón
Ferré Querol, per tal de inscriure en el Registre Municipal d’Associacions de Morella,
l’Associació Amics de La Pobleta.
 La Junta de Govern Local, coneix l’escrit remés per Tica Sales Rodrigo, en nom i
representació de l’AMPA CEIP Verge de Vallivana, en el qual es sol·licita poder utilitzar la
sala “peixera” de l’Ajuntament, el proper dia 17 de juny de 16:00 a 20:00 hores, per poder
realitzar la recollida de llibres del banc de llibres.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
disposant d’una de les Sales Gòtiques, 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 Ana María Hernández Pitarch, en el qual
sol·licita que s’instal·le en el pas de ronda que discorre per l’exterior de la muralla, en la seva
entrada des de la porta Sant Mateu, cartells que prohibeixquen portar als gossos sense
corretja, donats els problemes que este fet està ocasionant en l’explotació ramadera, de la
seva propietat, situada al voltant d’aquest pas de ronda.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
donant trasllat a la Policia Local per a que es col·loquen les indicacions sol·licitades.
 La Junta de Govern Local, coneix l’escrit presentat per Miguel Pasíes García, com a Director
de l’IES Els Ports, en el qual es sol·licita el Teatre Municipal per al dia 15 de juny, de 18:00 a
21:00 hores, per representar l’obra “Imagine” per part dels alumnes de 2on. d’ESO.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Aurelia Pallarés Pallarés, en el qual
sol·licita un gual en carrer Sol, 30, i d’acord amb l’informe de la policia local, per unanimitat
acorda, concedir el vado nº 110 per a la referida adreça.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-i-una hores
de tot el que com a Secretària certifique.

