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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia vint-i-nou 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 nº 26/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CATORZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
(14.462,23).
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 MAFPRE AUTOMÓVILES S.A., en el
qual es sol·licita permís per poder ocupar un espai públic, el proper 7 de juliol, per tal de
realitzar una jornada de millora en la seguretat dels vehicles a motor, instal·lant una carpa
pre-ITV des de les 9:00 a les 14:00 i de les 16:00 a les 18:00 hores.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita
podent instal·lar la referida carpa en l’exterior de l’espai firal, tal i com es ve fent en l’equip de
revisió d’ITV.
 Vista la sol·licitud presentada per En Manuel Jesús Giménez Martínez, en representació de
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, per la que comunica a l’Ajuntament
de Morella, que amb motiu de les obres de reforma de l’actual oficina bancària de Cajamar, en
Plaza Colón,8, es procedirà a la instal·lació d’una furgoneta adaptada a Oficina Bancària mòbil,
front a l’actual oficina, ocupant una superfície aproximada de 18 m2 durant el període
d’execució de les obres.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 29 DE JUNY DE 2016

Assabentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Servei Valencià
d’Ocupació, Direcció General d’Ocupació i Formació, en el qual s’informa de que les entitats
que vulguen participar del programes mixtos d’ocupació formació, deuran d’estar acreditades a
la data de finalització de la presentació de les sol·licituds que s’estableixquen en les
corresponents convocatòries.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel departament d’acció social
de la Diputació Provincial de Castelló, en el qual es comunica l’acord pres en la Junta de
Govern de 21 de juny de 2016 segons el qual es disposava la resolució de la convocatòria de
subvencions econòmiques destinades a l’assignació de beques de formació en pràctiques a
persones amb discapacitat.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Asociación Vespa Club Vilareal, en el
qual sol·licita autorització per poder aparcar el proper 3 de juliol, de 15 a 20 motocicletes
tipus Scooter de la marca Vespa, de les 13:00 a les 16:00 hores.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda donar trasllat a la Policia
Local per a que habilite el lloc més adequat per a poder estacionar les motocicletes i es
pose en contacte amb el sol·licitant.

 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Marga Casanova Aparisi, en el qual
sol·licita un gual en Carretera Castellón, 16, i d’acord amb l’informe de la policia local, per
unanimitat acorda, concedir el vado nº 199 per a la referida adreça.
 Vist l’escrit presentat per la Prefectura Provincial de Tràfic, relatiu a la prova ciclista
denominada “71 Vuelta a España 2016” organitzada per UNIPUBLIC S.A.U. que, en la seva
etapa 16ª a celebrar el dia 5 de setembre de 2016, transcorre pel terme municipal de Morella i
mitjançant el qual es sol·licita informe sobre viabilitat de la mateixa.
Conegut així mateix l’informe favorable de la Policia Local de l’Ajuntament de Morella al
respecte.
Assabentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda comunicar a la Prefectura
Provincial de Tràfic, que este Ajuntament no té cap inconvenient en que es realitze la prova
ciclista el dia 5 de setembre de 2016 i que es col·labore amb l’entitat organitzadora en tot el
que siga possible.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores i
trenta minuts de tot el que com a Secretària certifique.
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remès per la Federación Española de Municipios y
Provincias, en el qual s’informa de la circular 11/2016 referent al criteri traslladat pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre les possibles reclamacions d’abonament
d’interessos de demora per pagament de factures acollides al Mecanisme de Pagament a
Proveïdors.

