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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia onze d’agost 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.

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 32/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS
(24.752,31).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres per tractar
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Secretaria Autonòmica
de l’Agència Valenciana de Turisme, segons el qual s’informa del procediment a seguir per les
declaracions de festes d’interès turístic, en relació a la sol·licitud de declaració de festa
d’interés autonòmic del Corpus.
 La Junta de Govern Local coneix el correu electrònic remés per CEDES Morella en relació al
projecte de taller d’ocupació que es presentarà a la convocatòria 2016 de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (11/2016, de 15 de juliol de
2016”, que tindrà el certificat de professionalitat “Confección y Publicación de Pàginas web”.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament al projecte “Taller de Empleo para la
Promoción Económica a través de Tecnologías Web en la Zona CEDES – Morella” presentat
per la Diputació de Castelló per al seu cofinançament per la Conselleria d’Economia
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 11 D’AGOST DE 2016

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el marc del Programa mixt
d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació (Ordre 11/2016, de 15 de juliol de 2016).
Segon. Manifestar l’interès de l’Ajuntament per col·laborar en el desenvolupament del mateix,
informant a les persones potencialment interessades, així com informar a les empreses del
municipi del desenvolupament del taller, i col·laborant amb la Diputació de Castelló per a que
els alumnes treballadors/es puguen desenvolupar el seu treball pràctic en la promoció del
turisme i dels productes típics del territori.
Tercer. Demanar que, per a pròximes ocasions, seria convenient fer una reunió amb els distints
municipis, per coordinar les necessitats de formació.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per la plataforma No a la Mat Comarques de
Castelló, en el qual es sol·licita un local per tal de realitzar una xerrada informativa dels efectes
que tindrà el projecte de la línia MAT, tant a nivell mediambiental com de salut.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita tenint
que posar-se en contacte en la regidoria de cultura per tal de coordinar les dates i la
disponibilitat d’espais.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Palmira Monfort Ulldemolins, en el qual
sol·licita que es respecte l’espai marcat i assenyalat en el sòl, destinat per a dos vehicles, per
treballs de càrrega i descàrrega i en l’horari que estigue previst per aquest efecte, mitjançant
maceteros, barres metàl·liques o qualsevol mecanisme, que impedeixque l’estacionament fora
de les àrees fixades, al davant de Blasco de Alagón, 6.

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Empresa Aguas y
Servicios Públicos S.A., en el qual s’informa de l’acord que es va prendre en la Junta
General Ordinària d’Accionistes, celebrada el 30 de juny de 2016, d’aplicació de part dels
beneficis de l’exercici 2015 a dividends, per un import de 28.396,34, segons el següent
repartiment:
Ajuntament Morella
Aguas de Valencia

2.839,63
25.556,71

 La Junta de Govern Local coneix l’Orde 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7841,
de 1 d’agost de 2016).
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe al
respecte, per part de la Policia Local i per part del tècnic municipal.

Primer. Acollir-se a la citada Ordre, presentant la corresponent sol·licitud a la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Segon. Comprometre’s a complir les obligacions que se deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de resultar beneficiaris.
Tercer. Mantenir en funcionament les activitats d’EPA durant tot l’exercici 2016 amb càrrec a la
partida 326/48005 del vigent pressupost General Ordinari.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’agraïment remés per Archivo de
Religiosidad Popular del Arzobispado de València, per la col·laboració en l’enviament de
publicacions per completar les dades històriques d’aquesta població en aquest arxiu.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per José Vicente Castel Ariño, en nom i
representació de l’Associació Musical Mestre Candel, en el qual sol·licita poder utilitzar el
camió de l’Ajuntament, per al trasllat dels instruments per a la celebració, el proper 12 d’agost,
del Concert de Festes en la Plaça, la instal·lació de focus per a la il·luminació del carrer i 200
cadires per als músics i públic. Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda
accedir al que es sol·licitat.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Eugenia Correa Juan, en el qual
sol·licita algun tipus de solució per tal d’evitar que aparquen els vehicles davant la porta de
Cuesta Carcel, 22, donat que encara que està pintada la ratlla groga, segueixen estacionant.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant que
es prendran les mesures necessàries per tal d’evitar que estacionen els vehicles.
 La Junta de Govern Local conegut l’informe redactat per l’arquitecte municipal, Lucas
Castellet Artero, en relació a l’escrit presentat per Isabel Mestre Morralla en la qual, com a
propietària de Mas d’Adell, sol·licita es realitzen les comprovacions per a la paralització de
l’activitat canina que es realitza en la finca veïna.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar informe al Seprona
sobre la referida activitat.
, estant preparant-se tota la documentació per completar les referides al·legacions, donat
que, per falta de temps es van tenir que remetre incomplete
 La Junta de Govern Local conegut l’informe redactat per la Policia Local en relació als
danys produïts en el carrer Julian Prats, després la realització de les obres en el número 17
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, en el qual es comunica la inscripció en el Registre
General de Gestors Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana, amb el número de
referència 77/ECP/RU/CV, de la instal·lació d’emmagatzematge en l’àmbit de recollida, en
espera de tractament, de residus de competència de les Entitats Local (ecoparc), situada en
polígon 63, parcel·la 76, sent el titular el Consorcio Plan Zonal Residuos C1.

del referit carrer, per unanimitat, acorda donar trasllat del mateix al constructor per tal que
repare els desperfectes.
 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda traslladar l’agraïment al Consell de la
Joventut per l’organització de la Setmana de la Joventut.
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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.

