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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia deu de
febrer 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 6/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
SEIXANTA-DOS MIL TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (62.003,97).
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 remés per l’Ajuntament de Parcent en el qual es dóna
compte de la “Moción por el derecho al voto de los residentes europeos en procesos
electorales estatales y autonómicos en los Estados Europeos” que va ser aprovada pel ple
d’eixe ajuntament el 23-11-2015 i que va ser remesa per a la seva tramitació de manera
conjunta amb la petició nº0967/2012 oberta davant el Comitè de Peticions.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la següent moció:
“Moción por el derecho al voto de los residentes europeos en procesos electorales estatales y
autonómicos en los estados europeos”
Considerando que el derecho a la libre circulación de ciudadanos europeos en el ámbito
territorial de la Unión Europea, y su derecho a la libre elección de residencia en el seno de la
misma, en modo alguno debería cercenar o suponer una traba al ejercicio del derecho de
sufragio pasivo –a votar- en procesos electorales de ámbito estatal o autonómico, incluidos los
referéndum de dicho ámbito.
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Secretaria-Interventora
Data Signatura : 07/03/2016
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 10 DE FEBRER DE 2016

Atendido que el Ordenamiento Jurídico del Estado Español, como el del resto de los países
europeos, no garantizan que un nacional europeo que resida con carácter permanente en otro
Estado europeo, pueda ejercer su derecho al voto en las elecciones generales o estatales, y,
en su caso, autonómicas o referéndums.
Visto que esa libre circulación acompañada de residencia permanente en otro país, en algunos
países europeos, como en el Reino Unido de la Gran Bretaña, comporta la pérdida del
derecho a votar en ese tipo de procesos electorales en Gran Bretaña.
Considerando el elevado número de ciudadanos británicos residentes en la localidad de la que
soy Alcalde, así como de otras nacionalidades, circunstancia que también ocurre, de modo
notorio, en otras localidades cercanas, y en general en todo el litoral mediterráneo español, es
por lo que, desde el municipio de Parcent, PEDIMOS:
PRIMERO. Que tengan a bien admitir la presente SOLICITUD y, en sus méritos que sirva
exigir los órganos competentes de la Unión Europea, y en su caso ante los órganos
nacionales, que adopten las medidas correspondientes para que el libre ejercicio del derecho
de circulación de personas y del de residencia desde países de la Unión Europea a otros
países de esa Unión, no comporte restricciones del derecho al voto en las elecciones
estatales, y en su caso, en las autonómicas y de referéndums por esos ciudadanos en sus
países de origen o en sus países de residencia.
SEGUNDO. REMITIMOS certificación del acuerdo plenario municipal, adoptado en sesión
extraordinaria de veintitrés de noviembre de dos mil quince, para que conste y surta sus
efectos ante los órganos correspondientes de la Unión Europea.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Diputació Provincial de Castelló, en el
qual s’informa de l’acord pres el passat 2 de febrer de 2016 segons el qual, en relació a la
convocatòria de concessió de subvencions econòmiques destinades a l’equipament bàsic de
noves Unitats de Respir Familiar durant l’any 2016, se desestima les sol·licitud formulades per
26 ajuntaments, entre els que es troba l’Ajuntament de Morella, per haver obtingut una
valoració inferior a la que han obtingut els 7 Ajuntaments que han estat beneficiaris.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer: Sol·licitar informació sobre el procediment que s’ha seguit per a la valoració i puntuació
de les sol·licituds desestimades.
Segon. Sol·licitar l’ampliació del programa donat el gran nombre de municipis que han quedat
fora d’aquesta convocatòria i considerant que es tracta d’un servei molt necessari.
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TERCERO. Conociendo de la existencia de una petición aperturada ante el Comité de
Peticiones (la núm. 0967/2012), es por lo que ruego tenga a bien tramitar la presente de modo
conjunto con aquélla.”

 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Ivana Milián Pascual, en el qual
sol·licita un gual en Puerta San Mateo, 18, per unanimitat acorda concedir el vado nº200 per a
la referida adreça.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per José Ángel Pitarch Pitarch, com a rector
de la Parròquia Arxiprestal Santa Maria de Morella, en el qual sol·licita la col·locació de tanques
protectores en Costa Sant Joan, donada la perillositat que suposa l’estat en el que es troba la
casa de la Parròquia.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar al sol·licitant que
aquest tipus d’actuacions tenen de fer-les els titulars dels immobles, no disposant en aquest
Ajuntament del material necessari, per lo que si és aquest ajuntament el que ha de realitzar
aquesta actuació, tindrà de ser el sol·licitant el que es faça càrrec de les despeses que
s’ocasionen.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Elena Oliva Alfonso, en el qual sol·licita
acollir-se al pla de reciclatge per al comerç ubicat en Carrer La Font, 18, per unanimitat, acorda
accedir al que es sol·licita, donant trasllat del mateix als serveis municipals encarregats de
realitzar el reciclatge.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Direcció General de Centres i Personal
Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual s’informa de la
pàgina web on es pot consultar tot allò relacionat amb la senyalització dels centres docents.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Joan Asensio, com a President de la AA.
VV. Poble d’Ortells, en el qual es sol·licita una reunió conjunta per parlar de la destinació de la
contraprestació econòmica de Red Eléctrica Española pels treballs d’adaptació de línia
elèctrica de molt alta tensió.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es mantingue contactes
per tal de concretar la data per poder realitzar la reunió sol·licitada.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Direcció General de Cultura i Patrimoni
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual es dona resposta a
l’al·legació formulada en tràmit d’informació pública del procediment “Incoación expediente
para la declaración de BIC con categoría de Parque Cultural del Parque Cultural La Valltorta
Gassulla, per unanimitat, acorda que se done trasllat del mateix a tots els afectats.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Mª Vallivana Sangüesa Mestre, de
sol·licitud de subvenció econòmica municipal per a poder desenvolupar activitats
complementàries en el Centre de Dia de Morella.
Coneguda l’avaluació realitzada pels Servicis Socials d’aquest Ajuntament d’acord amb el que
establix l’ordenança que regula esta subvenció.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda tenir en compte la informació
facilitada.

Conegut que en data 17 de desembre de 2015 s’aprova el Pressupost Municipal per a l’any
2016, en el qual s’ha afegit el crèdit necessari per a fer front al gasto que suposa la concessió
d’estes subvencions.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la subvenció condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
matèria de servicis complementaris en el Centre de Dia, a la sol·licitud que figure a
continuació, per l’import que s’indica i per a l’activitat que s’assenyala.
Nom
Activitat
Mª Vallivana Sangüesa Taller memòria
Mestre

Preu mensual
25,00

Subv. (20%)/mes
5,00

Segon. Notificar esta proposta de resolució a les persones interessades, tal i com estableix
l’ordenança específica, concedint un termini de deu dies per a presentar al·legacions.
 La Junta de Govern Local coneix que per accedir a la futura cantera d’argiles “Concesión
minera Vega del Moll nº 2734-A” situada en les masies Salseral de Baix, Salseral de Dalt i
Candeales de l’empresa Vega del Moll S.A., els camions de gran tonatge deuen de transitar
pel Camí Rural de la Vega del Moll.

 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Julián Sebastiá Giner, en la
qual sol·licita un nou reconeixement dels serveis prestats a l’Ajuntament de Morella, per al
càlcul de triennis, tenint en compte que amb anterioritat a l’1 de gener de 2004 va prestar els
seus serveis tant en l’Ajuntament com en el Centre Integrat de Serveis Econòmics CISE SPE
S.A., per unanimitat, acorda que es realitze informe per part de Secretària.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Subdirecció General
d’Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis en el qual es remet, per a la seva
signatura, exemplars del Qüestionari i Protocol d’adhesió al Conveni Marc de 22 de maig de
2015, subscrit entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de la
Comunitat Valenciana, per la implantació d’una xarxa d’oficines integrades d’atenció al ciutadà.
 La Junta de Govern Local coneix l’expedient realitzat per a la compra de material de neteja per
a l’any 2016, així com la previsió d’articles necessaris presentada per l’encarregada del
departament de neteja.
Coneix així mateix les ofertes presentades per quatre empreses de distribució de productes de
neteja amb el següent detall:
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar a l’empresa Vega
del Moll, S.A. per a que els camions transiten pel Camí Rural de la Vega del Moll, tenint que
responsabilitzar-se, tant de que aquestos mantinguen el límit de velocitat reglamentari, com
del manteniment i reparació del citat camí.

EMPRESA
CASNET
LIDERA
DISNET
SUMINISTROS ALCORENSES

PRESSUPOST (IVA inclòs)
2.294,88 euros
2.595,95 euros
2.990,02 euros
3.382,57 euros

Conegut l’informe emès per l’encarregada de la neteja, la Junta de Govern per unanimitat
acorda contractar els productes de neteja necessaris per a l’any 2016 amb l’empresa CASNET
per la quantitat de 2.294,88 euros.
 La Junta de Govern Local coneix la sol·licitud remesa pel Servei Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló respecte a la devolució
d’ingressos presentada per José Luís Ferrer Marín, degut a la seva disconformitat amb el
pagament de les taxes de basures i residus dels exercicis 2013, 2014 i 2015 de l’objecte
tributari, C/ Julian Prats, 21.
Conegut que la reclamació es basa en l’article 10 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa
per valorització i eliminació de residus urbans del Consorci de Residus C1.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Segon. Comunicar que pel que fa als rebuts corresponent al Consorci Pla Zonal de Residus
Zona 1 tindrà que fer la sol·licitud al propi Consorci per tal que aquest decidixca si procedeix o
no la devolució sol·licitada.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº1 de l’obra “Cambio de caldera de gasoil por
biomasa” redactada per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, director de l’obra i executada per
l’empresa BIOTRAFOR S.L., la qual ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL NOU-CENTS
SETANTA-DOS EUROS (15.972,00 euros).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº1 de
l’obra ”Instalación caldera de biomasa Ayuntamiento” tal i com ve redactada.
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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Primer. Que l’Ordenança Reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids urbans de
l’Ajuntament de Morella no contempla cap article com el que es fa referència en la sol·licitud
per lo que els rebuts corresponents a l’Ajuntament de Morella són correctes, donat que en el
mateix objecte tributari hi ha una vivenda i d’una activitat.

