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 vint-i-quatre
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 nº8/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRETZE MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (13.058,52).
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’Agència Valenciana de Turisme, en el qual
s’adjunta la reclamació formulada per Amalia Grima Rojas contra l’oficina Tourist Info Morella
per no haver informat que el dia 8 de gener de 2016 el Monestir de la Balma estava tancat.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la interessada
que el Santuari de la Balma no pertany al terme municipal de Morella sinó al de Sorita, per lo
que tindrà que dirigir la seva queixa a eixe ajuntament.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Fundació Isonomia de la Universitat
Jaume I, en el qual s’informa de la campanya “Hagamos de cada día un 8 de marzo” per tal
d’aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes garantint els drets humans de les dones.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda participar en la referida
campanya.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 24 DE FEBRER DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Ismael Ferrer Falcó, en el qual sol·licita
col·laboració econòmica i material, per poder realitzar la reparació de la pista d’accés a la
Masia Casa Gran, per ser aquesta de titularitat pública.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a l’interessat que
en el cas que ell vulga fer-se càrrec de la compra de materials, des de l’Ajuntament se li
proporcionaria la ma d’obra necessària per realitzar les obres referides.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per María Chabrera Querol en el qual sol·licita
poder utilitzar el Convent de Sant Francesc el dia 29 d’octubre de 2016 per tal de celebrar el
seu casament.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda, accedir a el sol·licitat
comunicant-li que la taxa a abonar serà de 150 euros pel muntatge especial de la sala, segons
marca l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per celebració de matrimoni civil.
 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Julián Sebastià Giner, en la
qual sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats, 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.
Conegut l’expedient iniciat i l’informe de Secretaria-Intervenció al respecte, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, i en concordança amb l’informe jurídic emès, acorda:
Primer. Procedir al reconeixement com temps computable per al càlcul de triennis, un període
de 2 anys i 11 mesos, compresos entre el 15/05/1996 al 03/07/2001.

Tercer. Notificar aquest acord al departament de personal.
 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per José Luís Grau Sebastiá, en
la qual sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats, tenint en compte el
període comprés entre el 12 d’octubre de 1984 i el 15 d’abril de 1986.
Conegut l’expedient iniciat i l’informe de Secretaria-Intervenció al respecte, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, i en concordança amb l’informe jurídic emès, acorda:
Primer. Desestimar la sol·licitud formulada de reconeixement d’antiguitat per correspondre al
temps del servei militar.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer. Notificar aquest acord al departament de personal.
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.

 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Amparo Quesada Miñán, en
la qual sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats, tenint en compte el
temps treballat entre l’any 1988 i l’any 1992.
Conegut l’expedient iniciat i l’informe de Secretaria-Intervenció al respecte, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, i en concordança amb l’informe jurídic emès, acorda:
Primer. Procedir al reconeixement com temps computable per al càlcul de triennis, un període
de 3 anys i 9 mesos, compresos entre l’any 1988 i l’any 1992.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer. Notificar aquest acord al departament de personal.
 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Pilar Corbatón Puig, en la
qual sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats, tenint en compte el temps
treballat entre juliol de 1982 i l’1 de desembre de 1986.
Conegut l’expedient iniciat i l’informe de Secretaria-Intervenció al respecte, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, i en concordança amb l’informe jurídic emès, acorda:
Primer. Procedir al reconeixement com temps computable per al càlcul de triennis, un període
de 4 anys i 4 mesos, compresos entre l’any 1982 i l’any 1986.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.

 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda col·laborar amb l’Associació cultural Penya
Setrill, en la XIII Marxa a peu Benicarló-Cervera-Xert-Morella, que es celebrarà els dies 9 i 10
d’abril de 2016, amb la recepció dels participants en l’Ajuntament i en la difusió del mateix.
 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 s’adjunta l’acta de
recepció de l’obra “Rehabilitación CEIP Verge de Vallivana”.
 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la proposta d’indemnització pel
sinistre n/referència: 12283709 – 2532540, n/matrícula 4585BPF, remés per la Mútua
General de Seguros MGS que ascendeix a 1.295,74 euros.
 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar el pressupost presentat per Extingil
S.L.L., per a la revisió anual de material contra incendis del Col·legi, Casal Jove, Ciurana,
Xiva, Ortells, Ajuntament, Plaça de Bous, Museus, Oficina de Turisme, Guarderia, Teatre,
Escola de Música, cotxes patrulla i pàrking municipal, que ascendeix a 1.285,00 euros, IVA
no inclòs.
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Tercer. Notificar aquest acord al departament de personal.
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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.

