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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia dotze de maig 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 20/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VUIT MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (8.082,13).
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 pel Programa d’Extensió
Universitària de la Universitat Jaume I, en el qual s’adjudica el programa 2016, amb l’activitat
cus/taller, 045 – Gestió de l’estrès. Viure en positiu, estan ja preparant-se la posada en marxa
del mateix.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Guàrdia Civil, referent a
les diligències d’inici per denúncia d’infracció penal, mitjançant compareixença, respecte a
pintades en part de la muralla que bordeja la localitat, concretament al costat de la nevera.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la memòria d’activitats remesa per
l’Associació Musical “Maestro Candel” de l’any 2015.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el qual es comunica la concessió d’una ajuda
de 141.360 euros, per al finançament de les despeses derivades del funcionament dels
centres i programa de serveis socials “Centros para personas mayores dependientes”,
corresponent a l’exercici 2016.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 18 DE MAIG DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Cristina Garau Solé, en qualitat de
gestora administrativa, en el qual sol·licita la devolució de la part indegudament pagada de
17,04 euros, en l’autoliquidació per alta en l’IVTM a nom de Teodoro Segura S.L, donat que es
va pagar 4 trimestres en compte dels 3 com li corresponia segons la data d’alta 10-05-2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per la Residència “San Juan Bautista” de
Morella, en el qual es sol·licita el canvi d’una de les plaques d’estacionament del carrer
Hospital, donada l’adquisició d’un nou vehicle, matrícula 8826JNV.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda, donar trasllat del mateix a la
Policia Local, per tal que realitze el canvi sol·licitat.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Josefa Fernández Herrero, en nom i
representació de Residència “San Juan Bautista”, en el qual sol·licita poder disposar de taules i
cadires per 60 persones, per al dia 11 de juny de 2016, donada la celebració d’un dia de
trobada i convivència entre els residents i els seus familiars.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita tenint
que posar-se en contacte amb el tècnic municipal Àngel Gamundí, per qualsevol altra qüestió
relacionada amb aquest esdeveniment.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li al sol·licitant que
es tindrà que posar en contacte amb l’àrea de cultura per concretar unes altres dates, ja que
tant el 16, 17 com el 24 de juny de 2016 el Teatre Municipal es troba reservat pel Grup de
Teatre de Morella.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, nº expedient 12-02-2016-0-00539879 segons el qual es resol desestimar la
procedència de la devolució d’ingressos indeguts corresponents a desembre 2015
 La Junta de Govern Local coneix l’informe elaborat per la Universitat de València, respecte a la
no presència de mosquits, després del mostratge realitzat en l’àrea urbana de Morella.
 La Junta de Govern Local coneguda la proposta econòmica presentada per l’empresa
Ingesco per a la verificació de la instal·lació parallamps ubicant en el Col·legi Públic Verge
de Vallivana, per unanimitat acorda, aprovar la proposta tal i com es presenta i que
ascendeix a 132,00 euros (IVA no inclòs).
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 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 16 pel matí i el dia 17 pel
matí i per la vesprada, per poder assajar i representar l’obra “Imagine” per part dels alumnes
de 2on. d’ESO.

 La Junta de Govern Local coneix la publicació en el BOP 52 de 30 d’abril de 2016 de la
convocatòria i bases de subvencions, per part de la Diputació Provincial de Castelló, a entitats
locals per a la celebració de certàmens agroramaders, any 2016.
Coneix així mateix el pressupost de l’activitat “Fira agrícola, ramadera, industrial i comercial de
Morella” que ascendeix a 8.809,00 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el pressupost per a la realització de l’activitat “Fira agrícola, ramadera,
industrial i comercial de Morella”.
Segon: Sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló d’acord amb les
bases referides anteriorment.
 La Junta de Govern Local coneix la publicació en el BOP nº52 de 30 d’abril de 2016 de la
convocatòria i bases de subvencions, per part de la Diputació Provincial de Castelló, a entitats
locals per a la celebració de fires comercials, any 2016.
Coneix així mateix el pressupost de l’activitat “Fira de la caça de Morella” que ascendeix a
3.000,00 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el pressupost per a la realització de l’activitat “Fira de la Caça de Morella”.

 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Carlos Sangüesa Ortí, en la
qual sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats en l’Ajuntament de
Traiguera i el Col·legi Municipal Lliure adaptat amb un total de 1.125 dies.
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 total de
1.125 dies, corresponents als següents períodes:
- 07/01/1985 a 31/11/1986 : 272 dies
- 01/07/1990 a 27/05/1992 : 697 dies
- 29/05/1992 a 31/10/1992 : 156 dies
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer. Notificar aquest acord al departament de personal.
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Segon: Sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló d’acord amb les
bases referides anteriorment.

 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Juan Amela Ibáñez, en la qual
sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats a l’Ajuntament de Morella, per
al càlcul de triennis, tenint en compte els períodes entre el 01-02-1984 al 31-03-1984, del
07-01-1985 al 21-12-1986, del 23-12-1986 al 15-06-1987 i del 15-06-1987 al 31-07-1989.
Conegut l’expedient iniciat i l’informe de Secretaria-Intervenció al respecte, la Junta de Govern
Local, per unanimitat acorda:
Primer. Procedir al reconeixement com temps computable per al càlcul de triennis,un total de
1.205 dies, corresponents als següents períodes:
- 01/02/1984 a 31/03/1984 : 60 dies
- 07/01/1985 a 21/12/1986 : 268 dies
- 23/12/1986 a 15/06/1987 : 99 dies
- 15/06/1987 a 31/07/1989 : 778 dies
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer. Notificar aquest acord al departament de personal.
 La Junta de Govern Local coneguda la celebració del “Concurs de Fotografia 2016”, en el qual
va resultar guanyador amb el 1er. Premi Eduardo Manero Serrano, per unanimitat, acorda que
se realitze el pagament del referit premi consistent en 150 euros.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores de
tot el que com a Secretària certifique.

