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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia nou de
setembre 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. No hi ha factures per aprovar.
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Joan Asensio, en el qual es manifesta
la queixa, per l’atenció rebuda per part de la Policia Local i la impossibilitat d’accedir amb
vehicle fins a l’edifici de l’Ajuntament el passat dia 28 de juliol de 2016, ja que la seva sogra, de
81 anys i amb problemes de mobilitat, tenia que realitzar unes gestions en la Notaria, ubicada
en aquest edifici municipal, per unanimitat acorda, que es realitze informe per part de la Policia
Local.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Diputació de Castelló,
en el qual s’aproven les liquidacions en concepte d’interessos per l’avançament de la
recaptació de l’exercici 2016 aplicant-se el 0,148% per al primer trimestre, el 0,060864% per al
segon i el 0,022091 per al tercer trimestre.
 Conegut que la Central de contractació de la Diputació Provincial de Castelló va licitar l’acord
marc de Serveis Postals.
Conegut que l’Ajuntament de Morellà està interessat en subscriure el contracte corresponent al
respecte; i que la quantia anual de la despesa en serveis postals municipals ascendeix
aproximadament 4.500 euros.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 7 DE SETEMBRE DE 2016

Assabentada la Junta de Govern per unanimitat acorda: Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament
de Morella a l’acord marc de Serveis Postals de la Diputació de Castelló.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Manuel Olivares Ortí, en el qual
sol·licita accés i còpia de les modificacions puntuals urbanístiques, nº 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 17,
per unanimitat acorda, comunicar-li a l’interessat que la informació sol·licitada es troba en les
oficines municipals, podent passar per les mateixes per tal de consultar-la.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Compañía Valenciana
de Revisiones S.L., en el qual es comunica que la Unitat Mòbil d’Inspecció de Turismes
(ITV), es desplaçarà a Morella del dia 11 al 18 d’octubre de 2016.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Adell Sabater S.L., en el qual sol·licita
permís per poder col·locar una tanca de protecció, amb motiu de les obres que s’estan
realitzant en el carrer Blasco de Alagón,19, en els dos porxes del davant.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
comunicant-li que no té permís per estacionar cap camió en aquest espai.

 La Junta de Govern Local coneix escrit remés per la Prefectura Provincial de Trànsit de
Castelló en el qual es comunica, que en compliment de la programació de les Campanyes i
Operacions Especials de Vigilància i Control per a l’any 2016, es portarà a terme del 12 al 18
de setembre, una nova campanya especial sobre el cinturó de seguretat i sistemes de
retenció infantil (SRI). Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda
acollir-se a la referida campanya.


La Junta de Govern Local coneix l’Ordre 21/2016,
de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria
històrica que afavorisquen la convivència democràtica, i a projectes i iniciatives que
promoguen el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals.
Assabentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Presentar sol·licitud d’ajudes en el marc de l’Ordre de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de convocatòria de
concessió de subvencions per a la realització d’actuacions relacionades amb la recuperació
de la memòria històrica, per un import de 8.700 euros.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit presentat per la Direcció General
del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, en el qual s’informa dels treballs efectuats en
compliment de l’Ordre 25/2014 en la qual es declarava obligatori i d’utilitat pública, el
tractament per al control de plagues d’insectes perforadors del pi a la Comunitat Valenciana,
corresponent al terme municipal de Morella.

Segon. Que en el pressupost de l’entitat local està consignada la totalitat de l’import de les
actuacions per a les quals es sol·licita esta subvenció.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint hores de tot
el que com a Secretària certifique.

