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

A la ciutat de Morella sent les disset
hores del dia disset de novembre 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 extraordinària
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 nº43/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de SIS
MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.508,64).
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 la possibilitar de sol·licitar al Servei Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló, d’acord amb allò que disposa l’apartat 2
de l’article 130 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
l’avançament del 75% de l’import estimat de recaptació de l’Impost sobre Bens Immobles, i
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l’any 2017.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, que es sol·licite el referit
avançament.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Subdelegació del Govern en el qual es
sol·licita la manifestació de conformitat u oposició respecte a informació pública de la sol·licitud
d’Autorització Administrativa Prèvia, Declaració en concret de Utilitat Pública i Autorització
Administrativa de Construcció de la línia elèctrica a 400 kV, denominada “La Plana – Morella 2
y 3” , publicat en el BOE nº 97 de 22 d’abril de 2016.
Conegut que la Junta de Govern Local de 29-09-2016 va acordar adherir-se al manifest remés
per la Plataforma No a la MAT a les comarques de Castelló.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2016

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda remetre la moció “No a la MAT”
aprovada en el Ple de data 20-10-2016.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Miguel Angel Monfort Membrado, en el
qual sol·licita la revisió de la liquidació de la terrassa de l’establiment “Bar Chofer”, donada la
baixa de l’activitat en data 18-09-2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda realitzar la liquidació de la taxa,
segons l’ordenança vigent, de la terrassa del referit establiment corresponent a l’any 2016
quedant com segueix:
Tipus
Bar-Cafeteria

Categoria
Carrer
1ª
01-01-2016 fins 18-09-2016

Anual
Temporal
Anual

m2
21,08

Taxa€/
m2
30

Total
474,30

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Ciufulica Razvan George, en el qual
sol·licita permís per poder realitzar algun tipus de connexió i així poder oferir internet en el Bar
Plaça Colon.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per José Vicente Castel Ariño, en nom i
representació de l’Associació Musical Mestre Candel, en el qual sol·licita el teatre municipal
per al dia 25 de novembre de les 19:00 a les 23:50 hores, amb motiu de la celebració de
Santa Cecília, necessitant que es monte el supletori en l’escenari, 40 cadires, així com el
camió de la brigada municipal per al trasllat dels instruments de la banda de música.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita,
sempre que el camió estigue en condicions.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Ana Ramia Tallada, en nom i
representació de l’Associació Cultural Desfilada dels Ports, en el qual sol·licita la cessió de 400
cadires, taules per a 150 persones, muntatge d’escenari, neteja del local, i posada en marxa
de la calefacció de l’Espai Firal, per al dia 10 de desembre de 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita,
tenint de posar-se en contacte amb CISE per qualsevol altra qüestió relacionada en aquest
esdeveniment.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Servei Provincial de
Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló, en el qual es comuniquen els
beneficis fiscals aplicats als padrons de 2016.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar provisionalment la
instal·lació de forma aèria de la connexió a internet, tenint que modificar-se de forma soterrada,
tant prompte siga possible.



La Junta de Govern Local coneix el projecte de
l’obra “Patrimonio Mundial Pinturas Rupestres Morella la Vella” redactat per l’Arquitecte
Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de TRES MIL NOU-CENTS EUROS
(3.900,00).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Encomanar l’execució de l’obra “Patrimonio Mundial Pinturas Rupestres Morella la
Vella” a l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.”
(CISE SPE S.A.) per l’import de TRES MIL NOU-CENTS EUROS (3.900,00), ja que aquesta
empresa té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
Segon. Posar en coneixement de l’empresa, que qualsevol contractació que realitze té que
complir escrupolosament la Llei de Contractes del Sector Públic.

 La Junta de Govern Local coneix que en la sessió plenària de 17 de setembre de 2015 es va
aprovar, el plec de condicions per a l’adjudicació de la vivenda de l’Escola Llar a canvi del
servei de conserge-jardiner amb funcions de vigilància.
Conegut que en la sessió plenària de 28 de gener de 2016 es va acordar aprovar
l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat, per a la gestió del
servei públic de «Servei conserge-jardiner en Escola Llar a canvi de vivenda» mitjançant la
modalitat de concessió.

Conegut que la Generalitat ha realitzat la rehabilitació de l’obra “Reparació i adequació
vivenda del porter al CEIP Mare de Déu de Vallivana”.
Conegut que la referida vivenda es troba en condicions d’habitabilitat, la Junta de Govern
Local, per unanimitat acorda, iniciar la licitació del servei públic “Servei conserge-jardiner en
Escola Llar a canvi de vivenda”, en compliment de l’acord del Ple de 28 de gener de 2016.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les divuit hores de
tot el que com a Secretària certifique.
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Conegut que en eixe moment la vivenda estave sense arreglar, sent la Generalitat la que es
fera càrrec de les obres de rehabilitació de la mateixa, es va procedir a deixar en suspens
l’expedient d’adjudicació fins que les obres estigueren acabades.

