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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia nou de
desembre 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.

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 nº46/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRENTA MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (30.711,71).
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 per l’Agència Valenciana del
Turisme en el qual s’adjunta el conveni signat per a l’encomanda de gestió entre l’Ajuntament
de Morella i l’Agència Valenciana de Turisme pel manteniment del complex Fàbrica Giner en
este municipi, per a l’exercici 2016.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Julio Cesar Ferré Escarón, en nom i
representació de Ferre Picado SCP, en el qual sol·licita el fraccionament en tres pagaments
del lloguer del mes d’octubre del Restaurant de Vallivana, donada la inexistència de
recaptació d’aquest mes.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita
quedant per tant fraccionat en tres quotes: una primera quota de 268,35 euros i les dos
següents de 268,34 euros, que se pagaran en els tres mesos consecutius.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies en el qual es comunica l’aprovació de la quota per a l’exercici 2017,
conforme l’article 26 apartat 1 c), que ascendeix a 618,00 euros corresponents a 0,24 euros
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2016

pels 2.575 habitants, segons les xifres oficials de població de la revisió del Padró municipal a 1
de gener de 2015.


La Junta de Govern Local queda assabentada de
l’escrit remés per la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències de Presidència de la Generalitat, en e qual s’informa sobre la campanya
nevades 2016-2017.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, manifestar el recolzament al “Proyecto
T’Avalem para la Promoción Económica a través de la mejora en la gestión empresarial en la
Zona CEDES-Morella” presentat per la Diputació de Castelló per al seu cofinançament per
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, en el marc del
Proyecte T'Avalem en desenvolupament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia
Juvenil (Ordre 24/2016, de 2 de novembre de 2016).
Així mateix es declara l’interés de l’Ajuntament per col·laborar en el desenvolupament del
mateix informant a les persones joves potencialment interessades, així com informant a les
empreses del municipi del desenvolupament del projecte, i col·laborant en la Diputació de
Castelló per a que els/les alumnes treballadors/es puguen desenvolupar el seu treball
pràctic en la promoció del turisme i dels productes típics del territori.

 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 entre el 12 al
18 de desembre, una nova campanya especial sobre el control de la taxa d’alcohol i
presència de drogues en conductors.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda comunicar que no es podrà
acollir a la referida campanya donat que no es disposa dels mitjans necessaris per portar-la
a terme.


La Junta de Govern Local queda assabentada de
l’escrit remés per “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.” en el qual s’adjunta l’acta
final de l’obra “Renovación red agua potable en el portal de Forcall”.



La Junta de Govern Local queda assabentada de
l’escrit remés per “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.” en el qual s’adjunta l’acta
final de l’obra “Mejora instalaciones agua potable y subsanar deficiencias en Pereroles”.



La Junta de Govern Local queda assabentada de
l’escrit remés per “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.” en el qual s’adjunta l’acta
final de l’obra “Renovación red agua potable en la calle Virgen del Rosario”.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit presentat pel servei de manteniment
enginyeria interna de la Diputació de Castelló, en el qual es fa entrega de les claus d’accés a
l’edifici Colomer – Zurita.



La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés
per la Direcció Territorial de la Conselleria de Governació i Justícia, en el qual es sol·licita
informe sobre autorització d’activitat extraordinària presentada per Ajuntament de Morella, a
realitzar en l’Espai Firal, el proper dia 1 de gener de 2017.
Coneix l’informe emès pel Tècnic Municipal, Lucas Castellet Artero, segons el qual no es
veu cap inconvenient en l’autorització, per considerar que no pot causar molèsties veïnals
per contaminació acústica.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar l’informe presentat pel Tècnic Municipal respecte a la contaminació
acústica.
Segon. Delimitar l’horari de finalització de l’activitat referida anteriorment des de l’1:30 hores
fins a les 8:00 hores del dia 1 de gener de 2017.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Raul Marín Aguilar en el qual sol·licita
poder utilitzar la Sala de Justícia el dia 29 de juliol de 2017 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.
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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.

