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 divuit
hores del dia vint-i-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.

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 nº48/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRETZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (13.833,15).
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 la Diputació de Castelló,
en el qual es comunica l’aprovació Resolució final del programa Xarxa Llibres segons la
qual s’autoritza, disposa i reconeix l’obligació, en concepte de segon i últim pagament de la
subvenció del programa Xarxallibres per al curs escolar 2015-2016 (anualitat 2016), per a
l’Ajuntament de Morella i que ascendeix a 2.401,51 euros.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Universitat Jaume I,
en el qual s’agraeix el recolzament rebut durant l’any a la Universitat per a Majors.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Diputació de Castelló,
en el qual s’informa del Pla de Cooperació Provincial d’Obres i Serveis per a l’exercici 2017
“Pla Castelló 135”, publicat en el BOP nº157 de 29 de desembre de 2016.
 La Junta de Govern Local coneix la “Estrategia Provincial para al fomento del empleo,
emprendimiento y promoción económica 2017” de la Diputació Provincial de Castelló,
publicada en el BOP nº156 de 27 de desembre de 2016.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2016

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió de de l’Ajuntament de Morella a la “Estrategia Provincial para el
fomento del empleo , emprendimiento y promoción económica 2017”.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Promoció Econòmica,
Internacionals i Promoció Ceràmica de la Diputació de Castelló.

Relacions

 La Junta de Govern Local queda assabentat de l’escrit remés per la Direcció General de
Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual es
comunica la notificació a l’Ajuntament de Morella, com a interessat, del Decret de 2016, del
Consell pel que es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Parc Cultural, a favor del
Parc Cultural de la Valltorta-Gasulla, situat en els termes municipals d’Ares del Maestrat,
Morella, Catí, Tirig, Les Coves de Vinromà, Albocàsser, Vilar de Canes i Benassal.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de
Castelló de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, en el qual es comunica que el mobiliari i altres elements que en el seu dia van formar
part de l’equipament de la Casa Forestal de Vallivana van ser adquirits per aquesta Conselleria
i han estat reutilitzats en altres instal·lacions de la mateixa.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés pel Servei Territorial de Foment de l’Ocupació,
segons el qual es comunica l’autorització per a realitzar la substitució, amb motiu de la seva
excedència per maternitat, de l’AEDL, per unanimitat acorda, convocar una selecció per tal de
cobrir aquesta plaça.

 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Direcció General de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el
qual s’informa dels “Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat” d’aplicació en els
usos escrits, per unanimitat acorda, sumar-se a l’aplicació d’aquestos criteris.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Mariya Kalcheva Stefanova en el qual
sol·licita la baixa la reserva del lloc fix en el mercat dels dijous i dels diumenges.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita,
donant trasllat de la referida sol·licitud a la Policia Local.
 Coneix la Junta de Govern Local la justificació de despeses de manteniment del complex
Fàbrica Giner presentat per l’empresa pública municipal CISE, a qui el ple d’aquest
Ajuntament, en sessió de 14 de setembre del present any, va encomanar els treballs de
manteniment.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per “Asociación Española para
la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Hispania Nostra” en el qual s’adjunta l’acreditació
del carnet de soci d’aquesta entitat corresponent a l’any 2017.

La justificació de despeses ascendeix a VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (28.762,44 euros).
Per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la relació de despeses, memòria econòmica i tècnica presentada per
l’empresa municipal CISE.
Segon. Remetre la documentació a l’Agència Valenciana del Turisme en compliment de l’acord
d’encomanda signat amb l’Ajuntament.
Tercer. Declara que no s’han inclòs les despeses objecte de l’encomanda com partida de
despeses per la determinació del denominat addicional dels denominats convenis de
compensació financera propis dels municipis turístics.
Quart. Declarar no haver rebut altres ajudes o subvencions per al finançament de l’actuació
objecte de l’encomanda.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Centre de Salut Pública de
Benicarló, en el qual es comunica l’emissió de l’informe favorable de les instal·lacions
recreatives ubicades en el monte Pereroles de Morella, gestionades per l’empresa Iniciatives
Turístiques Morella SLU.

 La Junta de Govern Local coneix l’acta d’obertura de proposicions per a l’adjudicació de la
vivenda de l’Escola Llar a canvi del servei de Conserge-jardiner, presentant-se una única
oferta: Amparo Aparicio Miralles, amb DNI 20.412.140-P.
Celebrada la licitació per a l’adjudicació de la vivenda de l’Escola Llar a canvi del servei de
Conserge-jardiner, s’examina la proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de AMPARO
APARICIO MIRALLES per ser l’única oferta presentada i que compleix amb els requisits
establerts en la convocatòria.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar vàlid l’acte d’adjudicació de la vivenda de l’Escola Llar a canvi del servei de
Conserge-jardiner i adjudicar definitivament a AMPARO APARICIO MIRALLES amb DNI
20.412.140-P.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig, per la signatura del contracte
d’ajudicació de la vivenda de l’Escola Llar a canvi del servei de Conserge-jardiner.
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 La Junta de Govern Local conegut la signatura d’un conveni amb “Ahorradoras.com” pel qual
aquesta entitat fa un donatiu per a reforçar l’aportació del 0,7%, per unanimitat acorda,
manifestar l’agraïment per la seva generosa donació, tant per part de la Regidoria de Benestar
Social, com per part de tots els beneficiaris de les ajudes del 0,7%.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies des de la
notificació, realitze l’ingrés de la fiança que ascendeix a 50€, passant per a aquest
Ajuntament per la signatura del contracte.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les divuit hores i
trenta minuts de tot el que com a Secretària certifique.

