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 dinou
hores del dia vint-i-sis 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 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 nº 21/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
ONZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (11.843,27).
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 l’informe emès per la regidora de Noves Tecnologies i la
Comunicació, Judit García, referent al problema produït en el servei de Guifinet, donada la
utilització en el servei Wifi 135 de la Diputació de Castelló de les mateixes bandes de
freqüència que les utilitzades per l’Ajuntament en el servei Guifinet.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre el referit informe a la
Diputació Provincial de Castelló, sol·licitant una reunió, urgent, amb el Diputat responsable de
Comunicació i Noves Tecnologies d’aquesta Diputació, per tal de tractar aquesta qüestió.
 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 13 de maig de 2016, de la Vicepresidència
del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l’exercici
2016 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les
condicions d’accessibilitat al medi físic.
Coneix així mateix el projecte redactat per l’arquitecte Lucas Castellet Artero “Proyecto de
accesibilidad en edificio para servicios municipales”, que ascendeix a NORANTA-QUATRE MIL
NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (94.954,27 euros).
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE 2016

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el projecte “Proyecto de accesibilidad en edificio para servicios municipales” tal
i com ve redactat.
Segon. Sol·licitar a la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
una ajuda per a la millora de les condicions d’accesibilitat al medi físic per a l’any 2016.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, Rhamsés Ripollés Puig, per a la firma de la referida sol·licitud.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Direcció Territorial de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual es comunica
l’ampliació del coto de caça CS-10.007 i concessió, al Club de Cazadores El Maestrazgo, de la
llicència d’aprofitament cinegètic dels montes d’utilitat pública CS029 “Herbeset”, CS030
“Carrascals” i CS031 “Pereroles”, per unanimitat, acorda donar trasllat del mateix al referit club
de caça.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Direcció Territorial de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual es comunica
l’ampliació del coto de caça CS-10.129 i concessió, al Club de Cazadores d’Ortells, de la
llicència d’aprofitament del monte d’utilitat pública UP nº 62 “Boalar de Ortells”, per unanimitat,
acorda donar trasllat del mateix al referit club de caça.

Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita
donant trasllat del referit escrit a la Policia Local.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Manuel Olivares Ortí, en el qual
sol·licita, que es compleixque l’horari d’atenció al públic en l’oficina de “Empresa de Aguas y
Servicios Públicos S.A.”, ja que en 3 ocasions s’ha trobat aquesta oficina tancada.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda demanar disculpes per
l’ocorregut, donant trasllat d’aquesta a l’oficina de “Empresa de Aguas y Servicios Públicos
S.A.”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de
Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en la qual es
comunica l’autorització de les obres definides en “Proyecto básico y de Ejecución de
Restauración de Torre del Racó o Trinquet en Morella”, així com el “Proyecto de Intervención
Arqueológica (Seguimiento) Consolidación urgencia Torre del Racó o del Trinquet en Morella”.
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Manolo Carbó Centelles, com a
President de les plantes de pàrquing de “Comunitat de Propietaris Tint Fase II”, en el qual
sol·licita la instal·lació d’un espill retrovisor en la sortida del pàrquing -2 i -3.

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Juan Sánchez Herreros,
com a Delegat de l’Associació Angeles Guardianes de Tarragona, en el qual s’agraeix l’acollida
i atenció dispensada en la concentració realitzada el passat 15 de maig de 2016.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Nieves Teruel Ferrer, en el qual
sol·licita autorització per a la instal·lació d’una terrassa en Restaurante Blanca, situat en
Marquesa Fuente el Sol, 9, amb la següent distribució:
5 m2 amb caràcter anual
15,7 m2 amb caràcter temporal
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita,
comunicant-li que la liquidació de la taxa corresponent a l’any 2016, se li notificarà al mateix
temps que es realitzen les notificacions a la resta d’establiments.
 La Junta de Govern Local conegut l’informe emès per la Secció Forestal del Servei
Territorial de Medi Ambient, en relació a la reparació del Pont de la bota i neteja del Barranc
de Vallivana a conseqüència de l’accident de tràfic ocorregut el passat 23 d’octubre de
2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre el referit informe tant a
Subdelegació del Govern com a la Delegació de Carreteres de la Comunitat Valenciana en
València i en Castelló.

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.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Diputació Provincial
de Castelló en el qual es comunica la desestimació de la subvenció sol·licitada per a beques
de formació en pràctiques a persones en discapacitat, per haver obtingut una valoració
inferior a l’assignada a favor dels quaranta ajuntaments adjudicataris.

