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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia vint-i-set d’abril 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. La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta de
despeses nº 17/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CATORZE MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (14.507,48).
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’escrit remés per la seu de la Policia de la Generalitat de la
Vall d’Alba, en el qual es sol·licita, per tal de poder realitzar inspeccions, informació sobre la
ubicació dels jaciments arqueològics de Morella, que consten en la base de dades de la
Direcció Territorial de Castelló, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
següents: Tossalet del Mas de Pereu, Tossalet de Sant Pere del Moll, Cova d’En Camaras,
Necrópolis tumular de la Lloma i Tossalet de la Torre Escola.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre aquesta sol·licitud al
tècnic municipal Carles Ripollés i al Director dels Museus, Carlos Sangüesa, per tal que
realitzen informe al respecte.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Elena Oliva Alfonso en el qual
sol·licita autorització per col·locar banderoles amb publicitat del seu comerç d’alimentació
situat en C/ Julián Prats, 18, baix.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, i d’acord amb l’ordenança sobre l’ús
de les vies i espais públics, acorda que es realitze informe per part del tècnic municipal.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 27 D’ABRIL DE 2016

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel departament de
Cooperació Municipal de la Diputació de Castelló, en el qual es notifica el pagament de la
subvenció, dintre de la convocatòria del Pla d’Ajudes per a garantir l’abastiment d’aigua
potable a municipis de la província de Castelló 2015, de 15.959,80 euros, per l’obra
“Reparaciones red abastecimiento (cambio tubería y elementos hidráulicos bajante en Santa
Lucia)”.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per Teresa Giner García, en nom i
representació de l’Associació Cultural Aplec dels Ports, en la qual es sol·licita, tanques de
senyalització, contenidor/caseta, planxes de cuina i caseta, per al cap de setmana del 29 al 31
de juliol de 2016 i poder desenvolupar distints actes del XXXVIII edició de l’Aplec dels Ports,
per unanimitat acorda accedir a el sol·licitat, concretant més endavant quin és el material del
qual es podrà disposar.
 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 l’autorització per la realització dels treballs de neteja dels
voltants del Santuari de Vallivana i del tractaments silvícoles en 26 has. del Monte UP-32
“Vallivana”.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per WWF España, en el qual s’agraeix la
participació d’aquest ajuntament en “La Hora del Planeta 2016”, així com es proposa la
presentació de la moció “Ciudades libres de CO2” en el pròxim ple.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es presente al ple la
moció “Ciudades libres de CO2”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Sociedad General de
Autores y Editores, SGAE, en el qual s’agraeix la contribució d’aquest ajuntament en aquesta
entitat.
 La Junta de Govern Local coneix el llistat remés pel Servei Provincial de Gestió, Inspecció i
Recaptació, de liquidacions de taxes generades per reclamacions presentades pels
contribuents, bé per omissió en el padró o per errors en liquidacions anteriors, remesa
LTAS151005 i que ascendeix a 213,30 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar el referit llistat tal i com
es presenta.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el qual s’agraeix l’enviament d’informació,
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 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 l’autorització per la realització d’una rasa per transportar aigua
des del pou existent en el Bco. de la Rabossa, fins el dipòsit de la Casa Forestal.

valorant molt positivament les mostres de solidaritat que s’han adoptat davant la crisi
humanitària dels refugiats.
 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 el qual
s’autoritza la cessió temporal d’ossos fòssils, pertanyents a un sauròpode, recuperats en el
jaciment de Sant Antoni de la Vespa i dipositats en l’Institut de Conservació i Restauració de
Béns Culturals (IVC+R) per a ser exposades en la Llotja d’aquest ajuntament.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Subdelegació del
Govern en el qual es comunica l’anunci de 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.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’acta d’entrega temporal presentada per
Culturarts IVC+R, de restes paleontològics pertanyents a un sauròpode, recuperats en el
jaciment de Sant Antoni de la Vespa per l’exposició en la Sala de la Llotja del Ajuntament de
Morella.


La Junta de Govern Local coneix les Bases reguladores i convocatòria de subvencions a
ajuntaments de la província de Castelló, per l’elaboració de plans estratègics de turisme
municipal, convocades per la Diputació Provincial de Castelló i publicades en el BOP 39 de 31
de març de 2016.

Primer. Aprovar el projecte “Realització Pla Estratègic de Turisme” amb un pressupost de
10.000 euros.
Segon. Acollir-se a la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província per
l’elaboració de plans estratègics de turisme municipal, convocades per la Diputació Provincial
de Castelló.

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.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

