ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2016

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-dos de setembre 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 nº35/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS. (47.289,55).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual s’adjunta el certificat de l’acord adoptat per la
Comissió de Seguiment del Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 entre la
Generalitat i Ecoembalajes España S.A, segons el qual es destinarà 4.686 euros per a la
campanya de comunicació i sensibilització 2015-2016, de la recollida selectiva d’envasos
lleugers.
• La Junta de Govern Local queda assabentada del llistat remés pel Servei Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació, de liquidacions Imp. Béns Immobles, remesa LIBI168001.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per l’Ajuntament de Doña Mencía, en el qual es
comunica l’acord adoptat pel ple d’aquest Ajuntament de 23 d’agost de 2016 referent a
“Moción de los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por
Andalucia y Popular del Ayuntamiento de Doña Mencía, mediante la que se insta al Ministerio
de Sanidad a la aprobación del uso compasivo del medicamento denominado “Masitinib”, con
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destino al tratamiento de las personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que
és com segueix:
“La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad degenerativa rara y cruel que
provoca la degeneración progresiva y parálisis de los músculos voluntarios, de pronóstico
mortal, para la que no existe cura ni tratamiento.
Las personas afectadas de ELA, fallecen sin tener ningún fármaco que los cure ni detenga la
enfermedad. La persona afectada, que sigue siempre plenamente consciente, ve cómo se le
van paralizando los músculos motores del cuerpo incluidos los de deglución y respiración, por
lo que mueren irremediablemente por asfixia, atragantamiento o parada cardiorrespiratoria.
Hay aproximadamente 50.000 casos de ELA en la Unión Europea y en los Estados Unidos,
con más de 16.000 casos diagnosticados cada año. En nuestro país, según los colectivos de
afectados, se diagnostican unos 900 casos anualmente, prácticamente los mismos que cada
año fallecen, estimándose en 4.000 afectados en España. Aproximadamente el 80% de los
pacientes ELA mueren entre los 2 y 5 años desde que aparece la enfermedad.
Los resultados de un reciente estudio arrojan algo de esperanza para los pacientes de una
enfermedad dolorosa y mortal como es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), al haber
obtenido resultados positivos en las pruebas de un nuevo fármaco, MASITINIB, para tratar la
dolencia.
El estudio AB10015 es un ensayo doble ciego, con control placebo en fase 2/3, para comparar
la eficacia y seguridad de MASITINIB en combinación con RILUZOL frente a la combinación
de placebo con RILUZOL para el tratamiento de pacientes de ELA. Según las explicaciones
publicadas por el Dr. Jesús Mora, uno de los mayores especialistas mundiales en la
enfermedad y miembro del equipo que ha desarrollado el estudio, “los resultados de un
análisis interino predefinido (análisis realizado con los datos obtenidos en 191 pacientes, el
50% inicial de pacientes incluidos que han terminado el tratamiento previsto de 48 semanas)
muestran que los pacientes tratados con MASITINIB se deterioran más lentamente que los
tratados con un placebo. Ambos grupos tomaban RILUZOL, único tratamiento aprobado en
esta enfermedad. Los resultados de este análisis intermedio del ensayo en fase 3 de
MASITINIB son muy impresionantes y dan esperanza, porque por primera vez en estas dos
décadas, hemos encontrado algo que es efectivo. No cura la enfermedad ni la detiene, pero sí
la retrasa”.
El Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por l que se regula la disponibilidad de
medicamentos en situaciones especiales, abre la posibilidad de que la Agencia Española del
Medicamento otorgue autorizaciones temporales de utilización de aquellos medicamentos en
investigación que se encuentren en una fase avanzada de la investigación clínica encaminada
a sustentar la autorización de comercialización o para aquellos en los que ya se haya realizado
dicha solicitud de autorización.
En este sentido, el referido Real Decreto 1015/2009 define en su artículo 2.1 como uso
compasivo de medicamentos en investigación, la “utilización de un medicamento antes de su
autorización den España en pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente
debilitante o que se considera pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados
satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento de que se trate deberá
estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización, o bien deberá estar siendo
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sometido a ensayos clínicos”. Así mismo, el artículo 9.1 establece que la Agencia Española del
Medicamento “podrá dictar una resolución de autorización temporal de utilización de
medicamentos en investigación al margen de un ensayo clínico, en los casos de
medicamentos que estén en una fase avanzada de la investigación clínica encaminada a
sustentar una autorización de comercialización, o para los que se haya solicitado la
autorización de comercialización, y siempre que se prevea su utilización para un grupo
significativo de pacientes”.
A la vista de lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales Socialista, de Izquierda Unida los
Verdes Convocatoria por Andalucía y Popular del Ayuntamiento de Doña Mencía proponen al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Ministerio de Sanidad para que, teniendo en cuenta el avanzado estado de la
investigación en el ensayo clínico referido, se adopten las medidas que considere oportunas
para la autorización de oficio del medicamento denominado MASITINIB con destino al
tratamiento como uso compasivo para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, requiriendo
a la farmacéutica AB Science, como promotora del ensayo clínico referido, para que aporte
cuanta información sea necesaria, haciendo posible su comercialización y dispensación a los
enfermos que así lo soliciten.
2. Remitir certificación del presente acuerdo, instando su aprobación y apoyo, a la Diputación
Provincial de Córdoba, así como a todos los Ayuntamientos de esta provincia.
3. Remitir certificaciones del presente acuerdo, solicitándoles igualmente su aprobación y
apoyo, a las Diputaciones Provinciales e instituciones análogas de todo el país, instándoles a
la remisión del mismo a los municipios de su respectiva provincia o territorio.
4. Remitir certificaciones del presente acuerdo a las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, para su traslado a los distintos grupos políticos de ambas Cámaras.”
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la referida moció, tal i
com es presenta.
• La Junta de Govern Local coneix la certificació nº8 de l’obra “Restauración Torre Font Vella”
redactada per l’arquitecte Vicente Dualde Viñeta, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de VINT-I-SET MIL DOS-CENTS VUITANTAVUIT EUROS (27.288,00 euros), inclosa en Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (AVEN)
2014.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº8 de
l’obra ”Restauración Torre Font Vella” tal i com ve redactada.
• La Junta de Govern Local coneix la certificació nº9 de l’obra “Restauración Torre Font Vella”
redactada per l’arquitecte Vicente Dualde Viñeta, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS
EUROS (2.346,00 euros), inclosa en Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (AVEN) 2014.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº9 de
l’obra ”Restauración Torre Font Vella” tal i com ve redactada.

3

• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Agència Valenciana de
Turisme en el qual es comunica que la concessió del premi a la millor acció de promoció o
campanya de comunicació dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015, a la
candidatura “Morella el pueblo bello y bueno”.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Valeria Cajal, en nom i representació de
Viajes Andromeda S.A., en el qual sol·licita poder utilitzar de les 15:00 a les 18:00 hores del dia
29 de novembre de 2016, una sala de reunions amb capacitat per a 15 persones i equipada
amb pantalla i projector, per al client PepsiCo.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita,
comunicant-li que podrà utilitzar una sala gòtica, tenint que fer efectiu el pagament de 30
euros corresponents a les taxes per l’ús d’espais municipals de l’Ajuntament.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Carles Torralba Massip, en el qual
sol·licita autorització per poder estacionar, a partir de les 10:30 hores, en la zona del Pla
d’Estudis, els vehicles que es desplaçaran a Morella el proper 30 de setembre i que
participaran en una trobada motera “Goldwings”.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
tenint que posar-se en contacte amb la Policia Local per qualsevol altra qüestió relacionada
amb aquest esdeveniment.
• La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Rocio Viñals Rallo, en el qual sol·licita
poder llogar el local de la plaça de la xemeneia del Tint per poder realitzar els treballs d’una
carrossa, per unanimitat acorda, comunicar-li que seria molt bo que aquest local fora municipal
i així poder cedir el seu ús, però no pot ser així donat que aquest immoble no és propietat
municipal i per tant no se li pot cedir la seva utilització.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pels Majorals de Sant Antoni 2017, en el
qual sol·liciten, permís per poder fer l’entrada de la brosta el dia 6 de gener de 2017, així com
poder utilitzar l’Escola Llar, la nit del 6 al 7 de gener, per tal que la gent que vinga amb els
cavalls es puga queda a dormir.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licite,
tenint que posar-se en contacte amb la regidora Judit Garcia, per qualsevol altra qüestió
relacionada en aquest esdeveniment, sempre tenint en compte de tenir la màxima cura de
les instal·lacions cedides.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Manuel Olivares Ortí, en el qual sol·licita
que s’estableixque i es respecte un horari d’atenció al públic per part del tècnic municipal i que
no s’utilitze aquest horari per realitzar també les visites a les obres, ja que aquest fa que siga
difícil poder realitzar qualsevol consulta.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, comunicar-li que s’ha de tenir
en compte que el tècnic municipal té de realitzar les dos funcions, atenció al públic i visites a
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les obres, dintre del mateix horari, podent-se posar-se d’acord, prèviament, per telèfon per tal
de poder ser atès.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Diputació de Castelló, en el qual es dóna
compte de l’acord pres pel Ple de 13 de setembre de 2016 en relació a l’aprovació de la
memòria relativa a la prospectiva prèvia del programa “Provincia de Castellón: territorio
cadrioprotegido”, per a la dotació de desfibriladors externs semiautomàtics en els Ajuntaments
de la província de Castelló, disposant de l’execució immediata de les actuacions preliminars
previstes en la mateixa.
Conegut que per a l’adscripció a aquest programa és necessari la prospecció de necessitats i
de recursos, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, que es realitze informe al
respecte per part dels serveis socials.
• La Junta de Govern Local coneix la queixa presentada per Alfonso Carlos Bornay Guillem
respecte a la no accessibilitat de les sales gòtiques d’aquest ajuntament, així com la falta de la
indicació de les condicions d’ús, recopilació i tractament de les dades facilitades en el full de
reclamació que se li va facilitar, sol·licitant que les seves dades personals d’acord amb la Llei
de protecció i tractament de dades de caràcter personal.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Comunicar-li que respecte a l’accessibilitat de les sales gòtiques en el moment de
realitzar-se la rehabilitació d’aquest edifici no hi havia legislació respecte a l’accessibilitat
d’edificis municipals però que en este moment s’està redactant un projecte d’eliminació de
barreres arquitectòniques així com buscant el finançament necessari per portar-lo a terme.
Segon. Pel que fa al tractament de les seves dades personals, dir que, per suposat, aquestes
seran tractades d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, agraint-li la
seva observació, havent-se produït ja la modificació en les instàncies de les quals disposa
aquest Ajuntament.
• La Junta de Govern Local coneguda la donació d’un exemplar del llibre Pla General
d’Ordenació Urbana II. Morella, per part de la Biblioteca Municipal i Arxiu Històric de
l’Ajuntament de Monforte del Cid, per unanimitat acorda, agrair molt especialment aquesta
donació, donat que es tracta d’un exemplar que es troba esgotat, sent molt important poder
disposar d’ell.
• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la secció de CulturaDeportes de la Diputació de Castelló, en el qual es comunica l’aprovació de la concessió d’una
ajuda de 1.275 euros, dintre de la convocatòria d’ajudes dirigides a ajuntaments de la província
de Castelló, per a la conservació dels Béns de la província declarats Patrimoni Mundial, any
2016.
• La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per l’Associació de Juristes Valencians, en el
qual es convida a l’Ajuntament de Morella, a l’acte d’agraïment pel recolzament donat en la
campanya en favor del Manifest i de la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les
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lleis valencianes en matèria de dret civil, que tindrà lloc el dia 7 d’octubre de 2016, per
unanimitat, acorda comunicar-los que ja s’informarà més endavant si algun membre d’aquesta
corporació pot assistir a l’acte.
• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Automóviles Altaba S.L.,
en el qual es comunica els nous serveis i horaris que s’aplicaran a partir del 3 d’octubre, dintre
del contracte menor que s’ha signat amb la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, per tal de cobrir els serveis mínims fins al pròxim concurs públic per al
transport de viatgers CVCS-103.
• 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 en el qual es comunica la resolució
d’autorització a l’entitat Club Ciclista Alt Maestrat “Rondant a prop del cel” de Catí, per a la
realització el proper 24 de setembre de 2016, la prova esportiva “I TXC Alt Maestrat” a Catí,
que transcorrerà, entre altres, pel terme municipal de Morella.
• Conegut que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Morella en la sessió del dia 12-082010, expedient 96-0/2010 va concedir llicència d’obres a Julián Martínez Ripollés i Ivana
Ripollés Marín, per a la realització de “Construcción vivenda unifamiliar aislada en suelo no
urbanizable común” en la finca situada en C/ Polígon 15, parcel·la 28, obra que, fins el
moment, no s’ha realitzat.
Coneguda la sol·licitud de renovació de la referida llicència d’obres, junt amb informe realitzat
per l’arquitecte autor i director de l’obra, Gustavo Segura Segura, en el qual es manifesta que
no s’ha modificat,ni el projecte inicial ni el pressupost d’execució material.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda renovar la llicència concedida el 12-08-2010,
exp. 96-0/2010.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Miriam Cinta Monllau Viñes, en el qual
sol·licita poder utilitzar la Sala de Plens d’aquest ajuntament, el dia 20 de maig de 2017, per tal
de celebrar el seu casament, amb l’adequació d’un accés per a una persona en cadira de
rodes i equip de so.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
comunicant-li que la sala té un aforament de 30 persones tenint 5 escales per accedir a la
mateixa, i que la taxa a abonar serà de 50 euros, per ús de la sala, segons marca l’Ordenança
Fiscal Reguladora de la taxa per celebració de matrimoni civil.

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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