ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016

Assistents:
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
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 vint-i-nou 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.

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 nº36/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS (23.384,63).
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 coneix l’escrit remés per l’Ajuntament de Iznajar (Cordoba), en el
qual es comunica l’acord adoptat pel ple d’aquest Ajuntament de 16 de setembre de 2016
referent a “Moción de los Grupo Municipal Socialista de adhesión a la propuesta aprobada por
el Ayuntamiento de Doña Mencia (Córdoba), por la que se insta al Ministerio de Sanidad a la
aprobación del uso compasivo del medicamento denominado “Masitinib”, con destino al
tratamiento de las personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-los que l’Ajuntament
de Doña Mencía ja va remetre en el seu dia aquesta moció a aquest Ajuntament, sent
aprovada per la Junta de Govern Local de data 22-09-2016.
• 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 es
comunica l’autorització del projecte d’excavació paleontològica en el jaciment paleontològic del
Mas del Romeu-Camí de Chiva, situat en la parcel·la 1, polígon 71 del terme municipal de
Morella, a nom dels tècnics Francisco Ortega Coloma y José Miguel Gasulla Asensio.
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• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel CPIFG San Blas de Teruel
en el qual es presenta la documentació corresponent als alumnes que van a realitzar les
pràctiques en l’Ajuntament de Morella.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Plataforma No a la MAT a les comarques
de Castelló, en el qual sol·liciten l’adhesió al manifest pel qual, les administracions implicades
desestimen o impedeisquen, l’execució del projecte de línia de Molt Alta Tensió la PlanaMorella, en els terminis en què està actualment redactat, en defensa del futur de les nostres
comarques, de la salut dels seus habitants i del medi ambient.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, adherir-se al referit manifest.
• La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per Cases de Morella, en el qual sol·licita
poder utilitzar els dies 28 i 29 d’abril de 2017 les sales gòtiques i la llotja de l’Ajuntament per
poder realitzar la X Jornada Unió Consumidors, per unanimitat acorda accedir al que es
sol·licita tenint que posar-se en contacte amb el tècnic municipal, Àngel Gamundí, per
qualsevol altra qüestió relacionada amb aquest esdeveniment.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Aurea Viñals Amela, en el qual
sol·licita la revisió del rebut de basures de C/ Tint, 4 donat que es tracta d’un local sense
connexió d’aigua, ni llum, i del de C/ Joan Giner, 26 del qual s’estan pagant taxes per 3 pisos
quan sols hi ha 2 pisos i un baix comercial que en este moment no té cap activitat.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe per part
de la Policia Local.
• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el qual es notifica la resolució del
Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat per la que es modifiquen els
itineraris i les expedicions del servei públic de transport de viatgers entre Vilafranca –
Morella (CVCS-103).
• La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Servei Territorial
d’Indústria i Energia, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en el qual es sol·licita la conformitat u oposició al projecte “Colocación de un nuevo
apoyo en vano existente en la línia aérea de media tensión 20 kV desde apoyo línia TorretaVallivana, a granjas partida La Lloma” presentat per Maestrazgo Distribuición Eléctrica SLU,
en aquest Servei Territorial per la seva autorització administrativa i aprovació.
• Conegut que les obres incloses en Plans Provincials per a l’anualitat 2016 “Rehabilitación
Horno Municipal. Fase II” en Xiva no es podran finalitzar abans del 01-12-2016, ja que les
obres estan programades per a no interferir en el període màxim d’atracció turística del
municipi, juliol, agost, setembre i primera quinzena d’octubre.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, dirigir-se a l’Excma. Diputació
Provincial sol·licitant pròrroga fins al dia 01-06-2017, per a l’execució de l’obra “Rehabilitación
Horno Municipal. Fase II” en Xiva.
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• Conegut que les obres incloses en Plans Provincials per a l’anualitat 2016 “Asfaltado calle en
zona Hostal Nou” no es podran finalitzar abans del 01-12-2016, ja que és necessari finalitzar
els treballs de condicionament del carrer Quatre Camins, contigu al carrer Hostal Nou, i així
evitar l’aïllament dels veïns de la zona per tenir, simultàniament, obres en les dos vies d’accés.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, dirigir-se a l’Excma. Diputació
Provincial sol·licitant pròrroga fins al dia 01-06-2017, per a l’execució de l’obra “Asfaltado calle
en zona Hostal Nou”.
• La Junta de Govern Local queda assabentada de la presentació del projecte “Crecimiento
de una ciudad amurallada (Morella)” al concurs d’arquitectura Richard H. Driehaus – Arts
Exclusive.
• La Junta de Govern Local queda assabentada de la realització de la justificació del programa
Xarxa Llibres curs 2015-2016 amb un total de 25.003,07 euros, pagant 8.336,03 euros la
Generalitat Valenciana, 8.333,52 euros la Diputació de Castelló i 8.333,52 euros l’Ajuntament
de Morella.
• La Junta de Govern Local per unanimitat acorda l’assignació de 100 euros per l’Associació de
Jubilats de Xiva i 100 euros per l’Associació de Jubilats d’Ortells, per a la realització de
distintes activitats.
• La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 20 de juliol, de la Direcció General del Servei
Valencià d’Ocupació i Formació per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt
d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, en aplicació de l’Ordre 11/2016 de 15 de juliol, de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven
les bases reguladores d’aquestes.
Coneix així mateix el projecte del Taller d’Ocupació “Aprovechamientos forestales”, el qual
tindrà un cost total de 204.009,96 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el projecte Taller d’Ocupació “Aprovechamientos forestales” tal i com es
presenta.
Segon. Sol·licitar una subvenció econòmica a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, d’acord amb la resolució citada anteriorment i per a la realització
de l’activitat presentada.
Tercer. Comprometre’s a finançar la part del cost del projecte no subvencionada.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig, per a subscriure la present sol·licitud.
Quint. Donar compte del present acord al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es
celebre, per a la seva ratificació.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores i
trenta minuts de tot el que com a Secretària certifique.

4

