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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia trenta de
març 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 nº13/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRETZE MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (13.516,11).
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 conegut l’escrit remés per la Direcció Territorial de la Conselleria de
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual s’adjunta informe tècnic relatiu a la
Restauració de la Torre del Racó o Trinquet, per unanimitat, acorda agrair la seva col·laboració.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per “SINTRA Servicios Industriales y Transports
S.A.” en el qual es demana autorització per a la realització de tractament fitosanitari en l’àmbit
no agrari en la Subestació Elèctrica de Morella pertanyent a Red Eléctrica de España S.A.U.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda autoritzar el tractament
sol·licitat.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de la
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en el qual s’adjunta informe sobre el procediment de
retenció de recursos de l’Ajuntament de Morella, al voltant de la inclusió de determinades
obligacions pendents de pagament Decret Llei 17/2014.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 30 DE MARÇ DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix les bases de la convocatòria de subvencions econòmiques
per part de la Diputació Provincial de Castelló, destinades a l’assignació, pels ajuntaments
beneficiaris, durant 2016, de beques de formació en pràctiques a persones amb discapacitat.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitar dintre de la referida convocatòria una subvenció de 2.000 euros, destinada a
l’assignació de dos beques de formació en pràctiques a persones amb discapacitat
intel·lectual, física, psíquica o sensorial.
Segon. Comprometre’s a portar a terme el finançament de la beca en els termes establerts en
les referides bases.
Tercer. Declarar l’autenticitat de les dades aportades, comprometent-se a comunicar per escrit
a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló qualsevol variació que es produixca en els
mateixos, així com la declaració de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat per a la
concurrència a la present convocatòria, assenyalades en l’article 9.3 de l’Ordenança General
de Subvencions de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló.

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Confederación
Hidrográfica del Ebro, en el qual es dona trasllat de la Resolució amb número d’identificació
1s0003353653, segons la qual s’autoritza, als efectes de la protecció del domini públic
hidràulic i del règim de les corrents, a Electra del Maestrazgo S.A., a realitzar la tala i poda
d’arbrat en el Barranc Plans, i Barranc Tin, Dena de la Roca, Polígon 14, 78, parcel·la 9085,
9102 de Xiva de Morella, Polígon 78, parcel·la 9102.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Subdirecció General de
Recursos, Reclamacions i Relacions amb l’Administració de Justícia, del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, en el qual es notifica la Resolució de data 21/03/2016 de l’expedient
T-2013-00959, desestimatòria al recurs per a la retirada del terminal de telefonia pública de
pago A-7067.
 La Junta de Govern Local coneix les bases per a la concessió de subvencions als ajuntaments
de la província de Castelló, per a la concessió de beques de formació de la Diputació
Provincial de Castelló 2016, publicades en el BOP nº30 de 10 de març de 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar dintre de la referida
convocatòria, dos beques de formació per a estudiants per a l’àrea de cultura.
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.
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Quart. Comprometre’s a promoure i facilitar l’assistència i participació del personal tècnic que
representa aquesta Entitat en la Xarxa d’Innovació i Qualitat Social, liderada per l’Excma.
Diputació Provincial de Castelló, a les sessions de treball que celebren els òrgans col·legiats
de la mateixa durant l’any 2016.

