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

A la ciutat de Morella sent les dinou
hores i trenta minuts del dia sis de juliol
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 nº27/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CINC MIL SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (5.070,53).
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 queda assabentada de l’escrit remés per l’Agència Valenciana de
Turisme, sobre l’acta d’entrega de les claus per l’ocupació temporal sobre alguns bens del
complex Fàbrica Giner i Masia del Collet, agraint la confiança dipositada en aquest
Ajuntament.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Antic Motor Club Castelló, en el qual
sol·licita autorització per poder aparcar els vehicles que es desplaçaran a Morella el proper
10 de juliol, des de les 13:00 hores fins la vesprada, en la zona de la Nevera, a l’igual que
en anys anteriors. Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al
que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Agència Valenciana de
Turisme en el qual es comunica que la candidatura de Morella ha estat admesa en els
Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015.
 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar el pressupost, presentat per
Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A, per la renovació de la xarxa d’aigua potable en
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 06 DE JULIOL DE 2016

el carrer Virgen del Rosario i que ascendeix a 8.352,92 euros (IVA no inclòs), amb càrrec a
la Taxa Transitòria per Inversions.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Immaculada Coret i
Gimeno, com a coordinadora de l’Àrea d’Organització del Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-IV),
sol·licita l’actualització de l’actual composició dels representants sindicals del professorat del
Consell Escolar Municipal.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Joan Ferré, com a representant de
l’Associació Amics de la Pobleta, en el qual sol·licita se li facilite les adreces electròniques
de les entitats culturals “Amics de Morella” i de les entitats radicades en les altres denes del
terme de Morella, per tal de poder convidar-los a l’acte de presentació de la referida
associació.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licite.


La Junta de Govern Local coneix el projecte de
l’obra, inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016, denominada “Urbanización calle
Virgen del Rosario. Tramo Cuesta San Juan, Cuesta Virgen del Rosario” redactat per
l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de NORANTA-CINC MIL
NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB UN CÈNTIM (95.929,01) IVA i honoraris inclosos.

Primer. Encomanar l’execució de l’obra “Urbanización calle Virgen del Rosario. Tramo
Cuesta San Juan, Cuesta Virgen del Rosario” a l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat
de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) per l’import d’execució de contrata que
ascendeix a la quantitat de VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS
AMB UN CÈNTIM (86.491,01), ja que aquesta empresa té atribuïda la condició de mitjà
propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
Segon. Posar en coneixement de l’empresa, que qualsevol contractació que realitze té que
complir escrupolosament la Llei de Contractes del Sector Públic.


La Junta de Govern Local coneix el projecte de
l’obra, inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016, denominada “Mejora del acceso
Este. Ortells” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat
de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) IVA i honoraris inclosos.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Encomanar l’execució de l’obra “Mejora del acceso Este. Ortells” a l’Empresa
Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) per
l’import d’execució de contrata que ascendeix a la quantitat de DINOU MIL CENT
NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (19.193,55), ja que aquesta
empresa té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
2

Codi Validació: 626AGG7AMKXEAW4S39QFSSQKE | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Segon. Posar en coneixement de l’empresa, que qualsevol contractació que realitze té que
complir escrupolosament la Llei de Contractes del Sector Públic.


La Junta de Govern Local coneix el projecte de
l’obra, inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016, denominada “Rehabilitación
Horno Municipal. Fase II” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a
la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) IVA i honoraris inclosos.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Encomanar l’execució de l’obra “Rehabilitación Horno Municipal. Fase II” a
l’Empresa Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE
S.A.) per l’import d’execució de contrata que ascendeix a la quantitat de DINOU MIL CENT
NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (19.193,55), ja que aquesta
empresa té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
Segon. Posar en coneixement de l’empresa, que qualsevol contractació que realitze té que
complir escrupolosament la Llei de Contractes del Sector Públic.



La Junta de Govern Local coneix el projecte de
l’obra, inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016, denominada “Asfaltado calle en
zona Hostal Nou” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) IVA i honoraris inclosos.

Primer. Encomanar l’execució de l’obra “Asfaltado calle en zona Hostal Nou” a l’Empresa
Pública Municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics S.P.E. S.A.” (CISE SPE S.A.) per
l’import d’execució de contrata que ascendeix a la quantitat de DINOU MIL CENT
NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (19.193,55), ja que aquesta
empresa té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament.
Segon. Posar en coneixement de l’empresa, que qualsevol contractació que realitze té que
complir escrupolosament la Llei de Contractes del Sector Públic.


La Junta de Govern Local coneix les bases de la
convocatòria per la concessió de subvencions a entitats públiques amb població inferior a
20.000 habitants per a la realització d’activitats culturals, corresponent a l’exercici 2016,
publicades en el BOP nº63 de data 24 de maig de 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitat a la Diputació de Castelló una subvenció per a l’activitat “Morella és
Cultura: Activitats Culturals.

3

Codi Validació: 626AGG7AMKXEAW4S39QFSSQKE | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Segon. Adquirir el compromís d’incloure en el pressupost l’import del cost de l’activitat,
assumint part del mateix no subvencionat per la Diputació Provincial de Castelló.


Conegut el projecte social de col·laboració en
l’Obra Social La Caixa i Creu Roja, el qual pretén que persones amb diversitat funcional
tinguen opcions d’integració laboral.
Conegut que el Pla d'Ocupació Local ha publicat tres beques formatives per a persones
amb diversitat funcional, que treballaran a l'àrea de museus de la localitat.
Conegut que s'han presentat 3 persones per aquesta formació :
NOM

ADREÇA

D.N.I.

Percentatge
diversitat
funcional

Ivana Pascual Salvador

C/ San Nicolás,22

73.393.686-L

34%

Jesús Doménech Tostado C/ Guimera, 2 1-A

44.192.920-F

65%

Alberto Fernandez Ariño

20.241.631-k

65%

C/ Cuesta Granero, 11

Vista l'Acta de la Comissió avaluadora constituïda per al concessió de les esmentades
beques. Assabentada la Comissió per unanimitat acorda:
Primer.- Seleccionar a les tres persones que s'han presentat i que acrediten la seva
diversitat funcional, com beneficiaris de les beques formatives que treballaran a l'àrea de
museus de l'Ajuntament amb la tutela de Marisa Ibañez Prats, treballadora social.

Tercer.- Donar compte del presente acord a l'Ajuntament Ple en la propera sessió que es
celebre.


Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Castelló pel que es disposa la concessió d’una subvenció econòmica a este Ajuntament
destinada a una beca de formació en pràctiques en dependències municipals, a favor de
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
Vistes les bases que regeixien la concessió d’una beca de formació promoguda per
l’Ajuntament de Morella, en el marc de la convocatòria de pràctiques formatives a favor de
persones amb discapacitat de l’Ecxma. Diputació Provincial de Castellón.
Vista l’acta de la Comissió avaluadora constituïda per a la concessió d’una beca de
formació promoguda per l’Ajuntament de Morella, en el marc de la convocatòria de
pràctiques formatives a favor de persones amb discapacitat de l’Excma. Diputació Provincial
de Castelló.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Segon.- Notificar esmentats termes a l'assemblea Local de la Creu Roja.

Primer. Selecciona a Alberto Fernández Ariño amb DNI 20.241.631-k, nascut el 23 de gener
de 1975, domiciliat en la Cuesta Granero, 11 de Morella, i que acredita un 65% de diversitat
funcional, com beneficiari de la beca de formació en pràctiques en dependències
municipals, a favor de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en
l’especialitat d’auxiliar de serveis diversos de l’ajuntament en la unitat de medi ambient i
com a tutora, la treballadora social, Marisa Ibañez Prats.
Segon.- Notificar aquestos termes a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló.
Tercer. Donar compte del present acord al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que es
celebre.


La Junta de Govern Local coneix la informació al
voltant de les naus construïdes en la parcel·la 44 del polígon Les Casetes, feta pel Servei
Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló i vist l’informe al
respecte de la Policia Local de Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local i d’acord amb l’informe de la Policia Local de
Morella, per unanimitat acorda, traslladar còpia de l’informe de la Policia Local de Morella al
Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló.
La Junta de Govern Local queda assabentada
del Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Morella i la Fundació de la
Comunidad Valenciana Aguas de Valencia, en el qual la Fundació col·laborarà
econòmicament per posar en marxa el projecte de millora de la zona de la Font Vella i
llavadors que té previst realitzar l’Ajuntament de Morella per posar en valor aquesta zona
donant-li un ús museístic.

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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