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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia tretze 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 nº28/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
(2.871,54).
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 la relació de claus entregades per l’ocupació temporal sobre alguns bens del
complex Fàbrica Giner i Masia del Collet.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Adriana Cases Pérez, en el qual
sol·licita permís per poder tirar traca el dia 16 de juliol de 2016 amb motiu d’una festa per un
casament. Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es
sol·licita.


La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Lola Viñals Adell en el qual sol·licita, per
poder celebrar el proper 20 d’agost a les 17 hores, un marató de ciclo outdoor de Spinning, a la
Plaça Colon:
- Punt de llum per connectar l’equip de so, càmeres frigorífiques....
- 8 carpes per a l’avituallament dels participants
- 14 taules i 80 cadires
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 13 DE JULIOL DE 2016

- Contenidors per al fem.
- 3 càmeres frigorífiques
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda accedir al que 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 presentat per Mª Pilar Escorihuela Bastida, com a
treballadora del Centre de Salut de Morella, en el qual sol·licita algun tipus d’autorització per
al seu vehicle particular per tal de poder estacionar en el moment de realitzar les visites a
domicili.
Assabentada la Junta de Govern Local d’acord amb l’informe de la Policia Local, per
unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant:
Primer. El propi Centre de Salut pot realitzar una identificació que col·locarà en lloc visible
del vehicle en el cas de que el vehicle sigue utilitzat en moments puntuals com mitjà de
transport en visites domiciliaries.
Segon. Pot obtenir el distintiu d’autoritzat del vehicle aportant la documentació en les
oficines municipals.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per l’Àrea Tècnica de Planificació i Serveis
de la Diputació de Castelló, en el qual s’adjunta informe tècnic explicatiu relatiu al servei Wifi
135 en Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe al
respecte per part de la regidora de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el
qual es comunica la propera execució de les obres “Obras en caminos agrícolas para paliar
los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del 2 de noviembre de 2015, en los 21
municipios de la provincia de Castellón”, encomanant-se la seva realització a l’empresa
TRAGSA.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Capità Cap del
Subsector de Tràfic de Castelló, Jesús Tomás Chameco Maestre, dirigit a l’Alcalde i al Cap
de la Policia Local de Morella, en el qual es comunica distints aspectes significatius e
importants per al correcte desenvolupament de la 16ª etapa de la Volta Ciclista a España
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Diputació de Castelló,
en el qual es comunica l’aprovació de la concessió de la convocatòria de subvencions a
Ajuntaments i Mancomunitats de la Província de Castelló per a l’elaboració de Plans
Estratègics de turisme, per a l’exercici 2016, concedint a l’Ajuntament de Morella una
subvenció de 5.000 euros.

2016 (Alcañiz-Peñíscola) que es celebrarà el proper 5 de setembre i que discorrerà per
Morella.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General
d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, en el qual es comunica que el proper 14 de juliol es realitzarà una
actuació de millora del camí de la Canà.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Presidenta del Comité Provincial de
Creu Roja en Castelló, Flores Higueras Parra, en el qual es comunica la seva dimissió del
seu càrrec.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda comunicar-li l’agraïment per
la seva col·laboració amb aquest ajuntament i per les bones relacions mantingudes durant
la seva presidència.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Defensor del Pueblo en
el qual es comunica el fi d’actuacions de l’expedient 16002764, a instància d’Andreu Pere
Martir Poy per no haver-se seguit el procediment sancionador legalment establert en la
tramitació de la denúncia número 064 8 00328645 7 emesa per la Policia Local de Morella.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Alejandra Vives Pueyo, en nom i
representació de Hilaturas Temprado S.L., en el qual es sol·licita el distintiu de resident
(verd), per al vehicle de rènting matrícula 5129 JLG.

«Els residents en Morella que tinguen un vehicle de rènting i sol·liciten el distintiu de
resident (verd), deuran pagar una taxa corresponent al 50% de l'Impost Municipal de
circulació de vehicles a l'hora de fer la sol·licitud corresponent».
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita, comunicant-li a
la sol·licitat que la liquidació de les taxes segons l’ordenança vigent, corresponent a l’any
2016 és com segueix:
Propietari

Vehicle

Potencia
Fiscal

Hilaturas Temprado S.L.

5129JLG

13,19

Base
Imponible

Taxa

143,84

71,92

3er i 4t
trimestre
35,96

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Teodoro Segura Adell, en nom i
representació de Teodoro Segura S.L., en el qual es sol·licita el distintiu de resident (verd),
per al vehicle de rènting matrícula 1138JGZ.
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Conegut l'article 6 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a través
de voreres i reserva de via pública per estacionament exclusiu, parada de vehicles, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'any 2015, publicada en el BOP nº
156, de 27 de desembre de 2015, segons el qual:

Conegut l'article 6 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a través
de voreres i reserva de via pública per estacionament exclusiu, parada de vehicles, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'any 2015, publicada en el BOP nº
156, de 27 de desembre de 2015, segons el qual:
«Els residents en Morella que tinguen un vehicle de rènting i sol·liciten el distintiu de
resident (verd), deuran pagar una taxa corresponent al 50% de l'Impost Municipal de
circulació de vehicles a l'hora de fer la sol·licitud corresponent».
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita, comunicant-li a
la sol·licitat que la liquidació de les taxes segons l’ordenança vigent, corresponent a l’any
2016 és com segueix:
Propietari
Teodoro Segura S.L.

Vehicle

Potencia
Fiscal

1138JGZ

13,29

Base
Imponible

Taxa

143,84

71,92

3er. i 4t.
trimestre
35,96

 La Junta de Govern Local coneix de Resolució de 28 de juny de 2016 de la Secretaria
Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives
dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació, amb compromís de
contractació amb càrrec a l’exercici pressupostari 2016, en aplicació de l’Ordre 4/2016, de 26
de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la
qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes, publicada en el DOCV 7818 de 30 de juny
de 2016.

Primer. Acollir-se a la referida convocatòria sol·licitant subvenció per l’acció formativa
HOTI0108 – Promoció Turística Local i Informació al visitant, que ascendeix a 42.340 euros.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Rhamsés Ripollés Puig, per a la firma de la referida sol·licitud.
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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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

