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

A la ciutat de Morella sent les disset
hores del dia cinc de maig 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 nº18/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS
(52.993,81).
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 pel departament de
Cooperació Municipal de la Diputació de Castelló, en el qual s’informa del decret 1189 de
25-04-2016 en el qual es va aprovar la resolució per la qual s’entén degudament justificada la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Morella, per la realització, dintre del Pla d’adequació
d’instal·lacions municipals 2014-2015, del projecte “Teatro Municipal y Sala Multiusos”.
 La Junta de Govern Local coneguda l’acta d’inspecció realitzada per la Direcció General de
Salut Pública de Benicarló a distints parades de venda ambulant del mercat dels diumenges,
per unanimitat, acorda donar trasllat de la mateixa a la Policia Local per a que realitzen els
tràmits oportuns.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit presentat per Julio Porcar Tena, en el
qual sol·licita se li done de baixa, per jubilació, com a treballador d’aquest Ajuntament a partir
del dia 3 de maig de 2016.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 5 DE MAIG DE 2016

 La Junta de Govern Local queda assabentada de la remissió, a la seu de la Policia de la
Generalitat de la Vall d’Alba, de la informació sol·licitada sobre la ubicació de distints jaciments
arqueològics de Morella, que consten en la base de dades de la Direcció Territorial de Castelló,
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Dependència de l’Àrea
d’Indústria i Energia de Subdelegació del Govern, en el qual es comunica les resolucions de la
Direcció General de Polítiques Energètiques i Mines de 21 de març de 2016 relatives a
l’autorització administrativa prèvia, declaració en concret d’utilitat pública i autorització
administrativa de construcció del projecte “Modificación de la Línia aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV, simple circuito, denominada Aragón – Morella, entre los apoyos 257
y 294, en la província de Castellón”.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Leonardo Margareto Layunta, llicenciat en
Geografia i Humanitats, Doctorat en “Problemes actuals del territori valencià i tècniques
d’anàlisi”, en el qual sol·licita una sèrie de dades corresponents a la Liquidació dels
Pressupostos d’Ingresos i Gastos de l’any 2014, per tal de poder ampliar el coneixement sobre
els municipis de la Comunitat Valenciana, una vegada realitzada la tesis doctoral “Gasto no
obligatorio de los municipios. Una muestra de ayuntamientos valencianos”.
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 Javier Amela Grau, en nom i
representació de Hermanos Amela Grau S.L.L., en el qual sol·licita permís per poder passar el
proper dia 14 de maig de 2016, amb un carro de cavalls des de Sant Miquel fins a Casa Pere,
així com per posar música des de les 19:30 hores fins les 13:00 hores.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Josefina Milián Puig, en nom i
representació de Noverint Coop. V., en el qual sol·licita autorització per utilitzar la llotja el dia
19 de maig, per realitzar un taller didàctic sobre dinosaures, per xiquets de 3 a 5 anys.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant,
donat que eixe dia no es pot utilitzar la llotja, que es té de posar en contacte amb la regidora
de Cultura, Rocio Querol, per tal de mirar altres alternatives.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Andrés Adell Gasulla, en nom i
representació de Adell Sabater S.L., en el qual sol·licita permís per taller el carrer Cap de Vila,
40 d’Ortells des del dia 9 de maig fins al 18 de juny per instal·lació d’una grua.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat d’aquesta
sol·licitud a la Policia Local per a que realitze informe al respecte.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Agència Valenciana de
Turisme, en el qual es reconeix l’esforç realitzat, amb coordinació del programa Qualitur, per
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita.

aconseguir aplicar amb èxit el sistema ETIS, contribuint així a que la candidatura de la
Comunitat Valenciana hage segut la guanyadora del premi “EITS Social and Cultural Impact
Achlver”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel President de la Generalitat,
en el qual s’agraeix el recolzament al “Manifest per un finançament just per a la Comunitat
Valenciana” així com la participació en la reunió del passat 23 d’abril.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Vespa & Lambretta Club València, en
el qual sol·licita zona d’estacionament en el recinte emmurallat del Castell, el dies 7 i 8 de
maig, per poder estacionar entre 30 i 35 scooters.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat a la Policia
Local per a que habilite el lloc més adequat i es pose en contacte amb el sol·licitant.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Confederación Hidrográfica del Ebro, en
el qual es reitera el requeriment de documentació per a la sol·licitud de toma d’aigua del riu
Torre Segura per a subministrament de ramat, referència 2015-A-163.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que se realitzen els tràmits
oportuns.

 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 26 d’abril de 2016, de la directora general del
Servei d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2016, les subvencions
destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la
Comunitat Valenciana, regulades en l’Orde 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, la pròrroga de la subvenció concedida per a la contractació de l’Agent de
Desenvolupament Local (AEDL).
Segon. Aprovar el projecte per a l’execució de l’esmentat servei del 01/04/2016 fins al
31/03/2017, el qual ascendeix a la quantitat de 32.600,48 euros.


La Junta de Govern Local coneix la convocatòria
de la Diputació de Castelló, de subvencions a Ajuntaments de la Província de Castelló per a
festivals de música per a l’any 2016.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada del padró definitiu de les liquidacions
corresponents als rebuts d’IBI de l’any 2016, que es realitzaran en dos terminis, el primer des
del 5 de maig fins al 5 de juliol i el segon des del 15 de setembre fins al 15 de novembre, i que
ascendeix a 820.544,82 euros.

Coneix així mateix el projecte “XXXIII Festival Internacional de Música”, el pressupost del qual
ascendeix a 16.184,96 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitar una subvenció econòmica a la Diputació Provincial de Castelló d’acord amb
la convocatòria referida anteriorment i per a la realització de l’activitat presentada.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig per a la subscriure la present sol·licitud.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Marta Ortí Sató, en el qual sol·licita un
gual en San Julian, 4, i d’acord amb l’informe de la policia local, per unanimitat acorda,
concedir el vado nº 182 per a la referida adreça.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les divuit hores de
tot el que com a Secretària certifique.

