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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia vint-i-set 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.

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 nº30/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(47.327,84).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres per tractar
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 23 de juny de 2016, de la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016,
subvencions en matèria d’equipament per a centres de serveis socials especialitzats de
persones majors.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el projecte “Equipament Centre de Dia” que ascendeix a un pressupost de
10.808,86 euros.
Segon. Autoritzar al Sr. Rhamsés Ripollés Puig, amb DNI 73391647P, en qualitat d’Alcalde, per
sol·licitar a la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ajuda per a la realització del
projecte referit anteriorment.
Tercer. En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les obligacions
establides en l’anterior orde de convocatòria.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 27 DE JULIOL DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 23 de juny de 2016, de la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016,
subvencions en matèria d’equipament per a centres de serveis socials especialitzats de
persones majors.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el projecte “Equipament per al club de convivència Vallivana de Morella” que
ascendeix a un pressupost de 1.543,00 euros.
Segon. Autoritzar al Sr. Rhamsés Ripollés Puig, amb DNI 73391647P, en qualitat d’Alcalde, per
sol·licitar a la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ajuda per a la realització del
projecte referit anteriorment.
Tercer. En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les obligacions
establides en l’anterior orde de convocatòria.
 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 23 de juny de 2016, de la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016,
subvencions en matèria d’equipament per a centres de serveis socials especialitzats de
persones majors.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Segon. Autoritzar al Sr. Rhamsés Ripollés Puig, amb DNI 73391647P, en qualitat d’Alcalde, per
sol·licitar a la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ajuda per a la realització del
projecte referit anteriorment.
Tercer. En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les obligacions
establides en l’anterior orde de convocatòria.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències segons el qual es comunica la resolució d’autorització de
Festejos Taurinos Tradicionales “Bous al Carrer”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual es comunica l’adjudicació de
l’obra “Reparació i adequació de la vivenda del porter” al CEIP Mare de Déu de Vallivana, a
l’empresa Rabaza Obras y Contratas S.L.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, en el qual s’informa de distintes convocatòries per a la contractació de
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Primer. Aprovar el projecte “Equipament per al club de convivència Sant Blai d’Ortells” que
ascendeix a un pressupost de 1.474,99 euros.

personal en situació de desocupació, programa mixt d’ocupació-formació, Tallers d’Ocupació,
personal tècnic per realitzar tasques d’orientació laboral i altres.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Araceli Fabregat Ripollés en el qual
es sol·licita, en relació a les piscines municipals, que l’entrada serveixca per a les dues
piscines, així com una ampliació del horari que podria ser de 10 del matí fins a les 21 hores,
per poder adaptar-se a l’ús esportiu.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant
que la proposta de l’horari serà estudiada per al pròxim estiu, recordant-li que hi ha un
descompte per al nou carnet, i que amb el carnet del Centre Lúdic i Esportiu pot entrar
gratuïtament en la piscina municipal.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Subdelegació del
Govern en el qual s’autoritza la celebració del Primer Centenari de l’Asociación Cultural del
Maestrazgo a Tarrassa, ús i dispar d’armes de 6ª categoria (arcabuceria) per distints carrers
de Morella per al dia 3 de setembre de 2016, així com l’adquisició i ús de 2 kg de pòlvora.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Judith Miralles Roca, en nom i
representació de MR-Enginyers, en el qual sol·licita acollir-se al pla municipal de reciclatge
per al seu establiment situat en carrer Segura Barreda, 10 de Morella. 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 Ernesto Blanch Cabeza, en nom i
representació de l’Associació Amics de la Pobleta, en el qual sol·licita poder disposar d’un
equip de megafonia per al dia 6 d’agost, per a la celebració de les festes de La Pobleta.

 Coneix la Junta de Govern Local instàncies presentades per les quals es sol·liciten ajudes
econòmiques per a sufragar les despeses ocasionades per la donació de rotllos i primes en
diverses festivitats.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda concedir una subvenció
corresponent al 15 % del total del gasto segons la relació següent:
Nom

Festivitat

Import

Subv.15%

José María Guardiola Royo

Sant Antoni de la Vespa

296,00

44,40

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Empresa de Aguas y
Servicios Públicos S.A., en el qual es comunica la resposta enviada a l’empresa COPASA,
licitadora de l’obra “Acondicionamiento del Puerto de Querol N-232 oo.kk. 46+300 al 54+900
tramo Barranco de la Bota-Masia de la Torreta”, relativa a la no afecció d’aquestes obres
sobre les Instal·lacions del Servei, i sol·licitant la comunicació de l’inici dels treballs de
replanteo de les referides obres.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.

 La Junta de Govern Local coneguda la comunicació de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, sobre la resolució n/ref. 2015-LIST-387 per a la derivació d’aigües, amb caràcter
temporal, del riu Torre-Segura per a subministrament de ramat, per unanimitat, acorda
sol·licitar una pròrroga per la construcció d’una bassa d’emmagatzematge d’aigües
d’escorrentia per a ús agrícola, per no tenir disponibilitat econòmica per a l’any 2016.
 La Junta de Govern Local coneix la resolució de la Direcció General de Belles Arts i Béns
Culturals i Arxius i Biblioteques per la que es convoquen ajudes per projectes de
conservació, protecció i difusió de Béns Declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any
2016.
Coneix així mateix el projecte “Actuaciones a realizar en los abrigos de las pinturas
rupestres de Morella la Vella” i que ascendeix a 14.278 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el projecte “Actuaciones a realizar en los abrigos de las pinturas rupestres
de Morella la Vella” tal i com es presenta.
Segon. Acollir-se a la convocatòria d’ajudes de la Direcció General de Belles Arts i Béns
Culturals i Arxius i Biblioteques per projectes de conservació, protecció i difusió de Béns
Declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any 2016.

Assabentada la Junta de Govern Local i d’acord amb informes al respecte, per unanimitat
acorda donar de baixa el rebut corresponent a la liquidació de taxes de basures de C/ Julian
Prats, 15, referència cadastral 5508213YL4050N0001EM.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, en el qual s’informa d’una línea de subvencions per a l’any 2017,
dirigida a municipis de més de 20.000 habitants o de menys de 20.000 que tinguen la major
població en la comarca en la que estiguen integrats, per finançar la contractació d’un o una
agent d’igualtat, amb la finalitat de promoure e integrar la igualtat en les polítiques
municipals i de prestar assessorament especialitat a les dones.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda manifestar que l’Ajuntament
de Morella està interessat en aquesta subvenció.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Cristina Ferrer Casero, en el qual
sol·licita un gual en Carretera Castelló, 13, i d’acord amb l’informe de la policia local, per
unanimitat acorda, concedir el vado nº052 per a la referida adreça.
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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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Aurora Buenaventura Segura, en el
qual es sol·licita la baixa de la liquidació de taxes de basures de C/ Julián Prats, 15 referència
cadastral 5508213YL4050N0001EM, per entendres que no procedeix.

