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 tres d’agost 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 nº31/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VINT-I-SIS MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (26.708,21).
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 l’escrit presentat per Emiliano Gascó Ibáñez, en nom i
representació de l’Associació “Amics de La Pobleta”, en el qual sol·licita que es realitzen
treballs de desbrossament de la vegetació que hi ha en la plaça i camins d’accés al poble, així
com la cessió de la col·lecció de fotografies antigues de La Pobleta, per als propers dies 5, 6 i
7 d’agost, dates en les que es celebraran les festes patronals en honor de la Verge de les
Neus.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneguda la sol·licitud presentada per veïns dels carrers Segura
Barreda, Colomer, Marquesa Fuente el Sol, Blasco de Alagón, Virgen del Pilar, Cuesta
Vaquero i Cuesta Suñer, en el qual sol·liciten que se reconsidere la decisió adoptada de
prohibició d’accés rodat a la via municipal que transcorre des de l’inici del carrer Juan Giner al
final del carrer Blasc d’Alagó, des del 16 de juliol al 11 de setembre, en horari de 11 a 24 hores,
amb accés per causa justificada de les 16:30 a les 18:00 hores.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 3 D’AGOST DE 2016

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe al
respecte per part de la Policia Local.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Centre d’Estudis dels Ports, en el qual
s’ofereix la possibilitat d’acollir l’exposició itinerant que s’ha organitzat dintre dels actes de
commemoració del seu 33 aniversari.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda agrair aquesta comunicació
manifestant l’interès en disposar de la referida exposició, tant per Morella, com per Xiva i
Ortells.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Alejandro Meseguer Teruel, en el qual
sol·licita permís per poder tirar traca el dia 6 d’agost de 2016 en el carrer Virgen del Rosario,
amb motiu d’una despedida de solter. 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 Mariya Kalcehva Stefanova en el qual
sol·licita un lloc fix de venda ambulant, en el mateix lloc que té en l’actualitat.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
donant trasllat a la Policia Local.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Ana Giner Plana, en el qual fa entrega
de les claus del Club, sol·licitant poder tornar a recollir-les el 31 d’agost per poder començar les
classes de ioga de l’1 de setembre de 2016 al 31 de juliol de 2017 en els següents horaris:

Els mesos de setembre i juliol sols es faran les classes de 19:30 de dilluns, 20:15 el dijous, i
els dilluns a les 18:00 depenent del grup d’embarassades.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita,
sempre i quan no s’amplien els horaris presentats, ja que podria coincidir amb altres activitats.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la resolució de la Direcció General de
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per la que s’acorda l’assignació de subvencions per
danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les Entitats Locals previstes en el
Reial Decret-Llei 2/2015, de 6 de març, convocades per Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 29 de desembre de 2015.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la memòria 2015-2016 del Taller
d’Ocupació de Treballs Forestals.
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Dilluns: 10:15 a 11:45 / 18:00 a 21:00
Dijous: 10:15 a 11:45 / 20:15 a 21:45

 La Junta de Govern Local queda assabentada de la realització, per part de la Policia Local, de
la tramitació corresponent amb la comunicació presentada pel Centre de Salut, respecte a la
mossegada ocorreguda, el dia 31 de juliol de 2016, d’un gos propietat de Alberto Ortí Royo.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Cap de Servei de
Cultura de la Generalitat Valenciana, en el qual es comunica la circular, per la qual a partir
del 26 de juliol de 2016 es procedirà a la delegació de competències en les autoritzacions
arqueològiques a les Direccions Territorials, per tal d’agilitzar els tràmits burocràtics i el
temps d’espera en les comunicacions.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la notificació de concessió d’ajuda,
remesa per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), del Fondo de
Compensació 2015 nº expedient AVPECV/2015/13 per al projecte “Mejora de la calle Virgen
del Rosario” per un import de 57.342,00 euros.
 La Junta de Govern Local coneix la resolució de 19 de juliol de 2016, de la Directora
General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a
l’exercici 2016, les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades en
col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre
8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball.

 La Junta de Govern Local coneix la resolució de 19 de juliol de 2016, de la Directora
General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a
l’exercici 2016, les subvencions destinades a la contractació de persones joves
desocupades en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acollir-se a la referida
convocatòria d’ajudes.
 Conegut escrit remés per la Direcció General d’Avaluació Ambiental i Territori en relació a la
caducitat del Document de Referència per a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de
Morella.
Conegut que en l’any 2007 es van iniciar els tràmits per a la revisió del Pla General, seguint
l’any 2008 amb la realització dels tràmits d’exposició pública del document previ, remetent en
anys posteriors informes previs i obtenint el document de referència el 21 d’octubre de 2013.
Conegut que aquest ajuntament segueix amb els treballs de la redacció del nou Pla General
d’Ordenació Urbana, realitzant els treballs de desenvolupament del mateix, fins allí on arriben
les seves possibilitats.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acollir-se a la referida
convocatòria d’ajudes.

Coneguda la complexitat del Pla General d’Ordenació Urbana de Morella, per la singularitat de
la població, cas urbà, pedanies, terme municipal, extensió i riquesa del mateix i donat que
aquestos factors donen una complexitat al Pla que fa necessari uns mitjans tècnics, i per tant
econòmics, que difícilment pot satisfer una població com Morella de menys de 3000 habitants.
Conegut que la falta d’ajudes per a la redacció de documents de planejament, que sempre
serà necessària per al Pla General de Morella, fa que no puguen contractar-se els treballs de
redacció, amb la continuïtat que seria desitjable.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Direcció General d’Avaluació
Ambiental i Territori, una pròrroga per a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana de
Morella.
 Conegut que la Junta de Govern del Consorci per l’execució de les previsions del pla zonal
de residus de la Zona 1 va acordar en data 26-12-2012 un ingrés a l’Ajuntament de Morella
de 30.300 euros.
Conegut que en data 10-10-2013 aquest Consorci va acordar la compensació de crèdits
amb càrrec a aquestos 30.300 euros per tal de cobrar el deute d’aquest Ajuntament que
ascendia a 14.177,19 euros.
Conegut que d’aquest Consorci haguera tingut que ingressa a l’Ajuntament l’import de
16.122,81 euros corresponents a la diferència a favor de l’Ajuntament comunicada en
l’expedient de compensació.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Luis Meseguer Celma en el qual
sol·licita la baixa del rebut de basures de Diseminados, 118 ref. Cadastral
002506300YL40A0003BO, donat que no existeix servei de recollida.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li al sol·licitant que
no li correspon la baixa del rebut de basures de Diseminados, 118 donat que si que disposa
del servei de recollida disposant d’un contenidor en les immediacions, podent sol·licitar la
ubicació d’un altre contenidor més proper.
 Conegut que l’Ajuntament de Morella és propietari del paratge conegut com “Monte
Vallivana”, amb una extensió de 5.536,56 ha, el qual té la catalogació a efectes cinegètics
de “zona común de caza”.
Conegut que fa més de 50 anys que es venen celebrant ganxos i batudes de forma
organitzada en el referit paratge per part dels caçadors locals d’aquest municipi,
realitzant-se, tradicionalment, 2 ganxos per cada dia de caça a lo llarg dels dies hàbils i dins
de les 8 setmanes que estableix la Llei de caça per a la pràctica cinegètica en les zones
comuns de caça.
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Conegut que fins a este moment no s’ha realitzat cap ingrés en aquest Ajuntament, la Junta
de Govern Local, per unanimitat acorda, donat el temps transcorregut, dirigir-se al Consorci
per l’execució de les previsions del pla zonal de residus de la Zona 1, per sol·licitar l’ingrés
dels 16.122,81 euros pendents.

Vista la recent publicació de l’Orde 16/2016, de 13 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la que es fixen els períodes
hàbils i normes de caça en les zones comuns de la Comunitat Valenciana per la temporada
2016-2017, que en el seu article 3, punt 6, cita que per a la caça del jabalí s’antendrà a allò
que disposa l’Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, per la que es regula la caça i el control del jabalí en la Comunitat Valenciana.
Vista l’Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i medi
Ambient, per la que es regula la caça i el control del jabalí en la Comunitat Valenciana, que
en el seu article 10, dedicat a les zones comuns de caça, estableix que les sol·licituds per a
la celebració de ganxos s’efectuarà per part de l’ajuntament del terme municipal en el que
s’ubiquen les manxes a batir.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda facultar al Sr. Alcalde, Rhamsés Ripollés
Puig, per a sol·licitar autorització per a la realització de 38 ganxos de jabalí en el paratge
denominat “Monte Vallivana”, propietat de l’Ajuntament de Morella, conforme a l’article 3,
punt 6, de l’Orde 16/2016, de 13 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la que es fixen els períodes hàbils i normes de
caça en les zones comuns de la Comunitat Valenciana per a la temporada 2016-2017, en
concordança en l’article 10 de l’Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la que es regula la caça i el control del jabalí
en la Comunitat Valenciana, en les següents dates:

realitzant-se un total de 2 ganxos per dia de caça, sent el punt de trobada dels caçadors en
l’inici i el final dels ganxos, l’ermitori de Vallivana, ubicat en el mateix paratge.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la presentació, de les al·legacions en
quan a diversos expedients de regularització cadastral de béns municipals, estant
preparant-se tota la documentació per completar les referides al·legacions, donat que per
falta de temps es van tenir que remetre incompletes.
, estant preparant-se tota la
documentació per completar les referides al·legacions, donat que, per falta de temps es van
tenir que remetre incompletes.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per veïns de Morella afectats per les
obres del carrer Revoltetes, 4, en el qual sol·liciten que l’Ajuntament vetle per l’interès
general i no permetra l’alteració de l’espai públic en benefici subjectiu o particular davant la
possibilitat de que la propietat de les obres alteren el traçat, forma o acabats de la Costa
Revoltetes.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe per
part del tècnic municipal.
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Octubre 2016, dies: 12, 15, 16, 22, 23, 29 i 30
Novembre 2016, dies: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27
Desembre 2016, dies: 3, 4 i 6
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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.

