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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia divuit de
febrer 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.

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 nº 7/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
(22.281,43).
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 coneix l’escrit remés per Ivana Fonollosa Marín, en el qual sol·licita
poder utilitzar una sala de l’Ajuntament, el dia 14 de maig de 2016, per tal de celebrar un
casament.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda, accedir a el sol·licitat,
comunicant-li que la taxa a abonar serà de 150 euros pel muntatge especial de la sala, segons
marca l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per celebració de matrimoni civil.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per “Instituto de Formación Profesional San
Blas” de Teruel en el qual sol·licita, que un alumne del mateix puga realitzar les pràctiques, dins
del conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques signat en l’any 2008, en aquest
Ajuntament, durant el 3er. trimestre del 2º curs, amb activitats relacionades amb el cicle de
“Trabajos forestales y de conservación del medio natural”.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRER DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Josep Adell Montero, en nom i
representació de l’Associació Nevera d’idees Espai Sociocultural, en el qual sol·licita
l’anul·lació dels recàrrecs derivats de la demora de pagament dels rebuts de la taxa municipal
de basures dels anys 2014 i 2015, corresponents a l’activitat ubicada en Avda. Gallen Ferrer
s/n (Paseo Alameda), donat que en el seu dia no es van rebre les liquidacions a l’haver hagut
un canvi de titular.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Admetre la reclamació presentada i aprovar l’anulació del recàrrec del 20% aplicat als
rebuts de basures dels anys 2014 i 2015, donat que es van emetre els rebuts a nom d’una
empresa que estave donada de baixa i no es van rebre, en el seu moment, les notificacions
corresponents.
Segon. Que es realitze el canvi de titular de l’activitat ubicada en Avda. Gallen Ferreres s/n
(Paseo Alameda) tant pels rebuts corresponents als anys 2014 i 2015, com per anys
posteriors, quedant de la següent manera:
Nom

Adreça

Epígraf

Associació Nevera d’Idees
Espai Sociocultural
G12889374

Avda. Gallen Ferreres s/n (Paseo
Alameda)

4.a)

Base
Imponible
1

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’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), en el qual s’accepta la pròrroga sol·licitada per a la
justificació del projecte corresponent a la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Morella, en
el marc del Fons de Compensació previst en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a
l’exercici 2014, ’expedient AVPECV/2015/25, projecte “1ª Fase restauración Torre de la Font
Vella” fins al 15 d’abril de 2016.
 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 20 de gener de 2014, de la Directora General
del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del
Conveni Marc entre la Generalitat i l’entitat Ecoembalajes España S.A.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitar a la Comissió de Seguiment una petició formal per a desenvolupar una
campanya de comunicació i sensibilització estant ja l’onzè any d’implantació de la recollida
selectiva d’envasos lleugers. La campanya consistirà en l’emissió de tres falques diàries de
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Olga Ventura Lizandra, en nom i
representació, de Nixor Assessors SLP, en el qual sol·licita una pròrroga de sis mesos per
tramitar l’autoliquidació de la plusvàlua corresponent a l’acceptació d’herència de Ramon
Pascual Llorca.

dilluns a divendres de 25 segons de durada per l’emissora de ràdio comarcal amb una durada
de 45 dies d’emissió. L’objectiu de la mateixa és augmentar el percentatge de material recollit
de manera selectiva per aportació directa als punts habilitats tant d’envasos lleugers com de
paper i cartró. El pressupost total de la campanya és de 2.835 euros.
Segon. Autoritzar a l’Alcalde Rhamsés Ripollés Puig, per a signar la documentació necessària
per a sol·licitar els fons necessaris per a la realització de la citada campanya.
 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 11 de febrer de 2016, d’un burro a Mercé Assumpció Querol
Sabater.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, en el qual es sol·licita la conformitat u oposició del
projecte: “Línea aérea trifàsica a 20 kV, doble circuit conductor LA-180 (147-AL 1/34-ST1A)
entre S.T. Morella y triple circuito” emplaçat en Partides: Mas del Pas, Els Tous, Mas d’Agustí i
Mas de la Lloma – Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe per part
del tècnic municipal.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Servei Provincial de Gestió, Inspecció i
Recaptació de la Diputació de Castelló, en el qual s’adjunta proposta-resolució recurs contra
providència d’apremi de CA Valenciana, expedient 2015/0009667B en relació a la liquidació
corresponent a la Taxa Municipal de Basures del Centre de Salut de Morella, segons el qual es
desestima el recurs de referència.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per “Federación de Ocio, Turismo, Juego,
Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana” FOTUR, en el
qual s’informa de la concessió a l’Ajuntament de Morella, del Premi Fotur 2016 en la
categoria d’institucions.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda manifestar l’agraïment per la
concessió d’aquest premi, confirmant l’assistència a l’acte d’entrega, del regidors Jorge
García, Malú Blasco i Rocio Querol així com de l’Alcalde.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Confederación Hidrográfica del Ebro, en
el qual es comunica l’inici d’expedient i requeriment de documentació de referència
2015-A-163, de toma d’aigua del riu Torre Segura per a subministrament de ramat.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre la informació
sol·licitada.

3

Codi Validació: 72YWLRA3C9LXS7DK5GEXESQ4E | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda ratificar la resolució presentada.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Construcciones Villegas en el qual
interposa reclamació prèvia a la via contenciosa administrativa per import de 2.002,84 euros,
corresponents als interessos de demora i anatocismes meritats des del pagament de les
corresponents certificacions d’obra.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda que es realitzen les accions permitents.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Amparo Quesada Millán, en nom i
representació de Majorals de Sant Antoni 2017, en el qual sol·licita autorització per poder
utilitzar l’Espai Firal per a la celebració d’una orquestra el dia 26 de març de 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita,
sempre que disposen dels permisos corresponents, tenint que posar-se en contacte en CISE
per qualsevol altra qüestió relacionada en l’esdeveniment proposat.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº4 de l’obra “Restauración Torre Font Vella”
redactada per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de NOU MIL CENT QUARANTA EUROS
(9.140,00 euros), inclosa en Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (AVEN) 2014.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº4 de
l’obra ”Restauración Torre Font Vella” tal i com ve redactada.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº5 de
l’obra ”Restauración Torre Font Vella” tal i com ve redactada.
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 la certificació nº5 de l’obra “Restauración Torre Font Vella”
redactada per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB CINC CÈNTIMS (8.828,05 euros), inclosa en Pla Eòlic de la Comunitat
Valenciana (AVEN) 2014.

