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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia dos de març 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 nº 9/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
(24.903,54).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. Coneguts per la Junta de Govern Local els expedients de llicències
d’obres que més endavant es detallen, i conegut que en els mateixos obren els informes
preceptius que són favorables, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Concedir llicència urbanística d’obra sempre que la seva execució s’ajuste a la memòria
justificativa presentada junt amb la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en Morella.
Segon. Les obres deuran d’iniciar-se en un termini màxim de sis mesos, a partir de la notificació
del present acord, sent en tot cas la duració màxima d’execució de l’obra de vint-i-quatre mesos, a
comptar igualment a partir de la notificació d’aquest acord.
A Rosario Olmos Grau, per arreglar la cuina, bany i lluir la fatxada de l’immoble situat en carrer
Barrinol, 3 de Xiva, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 19,20 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 256,00 euros.
A Mercedes Vives Borrás, per picar i reparar les parets interiors de la planta baixa de l’immoble
situat en Puerta San Mateo, 9, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en
30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 3,78 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 50,40 euros.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 2 DE MARÇ DE 2016

A Sara Mañas Claret, per eliminar l’escala d’accés des del carrer i la porta d’entrada i fer una
escala nova des del garatge, en l’immoble situat en Carretera Forcall s/n, aprovant la taxa de
sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en
2,85 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en
38,00 euros.
A Carolina Oms Porcar, per lluir el pati de llums de l’immoble situat en carrer Cap de Vila, 34
d’Ortells, aprovant la taxa de sol·licitud de llicències d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 3,90 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 52,00 euros.
A Manuel Mur García, per picar i reparar la paret interior en la planta baixa per humitats en
l’immoble situat en Puerta Forcall, 5, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es
fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 1,79 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 23,20 euros.
A Ismael Ferrer Falcó, per substituir les finestres i tirar dos parets en la granja situada en masia
Casa Gran, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la
taxa urbanística que es fixa en 4,35 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 58,00 euros.

A José Vicente Mestre Segura, per la rehabilitació de la coberta de l’immoble situat en Plaza
Obispo Martí, 1, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros,
la taxa urbanística que es fixa en 19,20 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 256,00 euros. Abans de l’inici de l’obra tindrà que presentar
el projecte d’execució.
A Josefina Milián Puig, per reparar el bany de l’immoble situat en Padre Ramón Querol, 45,
aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 4,83 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 69,90 euros.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua presentat per Judid Royo Tallada,
per sabateria i venda d’articles de regal a ubicar en l’immoble situat en carrer Marquesa Fuente
el Sol, 16.
Atès que dels informes emesos se deriva que l’activitat objecte del procediment no està
sotmesa a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental, d’acord amb allò que
disposa la legislació vigent en la matèria, per lo que l’inici de l’activitat estarà subjecta al règim
de comunicació d’activitat innòcua previst en l’article 71 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental en la Comunitat Valenciana.
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A Teresa Mestre Monfort, per la rehabilitació de la coberta de la vivenda situada en carrer
Virgen del Rosario, 1, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 19,20 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 256,00 euros.

Atès que s’ha acreditat la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic i
les ordenances municipals relatives al mateix.
Atès que s’han emès informes pels serveis municipals competents, valorant la incidència de
l’activitat projectades sobre les matèries que són de competència municipal.
Atès que en l’expedient consten tots els documents, tràmits e informes establerts en les
normes aplicables.
En virtut d'allò que s'ha exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1er. Autoritzar l’inici de l’activitat de referència, a exempció del dret de propietat i sense
prejudici del de tercers, que s’exercirà d’acord amb la documentació tècnica aportada pel seu
titular i les mesures correctores o de seguretat addicional necessàries indicades en els
informes dels tècnics municipals competents.
2on. Aprovar la liquidació de la taxa per atorgament de llicències d'obertura d'establiments,
practicada de conformitat amb la corresponent Ordenança fiscal reguladora, la quota de la qual
queda fixada en 315 euros.
3er. Que es notifique en forma aquesta resolució a l’interessat, amb expressió dels recursos
que contra la mateixa puguen formular-se.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.

Nº 1. GIL FORESTAL S.L. amb CIF B44187078, que ofereix 2,3 euros més IVA per tona.
Nº 2. ADDA OPS S.A. amb CIF A12681490, que ofereix 2 euros més IVA per tona.
Nº 3. FUSTES I PALETS RUBIO S.L. amb CIF B12777389 que ofereix 1,75 euros més IVA
per tona.
Celebrada la licitació per a l’adjudicació d’aprofitament de fustes del pinar de l’Alameda,
s’examina la proposta d’adjudicació que fa la Mesa a favor de GIL FORESTAL S.L.. per ser
l’oferta més avantatjosa presentada, pel preu de 2,3 euros més IVA per tona.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda declarar vàlid l’acte de
subhasta de l’aprofitament de fustes del pinar de l’Alameda i adjudicar definitivament a GIL
FORESTAL S.L. amb CIF B44187078, que ofereix la quantitat de 2,3 euros més IVA per
tona.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Montserrat Adell Pitarch, en nom i
representació de Teresa Adell Pitarch, en el qual sol·licita l’exempció del pagament dels rebuts,
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 La Junta de Govern Local coneix l’acta d’obertura de proposicions per a l’adjudicació de
l’aprofitament de fustes del pinar de l’Alameda, presentant-se tres ofertes:

tant de la taxa municipal de basures com les taxes corresponents al Consorci Pla Zonal de
Residus Zona 1, de l’immoble situat en Diseminados, 28 – Barrio Enduella, 4 de Morella, donat
que la casa es troba tancada, i per tant no produeix residus.
Assabentada la Junta de Govern Local, i d’acord amb l’informe realitzat per la Policia Local,
per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant, que no procedeix la baixa sol·licitada donat
que, segons l’ordenança reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids urbans, són
subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques que resulten
beneficaries o afectades pel servei públic de recollida de residus sòlids urbans, tractament i
eliminació d’aquestos.
 La Junta de Govern Local coneix el projecte d’intervenció paleontològica d’urgència del
jaciment situat en el polígon 71, parcel·la 1 de Morella, denominat Mas de Romeu – Camí de
Xiva, segons el qual es pretén la recuperació, desbrossat i extracció de la capa superior del
jaciment amb una intervenció paleontològica de 15 dies de duració.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda dirigir-se a la Direcció General
de Cultura i Patrimoni, per tal de sol·licitar el permís pertinent per poder realitzar la referida
intervenció.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº2 de l’obra “Cambio de caldera de gasoil por
biomasa” redactada per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, director de l’obra i executada per
l’empresa BIOTRAFOR S.L., la qual ascendeix a la quantitat de TRETZE MIL TRES-CENTS
DEU EUROS (13.310,00 euros).

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Rafa Zarzoso Belenguer, en nom i
representació de Construcciones Rafael Zarzoso S.L., en el qual sol·licita, com contractista de
les obres de rehabilitació del CEIP Mare de Déu de Vallivana de Morella, el pagament
fraccionat en 12 mensualitats de la llicència i taxes per l’execució de les referides obres i que
ascendeix a un total de 6.157,37 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar el pagament fraccionat
sol·licitat quedant de la següent manera:
- 1er. pago. Mes de març: 513,16 euros.
- 11 pagaments del l’1 al 7 de cada mes : 513,11 euros fins febrer de 2017.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de
Cultura i Patrimoni, en el qual es comunica la publicació en el DOCV, de 23 de febrer de 2016,
de la Resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la que s’integra
en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, l’Agència de Lectura
Pública Municipal de Morella.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº2 de
l’obra ”Cambio de caldera de gasoil por biomasa” tal i com ve redactada.

 La Junta de Govern Local queda assabentada de la liquidació nº 2016.560.0.1985 remesa per
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre en relació amb el cànon de vessaments corresponent a
l’anualitat 2015 i que ascendeix a 1.882,05 euros.
 La Junta de Govern Local coneguda la instància presentada per Carlos Sangüesa Ortí, en la
qual sol·licita es realitze un nou reconeixement dels serveis prestats en l’Ajuntament de
Traiguera i el Col·legi Municipal Lliure adaptat amb un total de 1.125 dies, per al càlcul de
triennis, per unanimitat acorda que es realitze informe per part de Secretària.
 La Junta de Govern Local queda assabentat de l’escrit remés per la Direcció General
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, en el qual es notifica l’informe desfavorable a l’aprovació definitiva del
Pla especial de la zona 4 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.
 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda agrair al Centre Pare Jofre l’acte
d’homenatge del passat dia 29 de febrer de 2016, gràcies al qual València compta amb una
xicoteta mostra de les festes, tradicions i cultura del poble de Morella.
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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.

