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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia tretze d’abril
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 nº 15/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CINQUANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS (54.782,79).
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 Amadeo i Marina Sorribes Monserrat, per entaulellar la cuina, reparació de coberta i
enderrocament d’antigues porqueres en la masia Blaiadell, aprovant la taxa de sol·licitud de
llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 2,55 euros i la
liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 34,00 euros.
A Lourdes i Rafael Igual Adell, per picar i lluir les parets de la cotxera de l’immoble situat en
carrer San Julián, 13, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 4,02 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 53,60 euros.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 13 D’ABRIL DE 2016

A Oscar Corominas Ortí, per la substitució del paviment de la cotxera situada en carrer San
Julián, 4, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 9,90 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 132,00 euros.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua d’una orfebreria presentat per
Nuria Sancho Fabregat, per a una activitat d’orfebreria a ubicar en l’immoble situat en carrer
Segura Barreda, 13.
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.
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.

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.
- Examinat el procediment de Declaració Responsable Ambiental de l’activitat d’imprempta,
llibreria i papereria presentat per Imprenta Ferrer y Palos S.L., a ubicar en la finca situada en
l’immoble situat en carrer Virgen del Pilar, 9.
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
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En virtut d'allò que s'ha exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

de Declaració Responsable Ambiental previst en l’article 66 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental en la Comunitat Valenciana.
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.

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.
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:
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- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua presentat per Raul Marín Aguilar,
per a un despatx professional (economista, assessor fiscal, agent d’assegurances) a ubicar en
l’immoble situat en Carretera Castellón, 18.

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.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per Mª José Gasulla Martínez en el qual
sol·licita la baixa del vado nº 182, situat en carrer Cofradia, 7, per unanimitat acorda accedir al
que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Raquel Esteller, en nom i representació de
l’empresa AGROITEAF SCP, Unitat Inspectora ITEAF 1201 d’equips d’aplicació de plaguicides,
en el qual sol·liciten una zona exterior àmplia, per realitzar les inspeccions d’equips de
polvoritzar per a la setmana del 9 al 13 de maig.

 La Junta de Govern Local coneix que s’ha donat trasllat de l’escrit remés pel Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Castelló, en relació al procediment abreujat
000459/2015 del demandant Orencio Valverde Rubio, en el qual es sol·licita l’emplaçament a
l’entitat Associació Aplec dels Ports, així com a quants apareguen com interessats legítims, per
a que puguen comparèixer i personar-se en els autos, a l’advocat que porta el tema, Damián
Fabregat Pérez.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Miguel Pasíes García, en nom i
representació de l’IES Els Ports, en el qual es sol·licita poder utilitzar el Teatre municipal el
dia 25 de maig amb motiu de l’acte de clausura del curs acadèmic, així com l’adequació de
l’escenari amb taula, 6 cadires, 1 micròfon de peu, 2 micròfons de taula, pantalla i equip de
projecció.
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 José Vicente Castel Ariño, en nom i
representació de l’Associació Musical Mestre Candel, en el qual sol·licita per a la celebració, el
proper 30 d’abril, del Concert de Primavera:
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
poden utilitzar la zona exterior ubicada en el polígon industrial Les Casetes, enfront de
l’escorxador.

- poder utilitzar el teatre municipal des de les 19:00 hores del dia 29 fins a la finalització del
concert el dia 30 d’abril.
- poder utilitzar el camió de l’Ajuntament
- instal·lació d’un supletori en l’escenari
- disposar d’un projector
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Diputació de Castelló, en la qual sol·licita
informació al respecte de l’estat d’execució en el que es troba el programa Xarxa Llibres per al
curs 2015-2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda facilitar la informació
sol·licitada.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per l’empresa Nostravant S.L.L., en el qual
sol·licita els permisos oportuns per a la instal·lació d’antenes en la Torre Municipal de
Telecomunicacions, situada en la pedania d’Herbeset, per la projecte del pla Wifi 135 de la
Diputació de Castelló.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Programar una reunió amb l’empresa Nostravant S.L.L., per tal que expliquen a
l’ajuntament quina és la finalitat de les referides antenes.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pel Club deportivo de caza “El
Maestrazgo”, en el qual sol·licita, per a la realització d’una fira de caça, els dies 28 i 29 de
maig de 2016, autorització administrativa per al referit esdeveniment, així com la cessió de
l’ús de l’Espai Firal.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita
tenint que posar-se en contacte en CISE per a qualsevol altra qüestió relacionada en aquest
esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Tresoreria de Certificats de la Generalitat
Valenciana, en el qual s’informa de les dates de pago previstes i de les quantitats que
s’endeuta a aquest Ajuntament.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda dirigir-se a les Conselleries
corresponents per tal de sol·licitar informació al respecte de distintes subvencions pendents de
pagament.
 La Junta de Govern Local conegut que els pròxims dies 25 i 26 de juny de 2016 està previst
realitzar, en Morella, una proba de muntanya, per a la promoció de l’esport de la bicicleta i que
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Segon. Donar trasllat a la Diputació de Castelló de la detecció d’ocupació de freqüències que
fa que la wifi municipal presente una disminució en la seva velocitat.

discorrerà per camins públics d’aquest municipi, per unanimitat acorda, autoritzar la realització
d’aquesta prova.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores de
tot el que com a Secretària certifique.

