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 del dia vint 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 16/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
DOTZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (12.849,29).
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 José Ripollés Ferrer, per rehabilitació de la vivenda situada en Plaza San Juan, 3-1º-5ª,
aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 69,35 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions
i obres que es fixa en 924,64 euros.
A Ángel Estupiñá Giner, per a la instal·lació d’un comptador d’aigua en l’immoble situat en
carrer Iglesia, 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 97,00 euros.
A Francisca Barreda Fernándes, per a la substitució de la banyera per dutxa, en l’immoble
situat en carrer Segura Barreda, 5, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es
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fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 2,12 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 28,32 euros.
A Agència Valenciana de Turisme, per instal·lar un depòsit Tank in Tank de gasoil de 1500 l en
caseta d’obres de 2x1,5 amb porta RF i retirada de depòsits existents en l’alberg de la Fàbrica
Giner, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 8,82 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 117,60 euros.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de canvi de titularitat de l’activitat de venda al por menor de
productes d’alimentació, presentat per Florian Roberto Moldovan, per a comerç al por
menor de productes d’alimentació ubicada en l’immoble situat en carrer Sant Julià, 2, baix.
Atès que dels informes emesos, es deriva que l’activitat objecte del procediment no està
sotmesa a autorització ambiental integrada, ni a llicència ambiental, d’acord amb el que es
disposa en la legislació vigent en la matèria, pel que l’inici de l’activitat està subjecte al
règim 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 d’Activitats 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 en l’expedient consten tots els documents, tràmits i informes establerts en les
normes aplicables.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1er. Autoritzar el canvi de titularitat de l’activitat de referència, a excepció del dret de
propietat i sense perjudici de tercers, que s’exercirà d’acord amb la documentació tècnica
aportada pel seu titular i les mesures correctores o de seguretat addicionals necessàries
indicades en els informes dels tècnics municipals competents.
2on. Aprovar la liquidació de la taxa per atorgament de llicència 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.
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Atès que s’han emès informes pels serveis municipals competents, valorant la incidència de
l’activitat projectada sobre les matèries que són de competència municipal.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Raquel Pedro Mur, en representació del
Grup de Patinatge, en el qual sol·licita que es gestione de forma correcta la utilització de
l’Espai Firal, donat que no es podrà realitzar el festival de patinatge el cap de setmana que
estava previst, per falta de coordinació del referit espai.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant que
se li ha reservat l’Espai Firal per a que pugue realitzar el festival de patinatge el cap de
setmana del 11 i 12 de juny, tenint en compte per a l’any pròxim per tal que no torne a passar
el mateix.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per l’associació “Morella a Cavall” en el
qual sol·licita autorització per poder utilitzar l’Espai Firal i Plaça de Bous, els dies 3, 4 i 5 de
juny de 2016, per la realització d’una concentració de cavalls i actuació musical.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
sempre i quan disposen dels permisos corresponents, tenint que posar-se en contacte en
CISE per a qualsevol altra qüestió relacionada en aquest esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº7 de l’obra “Restauración Torre Font Vella”
redactada per l’arquitecte Vicente Dualde Viñeta, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (25.563,55 euros), inclosa en
Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (AVEN) 2014.

 Coneguda la proposta emesa a l’efecte pel President de l’Associació Gremi Gent Gran, inscrita
en el Registre d’Associacions amb el número CV-01-039284-CS, en data 16-11-2011, domicili
social en C/ Segura Barreda, 28, concessionària de l’ús del referit local municipal.
Conegudes les bases de la convocatòria, de la Diputació de Castelló, de subvencions
econòmiques destinades a l’execució d’obres de reforma i condicionament, i a l’adquisició
d’equipament, de locals habilitats com clubs de persones majors de la província de Castelló,
corresponent a l’exercici econòmic 2016, publicades en el BOP nº33 de 17 de març de 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar una subvenció de 1.270,50 euros,
destinada a l’execució de les obres de reforma o condicionament del referit Club de Persones
Majors, consistents en sistema de so.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Hassan Ouazzif, com a nou titular de
l’establiment “Hotel Mas de Ferré”, en el qual sol·licita el canvi de titularitat dels rebuts
corresponents a les taxes de basures, així com la retirada periòdica dels contenidors de
reciclatge (vidre, plàstic, paper) del referit establiment.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li:
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº7 de
l’obra ”Restauración Torre Font Vella” tal i com ve redactada.

Primer. No es pot realitzar el canvi de titular sol·licitat en les taxes de basures, donat que
l’emissió del rebut està relacionat amb el titular del rebut de l’Impost de Bens Immobles.
Segon. S’ha donar trasllat de la seva sol·licitat a l’empresa encarregada de la recollida del
material reciclable per tal que passen a fer la recollida periòdica pel seu establiment.
 La Junta de Govern Local coneguda la candidatura internacional a la llista representativa de la
Unesco de Patrimoni Immaterial centrada en el usos de la pedra en sec, presentada per la
Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per unanimitat acorda, adherir-se a la mateixa, comunicant-los que en este moment no
existeix cap persona, ni associació en aquest municipi, que es dedique a la construcció i
manteniment d’aquest patrimoni.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Héctor Monfort Membrado, en nom i
representació dels Majorals de Sant Cristòfol 2016, en el qual sol·licita autorització per
poder utilitzar l’Espai Firal els dies 9 i 10 de juliol de 2016, per la realització de la festa de
Sant Cristòfol, així com taules, cadires i altres serveis.

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Secretaria Autonòmica
d’Educació i Investigació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual
es comunica que, després de diverses reunions per part de la Direcció General de Formació
Professional, Secretari Autonòmic d’Agricultura, Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Director de l’Institut, s’ha tractat la possible implantació del cicle formatiu de grau mitjà
“Producció Agropecuària” per al pròxim curs 2016-2017 en l’IES Els Ports, quedant prevista
una reunió tècnica per revisar els espais disponibles i la viabilitat de la citada implantació.
 Es dóna compte de l’inici d’una campanya de recollida de material i aliments de primera
necessitat per als refugiats de Siria, que tindrà lloc fins al 29 d’abril, convocada per “Assemblea
d’Ajuda a les Refugiades i Refugiats” de Vilafranca.
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.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
sempre i quan disposen dels permisos corresponents, tenint que posar-se en contacte en
CISE per a qualsevol altra qüestió relacionada en aquest esdeveniment.

