Assistents:
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver
Amadeu Bordàs Antolí
La Secretària Accidental
Gema Ripollés Querol

A la ciutat de Morella sent les dinou
hores del dia dotze de maig 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.

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 19/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VUIT MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (8.082,13).
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 Cajamar, Cajas Reunidas Sdad. Coop. de Crédito, per a la pròrroga per a l’inici de les obres
concedides per la Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2015, de reforma del local en
Plaza Colon, 8, aprovant la concessió d’una pròrroga de sis mesos.
A Francisco Martí Ortí, per substituir del paviment i desaigüe de la cuina en l’immoble situat en
carrer Virgen del Rosario, 12-2º, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa
en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 5,40 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 72,00 euros.
A E.S. Aguilar Querol S.L., per fer una rasa de 3 m. de llarg, per 50 cm. de fondo i reparar
arqueta en l’estació de servei, situada en Barri Hostal Nou s/n, aprovant la taxa de sol·licitud de
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llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 1,89 euros i la
liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 25,20 euros.
A Elena Oliva Alfonso, per col·locar dos banderoles amb publicitat del seu comerç en l’immoble
situat en carrer Julián Prats, 42 i Julián Prats, 18, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència
d’obres que es fixa en 30,05 euros.
A Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU, per col·locar una conducció de baixa tensió entre
l’arqueta situada en el nº7 de Julián Prats, fins el nº17 del mateix carrer, per lo que necessiten
alçar el paviment a l’altura del nº11 i reparar la canalització avariada.
A Jesús Herrera Sánchez, per connexió a la xarxa d’aigua en l’immoble situat en carrer Cuesta
Cárcel, 16, aprovant la taxa de connexió que es fixa en 78 euros.
A Juan Ramón Ferrer Querol, per connexió a la xarxa d’aigua en l’immoble situat en carrer
Mayor, 23, Puebla de Alcolea, aprovant la taxa de connexió que es fixa en 97 euros.
A Omedes Segura Ripollés, per canviar els desaigües embossats de la cotxera de l’immoble
situat en carrer San Julián, 3, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en
30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 1,05 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 14,00 euros.
A Hermanos Sabater Gasulla, per la restauració d’un tram d’aqüeducte en la zona de la Plaza
La Fuente, 4 i 6 , aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros,
la taxa urbanística que es fixa en 31,00 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 205,20 euros.

- Vista la comunicació de transmissió de la titularitat de la llicència ambiental de restaurant
rural amb habitacions, instal·lada en el Mas de Ferré, presentada per Hassan Ouazzif.
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics, en relació amb l’autorització de la transmissió
de la titularitat de la llicència ambiental.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb els articles 16.2 de la
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d’Activitats en la Comunitat Valenciana i 21.1.q) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1er. Prendre coneixement de la comunicació de canvi de titularitat de la Llicència Ambiental
de restaurant rural amb habitacions instal·lat en el Mas de Ferré.
2on. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la llicència.
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4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.

3er. 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.
4t. Notificar als interessats als efectes oportuns.
- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua presentat per Isabel Cortés
Ripollés, per consulta de fisioteràpia a instal·lar en l’immoble situat en carrer Julián Prats,
4a-2ºA.
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 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 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 s’han emès informes pels serveis municipals competents, valorant la incidència de
l’activitat projectada sobre les matèries que són de competència municipal.
Atès que en l’expedient consten tots els documents, tràmits i informes establerts en les
normes aplicables.

1er. Autoritzar l’inici 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.
 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 05 de maig de 2016, d’un gos propietat de Victorino Ripollés
Ferrer, Masía Planelles.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Confederación
Hidrográfica del Ebro, en el qual es comunica la resolució 1S0003375283 segons la qual
s’autoritza, als efectes de la protecció del domini públic hidràulic i del règim de les corrents, a
Red Eléctrica de España S.A.U., a realitzar la tala i poda de vegetació de ribera en el paratge
situat en, polígon 535; 104, 205; 502, 28;60, parcel·la 6024; 9088, 9003; 25, 153; 9030 dels
municipis d’Aliaga (Teruel). Cuevas de Almuden (Teruel), Mas de las Matas (Teruel) i Morella
(Castelló).
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Federación Española de Municipios y
Provincias, en el qual s’informa de la circular 5/2016, modificació en la regulació dels sòls
urbanitzables, per unanimitat, acorda que es realitze informe per part del tècnic municipal.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual es comunica
la necessitat d’implantar la nova recollida separada de biorresiduos per tal d’arribar abans del
2020 a l’objectiu de reciclat que exigeix l’article 22 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus
i sols contaminats i en compliment de les mesures de foment que contempla l’article 24.
 La Junta de Govern Local conegut el nomenament d’Adolf Sanmartín Besalduch com a
Director Territorial de Presidència, per unanimitat, acorda traslladar-li la felicitació pel referit
nomenament.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés pel Defensor del Pueblo, en el qual es
comunica l’inici de l’actuació, nº expedient 16002764 segons el qual, a instància de D. Andreu
Pere Martir Poy Martí, no s’ha seguit el procediment sancionador legalment establert en la
tramitació de la denúncia número 064 8 00328645 7 emesa per la Policia Local de Morella, per
unanimitat, acorda:

Segon. Donar trasllat d’aquest escrit al Servei de Recaptació de la Diputació Provincial de
Castelló, donat que aquest servei té delegades les competències, tant de gestió com de
recaptació de sancions de tràfic.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Defensor del Pueblo.
 La Junta de Govern Local coneix la publicació en el BOP nº43 de 9 d’abril de 2016, de les
bases de la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló, de subvencions a Ajuntaments
de la Província de Castelló per a la realització de campanyes de desratització, desinfecció i
desinsectació en edificis municipals i clavegueram; prevenció i control de la legionel·losis i
control de vectors (mosques i mosquits) corresponent a l’exercici econòmic 2016.
Coneix així mateix el pressupost presentat per l’empresa Rentokil Initial España S.A. per a la
realització de tractaments de desinsectació i desratització d’edificis, centres públics i xarxa de
clavegueram de l’Ajuntament de Morella, amb un pressupost total de 5.065,85 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
4

Codi Validació: 6H7HJPHWD5LX6992MY7T5YHQM | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

Primer. Sol·licitar que es realitze informe al respecte per part de la Policia Local.

Primer. Aprovar el pressupost de l’empresa Rentokil Initial España S.A. per a la realització del
tractament de desratització i desinsectació d’edificis, centres públics i xarxa de clavegueram de
l’Ajuntament de Morella, tal i com es presenta.
Segon: Sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló d’acord amb les
bases referides anteriorment, facultant al Sr. Alcalde, D. Rhamsés Ripollés Puig, per a
subscriure la corresponent petició.
Tercer. Comprometre’s a consignar crèdit suficient per cobrir, en el seu cas, el diferencial
econòmic entre l’import de l’ajuda econòmica provincial que s’assigne i l’import total de
l’esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Xavier Querol, en el qual sol·licita
permís per poder utilitzar les sales gòtiques de l’Ajuntament del 19 al 22 de setembre de 2016,
per realitzar un curs de ka Univ. Int. Menéndez Pelayo, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), sobre
Qualitat de l’aire a Espanya.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita tenint
que posar-se en contacte amb el tècnic municipal Àngel Gamundí, per qualsevol altra qüestió
relacionada amb aquest esdeveniment.

 La Junta de Govern Local conegut el treball que desenvolupa la Guàrdia Civil, per unanimitat,
acorda agrair la seva col·laboració en els actes de la rogativa de Vallivana i, especialment, al
Sergent per la seva actuació en l’incident ocorregut el passat 10 de maig per un autobús que
va quedar bloquejat en Sant Miquel.
 Es dóna compte del projecte conjunt que s’ha presentat a l’obra social de La Caixa, per fer un
pla d’ocupació per persones en discapacitat, obrint un nou camí de col·laboració Ajuntament –
Creu Roja relacionat amb la formació i ocupació.
 Conegudes les propostes presentades per a la renovació del portal web www.morella.net de
les empreses següents:
Sedinet S.L.
Terra Alta Consultoria Tic (Tactic)
Arc Estudi Disseny SLU
Conegut l’informe de valoració emès pel tècnic informàtic segons el qual l’empresa Terra Alta
Consultoria Tic (Tactic) és la que obté una millor valoració, atenent no sols a la proposta
econòmica, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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 La Junta de Govern Local, conegut l’estat en el que es troba la caseta de telefònica situada en
el passeig de l’Alameda, per unanimitat, acorda sol·licitar a Telefónica de España S.A.U., que
procediexca a la millora del referit edifici ja que en cas de no ser així, s’iniciarà expedient
d’execució.

Primer. Adjudicar la realització de la renovació del portal web www.morella.net a l’empresa
Terra Alta Consultoria Tic (Tactic), amb una proposta que ascendeix a 4.445 euros per al
desenvolupament complet del projecte i 39,00 euros al mes de preu de manteniment.
Segon. Notificar el present acord tant a l’adjudicatari com a la resta de proponents.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint hores de tot
el que com a Secretària certifique.

