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

A la ciutat de Morella sent les vint hores i
quinze minuts del dia trenta-un d’agost
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 nº33 /2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRENTA MIL CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (30.126,41).
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 Francisco Monfort Mestre per a la reforma i ampliació d’una vivenda unifamiliar existent en el
polígon 15 parcel·la 40, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 263,27 euros i l’impost de construccions, instal·lacions
i obres que es fixa en 3510,27 euros.
A Inmaculada Milián Ortí, per a la rehabilitació i substitució de la coberta de l’immoble situat en
carrer Virgen de Vallivana nº 22, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa
en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 162,20 euros i l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 2.256,00 euros.
A Araceli Pascual Gil i Luis Ortí Doménech per a la rehabilitació integral, substitució i elevació
de coberta en l’immoble situat en carrer Juan Giner, 14, aprovant la taxa de sol·licitud de
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 31 D’AGOST DE 2016

llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 424,50 euros i
l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 56,60 euros.
A Balbina Milián Ortí, per a la rehabilitació i substitució de la coberta en l’immoble situat en
carrer San Julián, 17, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 185,40 euros i l’impost de construccions, instal·lacions
i obres que es fixa en 2.472 euros.
A Riesmarmo S.L. per al modificat del projecte bàsic i d’execució d’un edifici per a 3 vivendes
entre mitjaneres en carrer Revoltetes, 4.
A Palmira Mestre Mestre, per a la reparació de 16 m2 de la coberta de l’immoble situat en
carrer Nueva, 8 d’Ortells, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en
30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 7,65 euros i l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 102 euros.
A Antonio Mestre Ferrer, per als treballs d’enderroc de murs interiors, falsos teulats i fer un
bany en l’immoble situat en carrer Blasco de Alagón, 19, aprovant la taxa de sol·licitud de
llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 21,86 euros i
l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 291,44 euros.
A Mª José Espí López per a la connexió a la xarxa d’aigua en l’immoble situat en carrer Virgen
del Rosario, 16-3º-K, aprovant la taxa de connexió que es fixa en 53 euros.

4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua presentat per l’Hortet dels Ports,
per una fruteria a ubicar en l’immoble situat en carrer Virgen del Pilar, 6-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 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.
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A Agustín Constantin Ghebaru, per picar i lluir les parets en l’immoble situat en carrer Cap de
Vila, 10 d’Ortells, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros,
la taxa urbanística que es fixa en 6,08 euros i l’impost de construccions, instal·lacions i obres
que es fixa en 81,03 euros.

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 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.
- VIST l'expedient relatiu a la legalització d’un magatzem de 345 m2 per emmagatzematge
d’aliments i altres efectes per al ramat oví en la finca situada en el polígon 20 parcel·la 1 del
municipi de Morella, finca registral nº3590 a instàncies de Ana Hernández Pitarch.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 24 de
setembre de 2015

Tercer. L'expedient administratiu consta de Memòria, Plans d'Informació, títols de Propietat i
Compromís de Vinculació, i compleix el que disposa l'art.200 i 201 de la Llei 5/2014 de 25 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
Quart. La present petició s'emmarca dins dels supòsits establits en la Llei del Sol No
Urbanitzable sent també aplicable allò que s'ha disposat en el Pla General Municipal aprovada
definitivament el 8 de juny de 1994 i en la seua modificació núm. 6 aprovada el 13 de juny del
2001 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló.
Dit instrument de planejament classifica el sòl com no urbanitzable i el qualifica de Sòl No
Urbanitzable Comú, estant el seu concret règim jurídic establit en els articles 121 al 124 de les
Ordenances de l'instrument de planejament citat.
Fonaments de dret
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Segon. Durant la tramitació de l'expedient s'han sol·licitat informes sectorials a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a la Conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Primer. L'expedient està complet, havent-se tramitat de conformitat amb el que es disposa en
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
de la Comunitat Valenciana.
Segon. L'autorització prèvia s'insta per a la legalització a la legalització d’un magatzem de 345
m2 per emmagatzematge d’aliments i altres efectes per al ramat oví en la finca situada en el
polígon 20 parcel·la 1 del municipi de Morella, a instàncies de Ana Hernández Pitarch, amb els
següents paràmetres urbanístics comparats amb els legalment aplicables:
CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda
Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat
NÚM. de plantes
Altura de cornisa
Separació

NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m
3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

Nucli de població

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
456904 m2
1460 m2
8030 m3
0,48%
0,008
1
6m
48.76 m
49.79m
SNU
Morella

Tercer. A la vista de l'anterior quadro s'aprecia l'adequació d'allò que s'ha sol·licitat a la
normativa d'aplicació.

Quint. Es vincula una parcel·la de 456904m2.
Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic, i Desenvolupament Rural i a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori han emès un informe favorable condicionat al compliment dels requisits
d'infraestructures en l'informe assenyalats.
1. El titular deurà respectar l’amplària legal de 16m de la via pecuària en el tram lindant a la
construcció, aquesta amplària deurà mantenir-se en tot el seu traçat a lo llarg de la paret de la
construcció.
2. D’acord amb l’article 196 de la LOTUP l’edificació deurà armonitzar amb l’ambient rural i el
seu entorn natural, i tindrà que integrar-se en les tipologies de la zona.
3. Deurà dotar a la totalitat de les instal·lacions de l’explotació ramadera després de la
construcció sol·licitada de:
. Àrea propera en la que es pot aplicar mesures de protecció contra agents transmissors
d’emissors de malalties (tancat perimetral)
. Femer estanc amb capacitat suficient per emmagatzemar les dejeccions abans del seu
aprofitament posterior.
4

Codi Validació: 7T2KKDG6PTCQT97CD9Q65W9X2 | Verificació: http://morella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 13

Quart. La sol·licitud s'adequa al que s’estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana, sobre
Sòl No Urbanitzable.

. Construccions i equips que no siguen perjudicials per als animals i sobre els que es puguen
realitzar una eficaç neteja i desinfecció.
. Gual sanitari en els punts d’entrada al recinte de l’explotació o sistema de desinfecció
equivalent.
. Tela o maia pallera en finestres i buits.
. Lluït interior i exterior de l’allotjament dels animals.
Els servicis tècnics de l'Ajuntament han emès un informe favorable respecte de l'autorització
prèvia objecte d'este expedient.
A la vista dels Antecedents i Fonaments exposats i de la legislació vigent en matèria
d’urbanisme, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

- VIST l'expedient relatiu a la legalització de construcció d’una gossera de 59,60 m2 en la finca
situada en el polígon 62 parcel·la 85, finca registral nº507 a instàncies de Ismael Ferrer Borrás.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 31 de maig
de 2016.
Segon. Durant la tramitació de l'expedient s'han sol·licitat informes sectorials a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a la Conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Tercer. L'expedient administratiu consta de Memòria, Plans d'Informació, títols de Propietat i
Compromís de Vinculació, i compleix el que disposa l'art.200 i 201 de la Llei 5/2014 de 25 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
Quart. La present petició s'emmarca dins dels supòsits establits en la Llei del Sol No
Urbanitzable sent també aplicable allò que s'ha disposat en el Pla General Municipal aprovada
5
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Concedir l’autorització prèvia per a la legalització d’un magatzem de 345 m2 per
emmagatzematge d’aliments i altres efectes per al ramat oví en la finca situada en el polígon
20 parcel·la 1 del municipi de Morella, finca registral nº3590 a instàncies de Ana Hernández
Pitarch, en els termes del present acord i supeditar la concessió de la llicència municipal a la
prèvia inscripció registral de vinculació de la total superfície real de la parcel·la a la construcció,
amb expressió de les concretes limitacions a la seva edificabilitat i divisibilitat imposada per la
present autorització, dignificant-li que l’atorgament de l’autorització prèvia no eximeix de la
llicència municipal que s’atorgarà, obtinguda aquella, si el projecte tècnic presentat per la
llicència d’activitat i construcció, s’ajusta a les ordenances municipals i a la resta de la
legislació aplicable. En particular, en relació a la previsió de l’abastiment d’aigua potable i
completa evacuació, recollida i depuració dels residus, així com a les infraestructures
sol·licitades per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
rural i a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i a la posició i
acabat de l’edifici han de ser acordes amb el seu caràcter aïllat i rural.

definitivament el 8 de juny de 1994 i en la seua modificació núm. 6 aprovada el 13 de juny del
2001 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló.
Dit instrument de planejament classifica el sòl com no urbanitzable i el qualifica de Sòl No
Urbanitzable Comú, estant el seu concret règim jurídic establit en els articles 121 al 124 de les
Ordenances de l'instrument de planejament citat.
Fonaments de dret
Primer. L'expedient està complet, havent-se tramitat de conformitat amb el que es disposa en
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
de la Comunitat Valenciana.

CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda
Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat
NÚM. de plantes
Altura de cornisa
Separació

NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m
3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
536501 m2
59,60 m2
100 m3
0,49%
0,0049
1
2,70 m
Igual o superior a 3m
25m
SNU

Nucli de població
Tercer. A la vista de l'anterior quadro s'aprecia l'adequació d'allò que s'ha sol·licitat a la
normativa d'aplicació.
Quart. La sol·licitud s'adequa al que s’estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana, sobre
Sòl No Urbanitzable.
Quint. Es vincula una parcel·la de 536501m2.
Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic, i Desenvolupament Rural i a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori han emès un informe favorable condicionat al compliment dels requisits
d'infraestructures en l'informe assenyalats.
1. El disseny, utillatge i equips de l’explotació possibilitarà en tot moment la realització d’una
eficaç neteja i desinfecció, desinsectació i desratització.
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Segon. L'autorització prèvia s'insta per a la legalització de construcció d’una gossera en la
finca situada en el polígon 62 parcel·la 85, del municipi de Morella a instàncies de Ismael
Ferrer Borrás, amb els següents paràmetres urbanístics comparats amb els legalment
aplicables:

2. Les construccions, equips i materials no deuran ser perjudicials per als animals.
3. Adoptar les mesures oportunes per garantir la correcta gestió dels animals morts, d’acord
amb la normativa vigent.
4. Disseny de les instal·lacions de manera que es compleixca, com a mínim, amb el que
s’estableix en la Llei 4/1994 sobre la protecció dels animals de companyia.
5. La instal·lació serà complementària de l’ús agropecuari o cinegètic en el seu cas.
Els servicis tècnics de l'Ajuntament han emès un informe favorable respecte de l'autorització
prèvia objecte d'este expedient.
A la vista dels Antecedents i Fonaments exposats i de la legislació vigent en matèria
d’urbanisme, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Concedir l’autorització prèvia per a la legalització de construcció d’una gossera de 59,60 m2 en
la finca situada en el polígon 62 parcel·la 85, finca registral nº507 a instàncies de Ismael Ferrer
Borrás. en els termes del present acord i supeditar la concessió de la llicència municipal a la
prèvia inscripció registral de vinculació de la total superfície real de la parcel·la a la construcció,
amb expressió de les concretes limitacions a la seva edificabilitat i divisibilitat imposada per la
present autorització, dignificant-li que l’atorgament de l’autorització prèvia no eximeix de la
llicència municipal que s’atorgarà, obtinguda aquella, si el projecte tècnic presentat per la
llicència d’activitat i construcció, s’ajusta a les ordenances municipals i a la resta de la
legislació aplicable. En particular, en relació a la previsió de l’abastiment d’aigua potable i
completa evacuació, recollida i depuració dels residus, així com a les infraestructures
sol·licitades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i a la posició i acabat de
l’edifici han de ser acordes amb el seu caràcter aïllat i rural.

Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 10 de
desembre de 2016.
Segon. Durant la tramitació de l'expedient s'han sol·licitat informes sectorials a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Tercer. L'expedient administratiu consta de Memòria, Plans d'Informació, títols de Propietat i
Compromís de Vinculació, i compleix el que disposa l'art.200 i 201 de la Llei 5/2014 de 25 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
Quart. La present petició s'emmarca dins dels supòsits establits en la Llei del Sol No
Urbanitzable sent també aplicable allò que s'ha disposat en el Pla General Municipal aprovada
definitivament el 8 de juny de 1994 i en la seua modificació núm. 6 aprovada el 13 de juny del
2001 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló.
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- VIST l'expedient relatiu a l’ampliació d’un cobert per al ramat vaquí en la finca situada en el
polígon 53 parcel·la 8 del municipi de Morella, finca registral nº5200 del municipi de Morella, a
instàncies de Alberto Sabater Darsa.

Dit instrument de planejament classifica el sòl com no urbanitzable i el qualifica de Sòl No
Urbanitzable Comú, estant el seu concret règim jurídic establit en els articles 144 al 152 de les
Ordenances de l'instrument de planejament citat.
Fonaments de dret
Primer. L'expedient està complet, havent-se tramitat de conformitat amb el que es disposa en
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
de la Comunitat Valenciana.
Segon. L'autorització prèvia s'insta per a l’ampliació d’un cobert per al ramat vaquí en la finca
situada en el polígon 53 parcel·la 8 del municipi de Morella, finca registral nº5200 del municipi
de Morella, a instàncies de Alberto Sabater Darsa, amb els següents paràmetres urbanístics
comparats amb els legalment aplicables:
NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m
3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

Nucli de població

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
202.691 m2
288,60 m2
3.050 m3
0,23%
0,0056
1
6,36 m
27,23 m
400,31m
SNU Común
Morella

Tercer. A la vista de l'anterior quadro s'aprecia l'adequació d'allò que s'ha sol·licitat a la
normativa d'aplicació.
Quart. La sol·licitud s'adequa al que s’estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana, sobre
Sòl No Urbanitzable.
Quint. Es vincula una parcel·la de 202691m2.
Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic, i Desenvolupament Rural i a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori han emès un informe favorable condicionat al compliment dels requisits
d'infraestructures en l'informe assenyalats.
Les instal·lacions deuran dotar-se, per garantitzar unes condicions sanitàries mínimes de:
1. Àrea propera en la que es pot aplicar mesures de protecció contra agents transmissors
d’emissors de malalties (tancat perimetral)
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CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda
Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat
NÚM. de plantes
Altura de cornisa
Separació

2. Femer estanc amb capacitat suficient per emmagatzemar les dejeccions
aprofitament posterior.
3. Construccions i equips que no siguen perjudicials per als animals i sobre els
realitzar una eficaç neteja i desinfecció.
4. Gual sanitari en els punts d’entrada al recinte de l’explotació o sistema
equivalent.
5. Tela o maia pallera en finestres i buits.
6. Lluït interior i exterior de l’allotjament dels animals.
7. Disseny de manera que es compleixca, com a mínim, allò establert en el
relatiu a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes.

abans del seu
que es puguen
de desinfecció

R.D. 348/2000

Els servicis tècnics de l'Ajuntament han emès un informe favorable respecte de l'autorització
prèvia objecte d'este expedient.

Concedir l’autorització prèvia per a la l’ampliació d’un cobert per al ramat vaquí en la finca
situada en el polígon 53 parcel·la 8 del municipi de Morella, finca registral nº5200 del municipi
de Morella, a instàncies de Alberto Sabater Darsa, en els termes del present acord i supeditar
la concessió de la llicència municipal a la prèvia inscripció registral de vinculació de la total
superfície real de la parcel·la a la construcció, amb expressió de les concretes limitacions a la
seva edificabilitat i divisibilitat imposada per la present autorització, dignificant-li que
l’atorgament de l’autorització prèvia no eximeix de la llicència municipal que s’atorgarà,
obtinguda aquella, si el projecte tècnic presentat per la llicència d’activitat i construcció, s’ajusta
a les ordenances municipals i a la resta de la legislació aplicable. En particular, en relació a la
previsió de l’abastiment d’aigua potable i completa evacuació, recollida i depuració dels
residus, així com a les infraestructures sol·licitades per la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural i a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, i a la posició i acabat de l’edifici han de ser acordes amb el
seu caràcter aïllat i rural.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local coneix la comunicació presentada pel Centre de Salut respecte a
una mossegada ocorreguda el dia 26 d’agost de 2016 i conegut que aquest gos s’ha de
considerar potencialment perillós, donat que ja ha ocasionat diverses mossegades, la Junta de
Govern Local, per unanimitat acorda, que es realitze informe per part de la Policia Local.
 La Junta de Govern Local coneix l'escrit presentat per Ricardo Pardo Garcia, en el qual
sol·licita permís per poder instal·lar una barbacoa al carrer, davant del seu domicili al carrer
Alta San Francisco, 23.
Conegut que l'art. 16 de l'Ordenança sobre l'ús de les Vies i els Espais Públics de Morella
contempla que totes les activitats que es despleguen a la via pública es realitzaran amb els
requeriments i d'acord amb les previsions contemplades a la normativa de protecció civil i
els corresponents plans.
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A la vista dels Antecedents i Fonaments exposats i de la legislació vigent en matèria
d’urbanisme, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Conegut que es tracta d'una activitat d'ús impropi de la via pública i per tant sotmès a
llicència.
Conegut que en l'article 9 – 3 de la mateixa ordenança l'Alcalde pot restringir aquestes
activitats per motius estètics o urbanístics, o quan perjudiquen els altres usos a que esta
destinada la via pública afectada.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li que no
s'autoritza la col·locació d'una barbacoa en la via publica.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Steven Adams, com president de
Marina Alta Clàssic Car Club, en el qual sol·licita autorització per poder estacionar en la
zona del Pla d’Estudis, els vehicles que es desplaçaran a Morella el proper 27 de setembre,
sobre les 13:00 hores i fins la vesprada.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita
tenint que posar-se en contacte amb la Policia Local per qualsevol altra qüestió relacionada
amb aquest esdeveniment.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Asunción Palos Peñarroya, en el qual
sol·licita la inclusió en el servei “morella informa” del horari de les misses, per unanimitat
acorda, comunicar-li a la sol·licitant que es donarà trasllat d’aquesta petició a la parròquia.

Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda concedir una subvenció
corresponent al 15 % del total del gasto segons la relació següent:
Nom

Festivitat

Import

Subv.15%

Javier Ripollés Ramia

Sant Pere dels Llivis

372,00

55,80

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pel Clàssic Motor Club del Bages, en el
qual es comunica la realització, els dies 29 i 30 d’octubre de 2016, del “V Rally motorland
clàssic festival” sol·licitant permís per poder passar pel terme municipal de Morella, d’uns 60
vehicles, tenint previst el pas el dia 29 d’octubre de les 18:35 a les 19:35 hores.
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 Pascual Falcó Sala, en representació
del Club Ciclista Vila-Real, en el qual sol·licita col·laboració econòmica, en infraestructures i
altres necessitats, per a la realització de “70 edició gran premi Vila-Real Morella Vila-Real,
el dia 9 de setembre de 2016.
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 Coneix la Junta de Govern Local instàncies presentades per les quals es sol·liciten ajudes
econòmiques per a sufragar les despeses ocasionades per la donació de rotllos i primes en
diverses festivitats.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, col·laborar en tot allò
sol·licitat, aportant una ajuda econòmica de 1.500 euros per a la realització de la referida
prova ciclista, així com comunicant-li que podrà utilitzar les oficines de CISE per realitzar les
gestions necessàries.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU,
en el qual sol·licita permís per a la col·locació d’un pal metàl·lic galvanitzat tipus T-800/7P de
800 daN d’esforç en punta i 7 metres d’alçada, en el marge que limita el carrer El Puente i
carrer Cuesta d’Ortells, per tal de donar solució a la reclamació efectuada per Mª del Carmen
Rubio Viñals donats els problemes que ocasiona els cables enganxats em la façana de la seva
vivenda de carrer El Puente, 5 d’Ortells.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe per part
del tècnic municipal.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Mª Elena Bordás Grau, en el qual
sol·licita un gual en carrer Puerta San Mateo, 5, i d’acord amb l’informe de la policia local, per
unanimitat acorda, concedir el vado nº196 per a la referida adreça.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per la Mancomunitat de la Taula del
Sénia, en el qual s’informa de la sol·licitud del taller d’ocupació “Conservació i millora de
muntanyes”, per unanimitat, acorda manifestar el suport d’aquest Ajuntament a l’execució
de l’esmentat taller d’ocupació.

 La Junta de Govern Local l’escrit presentat per Sandra Pozuelo Romaguera, en el qual
sol·licita el trasllat del contenidor situat a l’altura de les finestres, davant la seva vivenda situada
en carrer Sant Julià 68B (número aproximat).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, i vista aquesta i altres sol·licituds al
respecte, acorda procedir a la retirada del referit contenidor ja que disposen d’altres
contenidors en zones properes.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Andreu Casero Ripollés, en el qual
sol·licita informe policial sobre l’incident ocorregut donada la falta de senyalització fixa, el dia 14
d’agost de 2016 amb el seu vehicle Seat Altea 1927DSF, en la costa de baixada de la Nevera
fins al Portal de Sant Miquel.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat donar trasllat de l’informe de la Policia
Local realitzat al respecte.


La Junta de Govern Local coneix l’Ordre 33/2016,
de 18 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
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 La Junta de Govern Local conegut l’informe de la Policia Local en el qual es dóna compte
d’un vehicle, marca Hyundai, model Lantra, matrícula CS4405AJ, propietat de Comercial
Autosegura C.B., abandonat en la zona d’estacionament del Plaza San Francisco, per
unanimitat acorda, iniciar l’expedient corresponent.

Valenciana, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades
en CulturArts Generalitat.
Coneix així mateix el projecte “XXXIII Festival Internacional de Música de Morella”, el
pressupost del qual ascendeix a 16.184,96 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Sol·licitar una subvenció econòmica a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport d’acord amb l’ordre citada anteriorment i per a la realització de l’activitat presentada.
Segon. Aportació de, com a mínim, el 50% del gasto previst.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig per a subscriure la present sol·licitud.


La Junta de Govern Local coneix la Resolució de
20 de juliol, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació per la qual
s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, en
aplicació de l’Ordre 11/2016 de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.
Coneix així mateix el projecte del Taller d’Ocupació “Aprovechamientos forestales”, el qual
tindrà un cost total de 204.009,96 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Segon. Sol·licitar una subvenció econòmica a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, d’acord amb la resolució citada anteriorment i per a la realització
de l’activitat presentada.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig, per a subscriure la present sol·licitud.


La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 5
d’agost de 2016, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat
ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2016.
Coneix així mateix el projecte “Voluntariat per la conservació del medi natural”, el pressupost
del qual ascendeix a 1.560,00 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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Primer. Aprovar el projecte Taller d’Ocupació “Aprovechamientos forestales” tal i com es
presenta.

Primer. Aprovar el projecte “Voluntariat per la conservació del medi natural” tal i com es
presenta.
Segon. Sol·licitar una subvenció econòmica a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, d’acord amb la resolució citada anteriorment i per a la
realització de l’activitat presentada.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig, per a subscriure la present sol·licitud.
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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.

