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

A la ciutat de Morella sent les disset
hores del dia vint-i-tres de novembre 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 nº44/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
SEIXANTA-SIS MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (66.193,71).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats a tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº2 de l’obra “Mejora acceso Este Ortells”
redactada per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de TRETZE MIL NOU EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (13.009,80 euros) inclosa en Plans Provincial d’Obres i Serveis 2016
(POYS).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº2 de
l’obra “Mejora acceso Este Ortells” tal i com ve redactada.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per David Araque Vayo, en nom i
representació de Turrones Agut de Benlloch S.L., en el qual sol·licita autorització per a la
col·locació d’un lloc de venda de torrons, en el mercat dels diumenges, els dies 4, 11 i 18 de
desembre. Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda accedir al que es
sol·licitat.
 La Junta de Govern Local coneix escrit remés per la Prefectura Provincial de Trànsit de
Castelló en el qual es comunica, que en compliment de la programació de les Campanyes i
Operacions Especials de Vigilància i Control per a l’any 2016, es portarà a terme entre el 28 de
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2016

novembre i el 2 de desembre, una nova campanya especial sobre el control del Transport
Escolar. Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda acollir-se a la referida
campanya.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Institut Nacional
d’Estadística en el qual es comunica que, finalitzat el procediment per a l’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població previst en la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra
per al municipi de Morella que s’ha elevat al Govern a efectes de l’aprovació del Reial Decret
pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal
referides a 1 de gener de 2016 és de 2.504 habitants.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Servei Territorial d’Obres
Públiques de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el
qual es comunica el tall provisional, per obres, de la carretera CV-125 del p.k. 0+000 al p.k.
8+400, tenint una durada aproximada de dos setmanes, entre el 21 de novembre i el 3 de
desembre.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per l’Academia del Partal, en el
qual s’agraeix la col·laboració i acollida que es va prestar en l’organització del VI Encuentro
Científico que es va celebrar els dies 17 al 19 de juny de Morella.



La Junta de Govern Local coneix l’escrit
presentat per Maria Rallo Rallo, en nom i representació de l’AMPA del col·legi Mare de Deu
de Vallivana, en el qual es sol·licita poder utilitzar una de les sales gòtiques de l’Ajuntament
el dia 26 de novembre a les 11:30 hores, disposant d’ordinador, projector i pantalla, per tal
de realitzar una xerrada sobre la jornada contínua.
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 Aridos Sorribes Amela y Vives S.L., en el qual s’adjunta l’informe de
seguiment que forma part del condicionament de l’autorització de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de 19-12-2011 al “Proyecto de adecuación de un tramo del Rio
Bergantes para la mejora del hàbitat de la nutria Ortells-Morella”, respecte de l’expedient
2011-O-75.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, l’informe referit anteriorment.



La Junta de Govern Local coneix l’escrit
presentat per Javier Sabater Martí, com a president de la Com. Prop. Tint Fase I, en el qual
es reitera la sol·licitud efectuada en el seu dia, per tal que es respecten els horaris fixats per
als assajos de la banda, donat la molèstia que suposa el soroll fora d’horari.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per un grup d’alumnes de 2on.
de Batxillerat en el qual es comunica el llistat d’horaris i persones que utilitzaran, fins al
10-12-2016, el Casal Jove per realitzar els assajos de la desfilada de moda.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat d’aquesta
queixa als membres de la banda per tal que es respecten els horaris establerts.


La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés
pel coordinador del concurs d’arquitectura Richard H. Driehaus, en el qual es comunica que
Morella ha estat un dels 5 municipis que han obtingut una menció especial donat que van
ser finalista, convidant, donat l’interès suscitat entre els membres del jurat tant per el
singular atractiu com pel tema plantejat, a reconduir la proposta reconsiderant l’àrea elegida
per al futur desenvolupament urbà.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda agrair aquesta menció
especial, tenint en compte els suggeriments fets.

 Conegut que les obres incloses en Plans Provincials per a l’anualitat 2016 “Renovación calle
Virgen del Rosario de Morella” no es podran finalitzar abans del 01-12-2016, degut a que han
aparegut soterraments medievals.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, dirigir-se a l’Excma. Diputació
Provincial sol·licitant pròrroga fins al dia 30-12-2016, per a l’execució de l’obra “Renovación
calle Virgen del Rosario de Morella”.

Conegut el projecte “Cambio caldera gasoil por caldera de biomasa para calefacción y agua
sanitaria en el CEIP Virgen de Vallivana de Morella” i que ascendeix a CINQUANTA MIL
SET-CENTS DEU EUROS (50.710,00 euros) sense IVA.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el projecte “Cambio caldera gasoil por caldera de biomasa para calefacción
y agua sanitaria en el CEIP Virgen de Vallivana de Morella” tal i com es presenta.
Segon: Sol·licitar una ajuda econòmica a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE) 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 assignar consignació pressupostària per a l’any 2017 per cobrir, en el
seu cas, el diferencial econòmic entre l’import de l’ajuda econòmica que s’assigne i l’import
total.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Carmen Querol Carceller, en
representació de Masia Querol S.L., en el qual sol·licita la revisió del rebut de basures de C/
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 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 26 d‘octubre de 2016, del president de
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en
matèria d’Energies Renovables i Biocarburants, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016.

San Julian, 27, i la devolució dels rebuts pagats de forma indeguda, donat que s’estan cobrant
dos rebuts, sent sols una vivenda.
Conegut l’informe realitzat per part de la Policia Local al respecte, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
Primer. Donar de baixa un dels rebuts de basures corresponents a C/ San Julian, 27, ref.
Cadastral: 5407705YL4050N0001RM, donat que sols procedeix el pagament d’un rebut.
Segon: Aprovar la devolució de la part corresponent a l’Ajuntament del referit rebut de les
anualitats 2015 i 2016.
Tercer. Comunicar que, pel que fa als rebuts corresponent al Consorci Pla Zonal de Residus
Zona 1, tindrà que fer la sol·licitud al propi Consorci per tal que aquest decidixca si procedeix o
no la devolució sol·licitada.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Antonio Mestre Morralla, en el qual
sol·licita la revisió del rebut de basures de C/ Baja Sol, 3, i la devolució dels rebuts cobrats
indegudament, donat que s’ha cobrat per duplicat.
Conegut l’informe realitzat per part de la Policia Local al respecte, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
Primer. Donar de baixa un dels rebuts de basures corresponents a C/ Baja Sol, 3, ref.
Cadastral: 5405904YL4050N0002JQ, donat que sols procedeix el pagament de dos rebuts.

Tercer. Comunicar que, pel que fa als rebuts corresponent al Consorci Pla Zonal de Residus
Zona 1, tindrà que fer la sol·licitud al propi Consorci per tal que aquest decidixca si procedeix o
no la devolució sol·licitada.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Josefa Fernández Guerrero,en nom i
representació de Residència “San Juan Bautista”, en el qual sol·licita la devolució del recàrrec
pagat pel rebut de taxes de basura de la Residència “San Juan Bautista” en període executiu,
ja que no van tenir constància del mateix en període voluntari, per arribar al propietari de
l’immoble.
Conegut que fins l’any 2015 la Residència “San Juan Bautista” amb domicili al carrer Virgen de
Vallivana, 2, venia pagant el rebut de taxes de basura en període voluntari, però que a partir
d’aquest any el rebut de la taxa de basures apareix a nom del titular cadastral, sent la
Generalitat Valenciana el propietari de l’immoble.
Conegut que la Residència ha procedit a la domiciliació del citat rebut de taxes per al proper
any, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Segon: Aprovar la devolució de la part corresponent a l’Ajuntament del referit rebut de
l’anualitat 2016.

Primer. Aprovar la devolució de la part del recàrrec del referit rebut de l’anualitat 2016 que
correspon a l’Ajuntament i que ascendeix a 105,39 euros.
Segon. Comunicar que, pel que fa a la part corresponent al Consorci Pla Zonal de Residus
Zona 1, tindrà que fer la sol·licitud al propi Consorci per tal que aquest decidixca si procedeix o
no la devolució sol·licitada.
 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda acceptar la proposta de resolució amb acord
d’alteració remesa per la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló, en relació a
discrepàncies entre la superfície existent en la base de dades alfanumèrica i la que es deriva
de la representació gràfica de distintes parcel·les de titularitat municipal.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Direcció Territorial de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en el qual es
sol·licita, en relació a l’expedient AE nº 284/2016, informe sobre autorització d’activitat
extraordinària presentada per Associació Cultural “Desfilada dels Ports” a realitzar en l’Espai
Firal els propers dies 10 i 11 de desembre de 2016.
Coneix l’informe emès pel Tècnic Municipal, Lucas Castellet Artero, segons el qual no es veu
cap inconvenient en l’autorització per considerar que no pot causar molèsties veïnals per
contaminació acústica.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar l’informe presentat pel Tècnic Municipal respecte a la contaminació acústica.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les divuit hores de
tot el que com a Secretària certifique.
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Segon. Delimitar l’horari de finalització de l’activitat referida anteriorment des de les 19:00
hores del dia 10 de desembre, fins a les 10:00 hores del dia 11 de desembre.

