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 trenta 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 nº /2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de ().
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 queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual es
comunica la proposta de declaració de microrreserva de flora “Tancat de la Torre”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Consorci Pla Zonal de
Residus Zona 1, en el qual es comunica l’acord pres en la sessió de 17-11-2016 aprovant
les actuacions a realitzar per aquest Consorci per a l’execució de la sentència nº 536/2014,
de 12 de desembre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunitat
Valenciana, “Expropiación forzosa para la obtención de terrenos destinados a la ejecución
del proyecto “Complejo de valorización y eliminación de residus urbanos del Plan Zonal de
Residuos de la Zona 1”.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, en el qual es notifica la Resolució de 18 de novembre de 2016 per la
qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat
ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2016 i segons la qual es
concedeix a l’Ajuntament de Morella una subvenció de 1.152,50 euros per a l’expedient
007/16-CS.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per la Comunitat de Propietaris del Tint
Fase II, en el qual es sol·licita es resonsidere la ubicació de la jardinera, el dipòsit d’oli i mur
adjacent a la Avda. Vilafranca, just a l’eixida d’un dels pàrquings d’aquesta comunitat, ja que
les mesures adoptades, les quals s’agraeixen, instal·lant espills i netejant l’espai del
contenidor no es consideren suficients.
Assabentada la Junta de Govern Local, 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 Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, en el qual es
comunica la suspensió de resolució de 20 de setembre de 2016 del Director Territorial de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la que
s’autoritzava a l’Ajuntament de Morella a la realització de 38 ganxos en el Monte UP CS032
Vallivana.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, sol·licitar una reunió amb la
Direcció Territorial i amb el Director General de la Conselleria d’Agricultura, medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de Castelló.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Telefónica de España S.A.U., en el
qual es comunica que s’ha donat solució al deterioro, per pintades, que presentava l’edifici
propietat d’aquesta empresa situat en el passeig de l’Alameda.

 La Junta de Govern Local queda assabentada del Decret 2016-2751 de la Diputació de
Castelló, segons el qual es desestima la sol·licitud d’assistència jurídica formulada per
l’Ajuntament de Catí per interposar recurs contra la resolució de la Direcció Territorial
d’Agricultura i Medi Ambient de Castelló, de data 20 de setembre de 2016, dictada en
l’expedient 278/2016, per la que s’autoritza a l’Ajuntament de Morella, peticionari, per a la
realització de 38 ganxos de jabalí en el Monte Vallivana.


La Junta de Govern Local queda assabentada de
l’escrit remés per la Direcció Territorial de la Castelló de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual es comunica l’autorització per
a la tala de pins i malea per a la festivitat de Sant Antoni Exp: 2016.



La Junta de Govern Local queda assabentada de
l’escrit remés pel Centre de Salut Pública de Benicarló, en el qual es comunica les
actuacions a realitzar respecte a la campanya de matança per a consum domèstic privat
2016-2017.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda manifestar l’agraïment
davant aquesta actuació.



La Junta de Govern Local per unanimitat acorda
manifestar l’agraïment a l’empresa Electra Energia SAU per la col·laboració amb aquest
Ajuntament en la il·luminació nadalenca de Morella.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Telefónica Móviles, en el qual es
sol·licita informació de la tramitació a seguir, per tal de realitzar la instal·lació d’una estació de
telefonia mòbil en la teulada d’un edifici.
Conegut l’informe del tècnic municipal al respecte, la Junta de Govern Local, per unanimitat
acorda, comunicar al sol·licitant que, segons el Pla General de Morella que regula les
instal·lacions a col·locar les cobertes, no es pot realitzar la instal·lació de pals, ni altres
elements aliens a la coberta, per lo que per tal d’iniciar el procés de concessió de la llicència es
tindrà que proposar prèviament, la ubicació exacta de la instal·lació i la seva afecció.
 La Junta de Govern Local queda assabentada del llistat remés pel Servei Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació, de liquidacions Imp. Béns Immobles, remesa LIBI161004, remesa
LIBI168002 i LIBI164002.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº1 i final de l’obra “Patrimonio Mundial
Pinturas Rupestres Morella la Vella” 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
QUATRE MIL SET-CENTS DINOU EUROS (4.719,00 euros) inclosa en la convocatòria de la
Diputació Provincial de Castelló per a la conservació de Béns declarats Patrimoni Mundial.

 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº3 de l’obra “Urbanización calle Virgen del
Rosario” 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 VINT MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (20.659,81 euros) inclosa en Plans
Provincial d’Obres i Serveis 2016 (POYS).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº3 de
l’obra “Urbanización calle Virgen del Rosario” tal i com ve redactada.
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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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº1 i final
de l’obra “Patrimonio Mundial Pinturas Rupestres” tal i com ve redactada.

