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

A la ciutat de Morella sent les disset
hores i trenta minuts del dia catorze de
desembre 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.

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. No hi ha factures a tractar.
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 Diputació de Castelló en
el qual es comunica l’atorgament d’assistència jurídica per a l’Ajuntament de Morella per a
comparèixer com demandats, en el recurs contenciós administratiu Nº 000471/2016 interposat
per la mercantil Energías Renovables Mediterráneas S.A. (RENOMAR), contra la resolució
d’alçada, de 27 de juliol de 2016, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), en el marc de la liquidació de les quantitats a ingressar en el Fons de
Compensació per al desenvolupament d’actuacions en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat
Valenciana.
 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 l’autorització per a la realització de treballs de neteja de la bassa del Povet i en la
bassa Roja, ubicades en el monte UP-32 Vallivana.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per José Aguilar García, en el qual sol·licita
l’exempció en el pagament del impost municipal de vehicles, per al cotxe matrícula 1314DJY,
degut a la seva reconeguda mobilitat reduïda. Assabentada la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita amb efectes de l’1 de gener de 2017.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 14 DE DESEMBRE DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per José Ángel Pitarch Pitarch, com a rector
de la Parròquia de Morella, en el qual sol·licita, per tal de realitzar el proper 18 de desembre el
Festival de Mans Unides, 2 micròfons de peu i 1 sense fil, taula de so amb connexió per
ordinador, 25 cadires a l’escenari i disposar de la clau del Teatre per poder realitzat els assajos
i el festival.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local queda assabentada del llistat remés pel Servei Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació, de liquidacions Imp. Béns Immobles, remesa LIBI168004.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Juan Antonio García Monfort, en el qual
sol·licita l’exempció en el pagament del impost municipal de vehicles, per al cotxe matrícula
1636GJS, degut a la seva reconeguda mobilitat reduïda. Assabentada la Junta de Govern
Local per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita amb efectes de l’1 de gener de 2017.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Servei Territorial d’Urbanisme de
Castelló, en el qual es sol·licita informació respecte a l’obtenció o no de resolució de l’òrgan
ambiental de pròrroga dels efectes del document de referència en la tramitació del nou Pla
General d’Ordenació Urbana, ja que en el cas de no haver-lo obtingut es tindrà que iniciar
de nou el procediment de tramitació del nou Pla.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, sol·licitar una reunió amb el
Cap del Servei Territorial d’Urbanisme, Fernando Renau Faubell, per tractar aquesta
qüestió.

- Entrada de la brosta i bureo: 6 de desembre de 2016
Taules i cadires per a 200 persones en l’espai firal.
Claus de la plaça de bous per deixar els animals
Més matalassos en l’Escola Llar
Policia: no deixar aparcar, davant els arcs, davant Centre de Salut, Calçades, voltants de la
Plaça Colon, carrer Mare de Déu de Vallivana, Placet Església; baixar les pilones i avisar en la
rotonda de Bartolo que està l’entrada tallada.
- Dies 21 i 22 de gener:
Muntar escenari a Sant Joan i Placet de l’església per a la representació de la vida del sant.
Prohibir aparcar en Sant Joan, Placet de l’església, en la Cofradia, en tota la volta de les
grupes i contrabando, així com en el pla d’estudis.
Convocar als bombers.
Claus de la Plaça de Bous.
Baixar les pilones per a la volta de les grupes i contrabando.
Neteja després de passar els cavalls.
Disposar de l’alberg de la Fàbrica Giner per a que se queden els de la Ronda.
Taules i cadires per a 700 persones en l’Espai Firal.
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pels Majorals de Sant Antoni 2017, en el
qual sol·liciten:

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Accedir al que es sol·licita, sempre que disposen dels permisos corresponents, tenint
que posar-se en contacte en CISE per qualsevol altra qüestió relacionada en l’esdeveniment
proposat a realitzar en l’Espai Firal.
Segon. Pel que fa a taules i cadires l’Ajuntament de Morella sols disposa de 40 taules i 360
cadires.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les divuit hores i
trenta minuts de tot el que com a Secretària certifique.

