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 vint-i-un 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. La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta de
despeses nº47/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
QUATRE MIL NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (4.090,25).
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 Domitila Ripollés Querol, per canviar la teulada i arreglar la fatxada de l’immoble situat en
polígon 67, parcel·la 78, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 5,49 euros i l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 73,20 euros.
A Berta Aguilar Baldó, per pintar la fatxada de l’immoble situat en carrer Maestro Carbó, 24,
aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 2,55 euros i l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es
fixa en 34,00 euros.
A Alejandro Zapater Mañas per tabiqueria interior, instal·lació d’aigüa i desaigües, col·locació
de manisetes, instal·lació elèctrica i lluït d’algeps en l’immoble situat en carretera castelló, 14,
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aprovant al taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 27,10 euros i l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es
fixa en 361,36 euros.
A Maestrazgo Distribución Eléctrica S.L.U. per a la canalització del trenat aeri en la zona de la
Plaça Colon, per que és necessari la construcció d’un armari de 1400x1200 m que es situaria
en la paret baixa de la calçada de la Plaça Colon i per a la realització d’una rasa de 12m per
connectar l’armari amb una arqueta ja existent.
A Santiago Ripollés Milián per a la canalització d’una part de l’enllumenat públic que discorre
per l’immoble situat en Blasco de Alagón, 48 i Virgen de Vallivana, 67, aprovant la taxa de
sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Vista la comunicació de transmissió de titularitat de la llicència ambiental de bar instal·lada en
carrer Julián Prats, 51, presentada per Julián Pascual Querol.
Vist el 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
de la Comunitat Valenciana i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Segon. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la llicència.
Tercer. Aprovar la liquidació de la taxa per atorgament de llicencies d’obertura d’establiments,
practicada de conformitat amb la corresponent Ordenança Fiscal Reguladora, la quota de la
qual queda fixada en 315 euros.
Quart. Notificar als interessats als efectes oportuns.
- Vista la comunicació de transmissió de titularitat de la llicència ambiental de bar instal·lada en
carrer Blasco de Alagón, 9, presentada per Stefan Mihai Fleorca.
Vist el 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
de la Comunitat Valenciana i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
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Primer. Prendre coneixement de la comunicació de canvi de titularitat de la Llicència Ambiental
de bar instal·lada en carrer Julián Prats, 51.

Primer. Prendre coneixement de la comunicació de canvi de titularitat de la Llicència Ambiental
de bar instal·lada en carrer Blasco de Alagón, 9.
Segon. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la llicència.
Tercer. Aprovar la liquidació de la taxa per atorgament de llicencies d’obertura d’establiments,
practicada de conformitat amb la corresponent Ordenança Fiscal Reguladora, la quota de la
qual queda fixada en 315 euros.
Quart. Notificar als interessats als efectes oportuns.
- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua presentat per Sucesores de
Viñals S.L. per venda al por menor de productes tèxtils a ubicar en l’immoble situat en carrer
Blasco de Alagón, 30, A – 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 el capítol V 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 en l’expedient consten tots els documents, tràmits i informes establerts en les normes
aplicables.
En virtut de l’exposat, 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.
- Vista la comunicació de transmissió de titularitat de la llicència ambiental de bar instal·lada en
callejón Fortea s/n, presentada per Ligija Balciauskiene.
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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.

Vist el 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
de la Comunitat Valenciana i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Prendre coneixement de la comunicació de canvi de titularitat de la Llicència Ambiental
de bar instal·lada en callejón Fortea s/n.
Segon. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la llicència.
Tercer. Aprovar la liquidació de la taxa per atorgament de llicencies d’obertura d’establiments,
practicada de conformitat amb la corresponent Ordenança Fiscal Reguladora, la quota de la
qual queda fixada en 315 euros.
Quart. Notificar als interessats als efectes oportuns.
- Examinat el procediment de Declaració Responsable Ambiental presentat per Morella
Vacances S.L., per comerç al por menor d’articles de regal i agència de viatges a ubicar en
l’immoble situat en carrer Blasco de Alagón, 13.

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.
En virtut de l’exposat, 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.
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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 declaració responsable ambiental previst en l’article 66 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat
Valenciana.

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 coneix les bases de la convocatòria de subvencions dirigides al
manteniment i/o equipament, pels ajuntaments beneficiaris, d’unitats de respir familiar 2017,
publicades en el BOP nº151 de 15 de desembre de 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. L’Ajuntament de Morella es compromet a disposar de la utilització dels immobles
referits a l’habilitació en el mateix d’una unitat municipal de Respir Familiar a les pedanies de
Xiva i Ortells per a l’exercici 2017, en el suposat de percebre la subvenció econòmica
provincial a tal finalitat i de facilitar l’accés al servei, en situació de disponibilitat de places, de
persones majors domiciliades en altres localitats territorialment properes o integrants del
mateix àmbit comarcal.
Segon. Delegar en el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris a
l’efecte de la sol·licitud de la subvenció.

 La Junta de Govern Local coneguda la necessitat de realitzar la revisió anual dels extintors
dels distints immobles municipals, per unanimitat acorda, sol·licitar pressupost a distintes
empreses per al manteniment i revisió de l’any 2017.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per Esther Guardiola Mestre, en el qual es
sol·licita la baixa del gual nº 0003 del carrer Alta San Francisco, 5, per unanimitat acorda,
accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Servei Psicopedagògic Escolar C 01
Maestrat – Els Ports, en el qual es sol·licita informació sobre la disponibilitat d’algun espai
municipal per tal de poder albergar una de les subseus dels Serveis Psicopedagògics Escolars
C01 (SPE) segons la proposta feta de des de la Conselleria d’Educació de fer més subseus
dels Serveis Psicopedagògics Escolars C01 (SPE).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, comunicar al Servei
Psicopedagògic Escolar C 01 la predisposició d’aquest Ajuntament a col·laborar amb la cessió
d’un espai per albergar aquesta subseu, tenint que posar-se en contacte amb les regidores de
Benestar Social, Malú Blasco, i d’Educació, Judit Garcia per tal de concretar aquesta qüestió.
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 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la coordinadora dels serveis de neteja
d’aquest ajuntament respecte a les necessitats de productes de neteja, per unanimitat
acorda, sol·licitar ofertes per al subministrament d’aquests productes per a l’any 2017.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, en el qual es sol·licita documentació per tal de poder iniciar el
procediment administratiu previst per a l’exercici 2017 de finançar centres i programes de
serveis socials de titularitat municipal.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, donar trasllat a l’assistenta
social per tal que es realitze l’enviament de la documentació sol·licitada.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Club Esportiu Xafa-roques de Forcall, en el
qual es sol·licita permís per poder passar una cursa de muntanya i una marxa btt que es
disputaran el 29 i 30 d’abril de 2017.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita,
sempre que les dos proves discorregen per camins públics.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel servei de cooperació de la
Diputació Provincial de Castelló, en el qual es comunica l’autorització de la pròrroga per a la
realització de l’obra “Urbanización calle Virgen del Rosario, Tramo Cuesta San Juan, Cuesta
Virgen del Rosario” inclosa en els Plans Provincials d’Obres i Serveis 2016 (POYS), fins al 30
de desembre de 2016.

 La Junta de Govern Local coneguda la facturació de Vodafone España S.A., i tenint en compte
que aquesta no es correspon amb el contracte que es va signar en el seu dia, per unanimitat
acorda, dirigir-se a la referida empresa per tal de manifestar-los el profund desacord amb la
referida facturació, sol·licitant a la major brevetat possible una reunió per tal de solucionar
aquesta discrepància i que la facturació s’ajuste a allò que es va signar en el contracte, evitant
noves facturacions que este Ajuntament no pagarà fins que no siguen correctes.
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.
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Red Eléctrica de España,
en el qual s’agraeix la col·laboració d’aquest Ajuntament en l’edició de llibre “Cuadernos de
viaje. Por tierras de Teruel y Castellón” editat amb motiu de la construcció de les línies
elèctriques Mezquita-Morella i Mudéjar-Morella.

