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 vint hores
del dia cinc d’octubre 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 nº37/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
(51.317,63).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per l’Ajuntament de Forcall en el qual es
comunica l’acord pres pel Ple d’aquest ajuntament segons el qual es manifesta, a la resta
d’ajuntaments signants del Conveni per a l’explotació conjunta de sondeig d’abastiment
urbà en Sorita, la voluntat de fer efectiva l’extinció o modificació del conveni, donat que
considera ha devingut ineficaç per aquest Ajuntament, així com que es convoque una
reunió, si es considera oportú, per tractar la qüestió.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar que es convoque la
reunió sol·licitada.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la renovació de l’autorització de les
videocàmares fixes instal·lades en el Polígon Industrial “Les Casetes”, Plaza de la Font, Pl.
Sant Miguel, C/ Juan Giner i C/ Blasco de Alagón, per un període d’un any, en les mateixes
condicions en les que van ser autoritzades.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de
Castelló de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 05 D’OCTUBRE DE 2016

Rural, en el qual es comunica l’autorització de 38 ganxos de jabalí, compresos entre el 12
d’octubre i el 6 de desembre de 2016, en el Monte de Vallivana.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Francisco Javier Temprado Albalat,
en nom i representació del Club Deportivo de Caza “El Maestrazgo” de Morella, en el qual
sol·licita la gestió dels 38 ganxos de jabalí, compresos entre el 12 d’octubre i el 6 de
desembre de 2016, a realitzar en el Monte de Vallivana.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda adjudicar la gestió dels
referits ganxos al Club Deportivo de Caza “El Maestrazgo”, tal i com va sol·licitar,
comunicant-los que s’ha passat llistat de responsables i possibles participants a l’Oficina
Comarcal de Sant Mateu.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Direcció General de Medi Natural i
d’Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, en el qual es comunica que no es considera justificada la sol·licitud
de pròrroga sol·licitada per aquest Ajuntament per al document de referència del Pla General,
havent-se de realitzar nova sol·licitud de pròrroga, concretant, amb un major grau
d’especificitat, les accions a realitzar en relació a la continuïtat de la tramitació del procediment
d’avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla General.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze una nova
sol·licitud de pròrroga tal i com s’indica en l’escrit remés per la Conselleria.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº2 de
l’obra “Urbanización calle Virgen del Rosario” tal i com ve redactada.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General de
Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual es
comunica la no autorització del Projecte bàsic i de execució i Estudi de seguretat i Salut
d’Obres de Consolidació i Restauració corresponent a la zona de la Torre de San Francisco i la
Torre de la Pardala, del Castell de Morella, redactat per l’arquitecte Carlos Quevedo Rojas.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Juan Amela Ibáñez, en el qual
sol·licita es deixe sense efecte la petició realitzada de 2ª activitat, ja que els llocs que se li
ofereixen no són del seu interès, manifestant la seva voluntat de continuar en servei actiu
dins del Cos de Policia Local de Morella, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Miguel Gisbert Querol, en nom i
representació de Trans Jomi S.L., en el qual es sol·licita el distintiu de resident (verd), per al
vehicle de rènting matrícula 7618JSF.
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 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº2 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 QUARANTA MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (40.473,78
euros) inclosa en Plans Provincial d’Obres i Serveis 2016 (POYS).

Conegut l'article 6 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a través
de voreres i reserva de via pública per estacionament exclusiu, parada de vehicles, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'any 2015, publicada en el BOP nº
156, de 27 de desembre de 2015, segons el qual:
«Els residents en Morella que tinguen un vehicle de rènting i sol·liciten el distintiu de
resident (verd), deuran pagar una taxa corresponent al 50% de l'Impost Municipal de
circulació de vehicles a l'hora de fer la sol·licitud corresponent».
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita, comunicant-li
al sol·licitat que la liquidació de les taxes segons l’ordenança vigent, corresponent a l’any
2016 és com segueix:
Propietari
Trans Jomi S.L.

Vehicle

Potencia
Fiscal

7618JSF

21,75

Base
Imponible

Taxa

4t trimestre

223,94

111,97

28,00

 La Junta de Govern Local coneix l’Orde 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Rhamsés Ripollés Puig, per a la signatura de la corresponent
sol·licitud.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per “SINTRA Servicios Industriales y
Transportes S.A.” en el qual es demana autorització per a la realització del 2on. tractament
fitosanitari en l’àmbit no agrari en la Subestació Elèctrica de Morella pertanyent a Red Eléctrica
de España S.A.U, que tindrà lloc el 14/10/2016, seguint les especificacions del document
d’assessorament nº S-210/16. Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda
autoritzar el tractament sol·licitat.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Rafael Cerezo Romero en el qual
sol·licita llicència d’ocupació de via pública per al dia 10 d’octubre de 2016 de 14:00 a 20:00
hores, per tal realitzar la càrrega de mobiliari de l’oficina Cajamar, així com una zona
d’estacionament, el més pròxima possible de Plaza Colon, 8, d’aproximadament 8 metres.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir a allò sol·licitat, donant
trasllat a la Policia Local.
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Primer. Sol·licitar una ajuda econòmica a Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball per distintes campanyes amb un cost total de NOU MIL
VINT-I-CINC EUROS (9.025,00.-).

 La Junta de Govern Local conegut l’informe realitzat per part de la Policia Local, en relació a
l’escrit presentat per Palmira Monfort Ulldemolins, en relació a la zona de càrrega i descàrrega
de Blasco de Alagón, 6, per unanimitat, acorda remetre’l a la sol·licitant.
 La Junta de Govern Local conegut l’informe realitzat per part de la Policia Local, en relació a la
sol·licitud presentada per veïns dels carrers Segura Barreda, Colomer, Marquesa Fuente el
Sol, Blasco de Alagón, Virgen del Pilar, Cuesta Vaquero i Cuesta Suñer, respecte a la regulació
del trànsit des del 16 de juliol al 11 de setembre, per unanimitat, acorda remetre’l als
sol·licitants.
 La Junta de Govern Local coneix l’informe realitzat per part de la Policia Local, en relació a
l’escrit presentat per Diego Ibáñez Grau, com a President de la Comunitat de Propietaris del
carrer Virgen del Rosario, 16, en el qual sol·licita l’habilitació de més zones verdes
d’estacionament de residents, en els carrers i places de la zona baixa del poble, donada la
impossibilitat d’estacionar, en caps de setmana i mesos d’estiu, en aquesta zona.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre al sol·licitant el referit
informe, comunicar-li que s’entenen els motius de la seva sol·licitud per lo que s’està estudiant
com poder habilitar més zones d’estacionament per a residents (zones verdes) el més prompte
possible.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Universitat Jaume I, UJI, en el qual
s’informa del Manifest aprovat pel seu Consell de Direcció, exigint el restabliment d’un servei
públic de transport ferroviari el més prompte possible, tant amb el sud com amb el nord de
l’UJI.

 La Junta de Govern Local coneguda l’antiguitat del personal laboral d’aquest Ajuntament, i
coneguda la diversitat de situacions, per unanimitat acorda, transformar la situació laboral en la
Seguretat Social per a que siga més acorde amb l’antiguitat i estabilitat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint hores i trenta
minuts de tot el que com a Secretària certifique.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda l’adhesió d’aquest Ajuntament
al Manifest per al restabliment d’un servei públic de transport ferroviari, tal i com es presenta.

