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 dinou
hores del dia dinou 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 nº39/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
DOTZE MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (12.147,31).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de Declaració Responsable Ambiental presentat per Agropecuaria
Mas d’Amela S.L., per una explotació bovina en extensiu a ubicar en la finca situada en el
polígon 48, parcel·la 6, polígon 33, parcel·la 8, polígon 49, parcel·la 1, polígon 49, parcel·la 3,
polígon 24, parcel·la 20, 21 i 22, polígon 26, parcel·la 1 i 2.
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.
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.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 01/12/2016
HASH: a2fe86e3c9c8b8d0f3a78848e3435a05

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 19 D’OCTUBRE DE 2016

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.
- Examinat el procediment de Declaració Responsable Ambiental presentat per Alfredo Ortí
Boix, per una explotació de ramat vacú en extensiu a ubicar en la finca situada en el polígon
43, parcel·la 12.
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.

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.
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.
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Atès que s’ha acreditat la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic i
les ordenances municipals relatives al mateix.

- Vist l’expedient relatiu a la legalització d’una construcció dedicada a corral de 55 m2 en la
finca situada en el polígon 23, parcel·la 27, finca registral nº 2729 del municipi de Morella a
instàncies de Esther Pascual Milián.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 9 d’agost
de 2016.
Segon. Durant la tramitació de l'expedient s'han sol·licitat informes sectorials a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Tercer. L'expedient administratiu consta de Memòria, Plans d'Informació, títols de Propietat i
Compromís de Vinculació, i compleix el que disposa l'art.200 i 201 de la Llei 5/2014 de 25 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
Quart. La present petició s'emmarca dins dels supòsits establits en la Llei del Sol No
Urbanitzable sent també aplicable allò que s'ha disposat en el Pla General Municipal aprovada
definitivament el 8 de juny de 1994 i en la seua modificació núm. 6 aprovada el 13 de juny del
2001 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló.
Dit instrument de planejament classifica el sòl com no urbanitzable i el qualifica de Sòl No
Urbanitzable Comú, estant el seu concret règim jurídic establit en els articles 144 al 152 de les
Ordenances de l'instrument de planejament citat.

Primer. L'expedient està complet, havent-se tramitat de conformitat amb el que es disposa en
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
de la Comunitat Valenciana.
Segon. L'autorització prèvia s'insta per a la legalització d’una construcció dedicada a corral de
55 m2 en la finca situada en el polígon 23 parcel·la 27 del municipi de Morella, a instàncies de
Esther Pascual Milián, amb els següents paràmetres urbanístics comparats amb els legalment
aplicables:
CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda
Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat
NÚM. de plantes
Separació

NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m
3
Límits 3m

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
68,065 m2
55 m2
170,50 m3
0,08%
0,0021 m2/m2
1
27,23 m
3
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Fonaments de dret

Vial 3m
Sòl classificat
Nucli de població

258,01
SNU COMÚ
Morella

Tercer. A la vista de l'anterior quadro s'aprecia l'adequació d'allò que s'ha sol·licitat a la
normativa d'aplicació.
Quart. La sol·licitud s'adequa al que s’estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana, sobre
Sòl No Urbanitzable.
Quint. Es vincula una parcel·la de 68.065 m2.
Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic, i Desenvolupament Rural i a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori han emès un informe favorable condicionat al compliment dels requisits
d'infraestructures en l'informe assenyalats.
Els servicis tècnics de l'Ajuntament han emès un informe favorable respecte de l'autorització
prèvia objecte d'este expedient.

Concedir l’autorització prèvia per a la legalització d’una construcció dedicada a corral de 55 m2
en la finca situada en el polígon 23 parcel·la 27 del municipi de Morella, a instàncies de Esther
Pascual Milián, en els termes del present acord i supeditar la concessió de la llicència
municipal a la prèvia inscripció registral de vinculació de la total superfície real de la parcel·la a
la construcció, amb expressió de les concretes limitacions a la seva edificabilitat i divisibilitat
imposada per la present autorització, dignificant-li que l’atorgament de l’autorització prèvia no
eximeix de la llicència municipal que s’atorgarà, obtinguda aquella, si el projecte tècnic
presentat per la llicència d’activitat i construcció, s’ajusta a les ordenances municipals i a la
resta de la legislació aplicable. En particular, en relació a la previsió de l’abastiment d’aigua
potable i completa evacuació, recollida i depuració dels residus, així com a les infraestructures
sol·licitades per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
rural, i a la posició i acabat de l’edifici han de ser acordes amb el seu caràcter aïllat i rural.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Federación Española de
Municipios y Provincias, en el qual es comunica l’acord adoptat en la “I Assemblea General de
la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana”, d’aprovació de
quotes, així com informe de situació de la Red, actuacions realitzades, mitjans de presentació
d’iniciatives i contacte i esdeveniments pròxims prevists.
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A la vista dels Antecedents i Fonaments exposats i de la legislació vigent en matèria
d’urbanisme, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Teresa Escrivà Paradis, en nom i
representació dels Alumnes de 2on. de Batxillerat, en el qual sol·licita poder disposar de les
claus del Casal Jove, per tal de realitzar en este espai els assajos de la Desfilada de Moda.
Assabentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda dirigir-se a la sol·licitant
comunicant-li que tindran que presentar un llistat d’horaris i de persones responsables de cada
grup, i una vegada presentat podran disposar de la clau.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Servei de Gestió Patrimonial de la
Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport, en el qual es sol·licita la remissió de
documentació per tal de poder tramitar i adjudicar l’autorització sol·licitada per l’ocupació
temporal de l’immoble finca demanial Morella La Vella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-los que, respecte
a aquesta qüestió, s’està en contacte amb la Direcció General de Patrimoni per concretar el
projecte que se’ls remetrà una vegada concretat.
 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 el permís d’excavació paleontològica sol·licitada per al Polígon 58, parcel·la 11,
Cantera Mas de la Parreta-Mas de Sabater CMP-MS-05, exp. 2016/0701-CS.

 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.
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 Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, en el qual es comunica el llistat provisional de sol·licituds
acceptades i imports provisionals d’ajudes del Bo Infantil, corresponent al curs escolar
2016-2017.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Telefónica de España
S.A.U., en el qual es comunica la presentació del Pla de Desplegament, per part d’aquesta
empresa, d’una xarxa d’accés a nova generació, mitjançant fibra òptica en Morella.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Xarxa Vives d’Universitats, en el qual es
comunica l’organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, que tindrà lloc del 27 al
5
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per UNICEF Comité
Español, en el qual es comunica l’atorgament a l’Ajuntament de Morella del “Sello de
Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia”, en el marc de la “VII Convocatoria del
Sello de Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia” i “VII Certamen de Buenas
Prácticas, 2016-2020”.

29 d’abril a la Universitat Pompeu Fabra, sol·licitant la difusió d’aquesta activitat, així com la
renovació de la col·laboració econòmica per a l’edició 2017.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat de la informació
facilitada a l’IES Els Ports, així com aprovar una col·laboració econòmica de 100 euros.
 La Junta de Govern Local queda assabentada del d’escrit remés per la Gerència Territorial de
Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el qual es comunica l’anulació
de les taxes per regularització liquidades en els expedients de regularització 537176, 537983,
540514, 543325, 543196, 541973, 540665.12/15 i 74830.12/016.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Cap de Comarca Medioambiental dels
Ports, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
en el qual es comunica l’inventari del mobiliari existent en la Casa Forestal de Vallivana.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, que es realitze comprovació per
part de la Policia Local del referit inventari.
 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar el pressupost, presentat per
Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A, per a la renovació de la xarxa d’aigua potable
en el Portal de Forcall, i que ascendeix a 8.397,92 euros (IVA no inclòs), amb càrrec a la
Taxa Transitòria per Inversions.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, que es realitze informe per
part dels serveis tècnics.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Javier Amela Grau, en nom i
representació de Hermanos Amela Grau, en el qual sol·licita poder utilitzar el porxe (Blasco de
Alagón, 26-28) continu a la terrassa del seu establiment Casa Pere, per tal de poder posar una
atracció per a xiquets i un altaveu, els dies 21 i 22 d’octubre, de les 19:00 a les 23:00 hores.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Aurea Viñals Amela, en el qual sol·licita
la revisió del rebut de basures de C/ Tint, 4 donat que es tracta d’un local sense connexió
d’aigua, ni llum, i del de C/ Juan Giner, 26 del qual s’estan pagant taxes per 3 pisos quan sols
hi ha 2 pisos i un baix comercial que en este moment no té cap activitat.
Conegut l’informe realitzat per part de la Policia Local al respecte, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
6
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per l’Institut Cartogràfic Valencià, en el qual
es comunica la Resolució de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori i Presidenta del Consell Rector d’aquest organisme, de 1 de setembre de 2016, pel
qual s’encomana a l’Institut Cartogràfic Valencià la redacció del Pla Cartogràfic de València
(PCV), i es sol·licita memòria, el més concisa possible, respecte a la posició d’aquest
ajuntament front distintes qüestions per a la redacció del referit Pla.

Primer. Donar de baixa el rebut de basures corresponent a C/ Tint, 4, ref. Cadastral:
5507506YL4050N0251GK, donat que es tracta d’un local sense acabar.
Segon: Aprovar la liquidació per anys posteriors corresponent a C/ Juan Giner, 26 de la
següent manera:
Nom

Adreça

Referència Cadastral

Epígraf

Base
Imponible
1

Aurea Viñals Amela
18852400J
Aurea Viñals Amela
18852400J
Aurea Viñals Amela
18852400J

Juan Giner,
26-baix
Juan Giner, 26-1

5409613YL4050N0001OM

1.b)

5409613YL4050N0001OM

1.a)

1

Juan Giner, 26-2

5409613YL4050N0001OM

1.a)

1

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Mª Carmen Escuder Beltrán, en el qual
sol·licita respecte a l’establiment Restaurant Pizzeria Lola, l’aplaçament en dos pagaments de
la taxa corresponent a la terrassa del referit restaurant i que ascendeix a 1.398,10 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita
quedant el pagament de la següent manera:
699,05 euros a realitzar dins del període establert segons la notificació.
699,05 euros a realitzar abans del 20 de novembre.

 La Junta de Govern Local coneix la Resolució de 13 d’octubre, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions
locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l’educació de persones
adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Acollir-se a la citada convocatòria, presentant la corresponent sol·licitud a la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Segon. Comprometre’s a complir les obligacions que se deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de resultar beneficiaris.
Tercer. Mantenir en funcionament les activitats d’EPA durant tot l’exercici 2016 amb càrrec a la
partida 326/48005 del vigent pressupost General Ordinari.
 Conegut que en la sessió plenària de data 15 d’octubre de 2010 es va aprovar la signatura
d’un conveni entre Jorge Badal Montoliu, Antonio Badal Montoliu, Cristina Badal Montoli i
l’Ajuntament de Morella per a la cessió de terrenys en la finca Masia Torresegura, per a la
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1er. pagament:
2on. pagament:

instal·lació d’una bassa d’aigua per a punt de subministrament per a ramaderia, per un període
de 6 anys.
Coneguda la necessitat de prorrogar aquest conveni, i estant les dos parts d’acord, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la prorroga de sis anys més, del conveni entre Jorge Badal Montoliu, Antonio
Badal Montoliu, Cristina Badal Montoliu i l’Ajuntament de Morella, per a la cessió de terrenys
en la finca Masia Torresegura, per a la instal·lació d’una bassa d’aigua per a punt de
subministrament per a ramaderia.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde Rhamsés Ripollés Puig per a la signatura del referit conveni.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint hores de tot
el que com a Secretària certifique.

