Assistents:
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver
Amadeu Bordàs Antolí
La Secretària Accidental
Gema Ripollés Querol

A la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia dinou de gener 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
extraordinària 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. 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 conegut l’escrit remés per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, per unanimitat acorda, remetre la
documentació sol·licitada per tal que es dicte resolució nominativa a favor d’aquesta entitat
local, per al finançament dels distints centres i programes de serveis socials de titularitat
municipal.
 La Junta de Govern Local coneix la sol·licitud presentada per l’empresa Actia Iniciativas S.L.,
per tal que es prohibeixe l’estacionament, els dies 19 i 20 de gener, en els carrers Castell i
Costa Trinquet, per poder procedir a la retirada de la grua-torre d’edifici Colomer-Zurita.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per el President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el qual s’agraeix l’acollida que va tenir el Consell
Valencià el passat cap de setmana amb motiu de la celebració del Seminari Govern-Hivern
2016.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE GENER DE 2016

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per CEIP Mare de Déu de Vallivana, en el
qual es sol·licita poder fer ús de les instal·lacions de l’Espai Firal, amb motiu de la celebració
de les Jornades d’Educació Vial, els dies i horaris següents:
- Dimecres 16-03-2016, pel matí i per la vesprada fins a les 17 hores.
- Dijous 17-03-2016, de 10 a 13:30 hores.
També es sol·licita la instal·lació d’un canó de projecció i d’una pantalla per poder fer-ne ús.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix el recurs de reposició presentat per Jorge Royo Querol, a
l’acord pel qual es fixava la liquidació de les taxes de basures de Carretera Alcorisa s/n
(Diseminados 61), en un rebut com a epígraf 1.a) i l’altre com a 1.b), per considerar que
l’epígraf 1.b.) aplicat al garatge del local no es pot aplicar ja que no es pot considerar com local
a efectes de la normativa tributària, sinó que forma part de la pròpia vivenda per la qual ja es
paga el rebut corresponent.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, admetre el recurs presentat
quedant la liquidació per anys posteriors de la següent manera:
Nom

Adreça

Referència Cadastral

Epígraf

Jorge Royo Querol
18898545C

Diseminados, 61

002119700YL40B0001BH

1.a)

Base
Imponible
1

PRIMER. Comparèixer mitjançant la representació de l’advocat Damià Fabregat Pérez i la
procuradora Pilar Sanz Yuste en el recurs contenciós-administratiu Abreviat 459/2015
interposat per Orencio Valverde Rubio.
SEGON. Designar la direcció lletrada y la representació de l'Ajuntament de Morella en el
recurs descrit en l’anterior acord, facultant-los tant amplament com en dret sigue necessari
per intervenir en el procediment principal, així com en els tràmits o incidents de què ells
deriven.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-i-una hores
de tot el que com a Secretària certifique.
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 Examinat l’escrit del Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº1 de Castelló pel que es
comunica la interposició de recurs contenciós administratiu front a aquest Ajuntament, sent
competent aquesta Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

