ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 14 DE SETEMBRE DE 2016

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

A la ciutat de Morella sent les dinou
hores del dia catorze de setembre 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 nº34/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS (45.414,53).
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 Ionut Pataca, en el qual sol·licita es
done de baixa del padró d’habitants a Banu Carme, empadronat en el seu domicili, donat que
aquesta persona ha marxat a Rumania i no ho pot fer personalment.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li que no es pot
donar de baixa si aquest tràmit no el realitza la persona interessada, tot tenint en compte que si
en el termini de tres mesos, Banu Carme no presenta el document NIE es procedirà a la seva
baixa ja que no el va presentar en el moment d’empadronar-se.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per José Vicente Castel Ariño, en nom i
representació de l’Associació Musical Mestre Candel, en el qual sol·licita permís per poder
utilitzar, l’espai firal, 40 taules, 300 cadires, el camió de l’Ajuntament, per al trasllat dels
instruments, equip de megafonia i neteja de l’espai firal, per a la celebració, el proper 15
d’octubre, d’una trobada de bandes, sopar i orquestra.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
sempre i quan disposen dels permisos corresponents, tenint que posar-se en contacte en
CISE per a qualsevol altra qüestió relacionada en aquest esdeveniment.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Albert Calvo Riera, en nom i
representació dels Alumnes de 2on. de Batxillerat, en el que sol·licita permís per utilitzar l’Espai
Firal el dia 10 de desembre per a la celebració de la desfilada de moda.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda 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.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Pablo Ripollés Marín com a gerent de
l’empresa Ripollés Marín S.L., en el qual sol·licita poder disposar de 5 places d’estacionament
en el pàrquing cobert de l’Alameda, per als dies 1 i 2 d’octubre, per tal que els propietaris d’un
grup de vehicles antics que visitaran Morella en estes dates i que s’allotgen en l’Hotel Cardenal
Ram, puguen deixar els seus vehicles.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
comunicant-li que les places que podrà ocupar seran les 51, 55, 56, 57 i 58, tenint que
abstenir-se d’ocupar-ne qualsevol altra, i tenint que pagar una taxa de 12 euros per plaça.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Enrique Ejarque Amela, en el qual
sol·licita l’exempció en el pagament del impost municipal de vehicles, per al cotxe matrícula
4372JLG degut a la seva reconeguda minusvalidesa. 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 presentat pel Clàssic Motor Club del Bages, en el
qual es comunica la realització, el dia 30 d’octubre de 2016, del “XXIV Sortida Porsche”
sol·licitant permís per poder passar pel terme municipal de Morella, d’uns 25 vehicles, tenint
previst el pas de les 11:30 venint de Villores per la CV-14 i eixint per la N-232 cap al Port de
Torre Miró.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita.
• La Junta de Govern Local coneguda la queixa presentada pel Sr. Joan Asensio, amb registre
d’entrada 2401, de data 30 d’agost de 2016 i vist l’informe de la Policia Local al respecte, per
unanimitat, acorda remetre el referit informe a l’interessat.
• La Junta de Govern Local coneix la comunicació presentada pel Centre de Salut respecte a
una mossegada ocorreguda el dia 26 d’agost de 2016
Conegut l’informe realitzat per part de la Policia Local, per unanimitat acorda, donar trasllat del
referit informe en el qual es dóna compte de tres incidents en la mateixa ubicació, terme
municipal de Forcall, a l’Ajuntament d’aquesta localitat, així com al Centre de Salut Pública de
Benicarló, per a l’aplicació, en el seu cas, de l’article 2.2 i 3 del R.D. 287/2002 de 22 de març
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que desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre de Tinença d’animals potencialment
perillosos.
• La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentant per Mª Luz Pallarés Ortí, en nom i
representació de Obras y Construcciones Meseguer Celma S.L., en el qual sol·licita, la baixa
en el rebut de basures, donada la baixa des del 29 de febrer de 2016 de l’activitat que venia
desenvolupant en carrer Polígon Industrial, 30.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita tenint
de aplicar-se, a partir de 2017, per a l’immoble situat en Polígon Industrial, 30, ref. Cadastral
6295101YL4069N0001WL la tarifa corresponent a local sense ús, epígraf 1.b).

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.
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