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

A la ciutat de Morella sent les dinou
hores del dia vint-i-tres de març 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 nº12/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VUIT MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (8.410,65).
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 Manuel Ortí Adell, per construir un barandat, fer una barbacoa i un bany en la nau situada en
Caseta Torre Figols, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05
euros, la taxa urbanística que es fixa en 4,56 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 60,80 euros.
Conegut per la Junta de Govern Local l’expedient de llicència d’obres presentat Miguel Ángel
Querol Vives, per creuar una mànega soterrània per la carretera Vega del Moll, per portar
aigua des del pou fins al dipòsit, i conegut que en el mateix obren els informes preceptius que
són favorables, la Junta de Govern Local per quatre vots a favor del Grup Municipal Socialista i
l’abstenció de Miguel Àngel Querol Vives, acorda aprovar la taxa de sol·licitud de llicència d’obres
que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 0,75 euros i la liquidació de l’impost
de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 10,00 euros.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 23 DE MARÇ DE 2016

4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de declaració responsable ambiental de l’activitat de ramaderia de
vaquí en extensiu presentat per Alberto Sabater Darsa, per una activitat de ramaderia de
vaquí en extensiu a ubicar en el polígon 53, parcel·la 8, masia Candeales.
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
disposa la legislació vigent en la matèria, per la qual cosa 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 servicis 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 establits en les normes
aplicables.

1er. Autoritzar l’inici de l’activitat de referència, excepte el dret de propietat i sense perjuí del
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 llicències 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 esta resolució a l'interessat, amb expressió dels recursos que
contra la mateixa puguen formular-se.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit remés per la Direcció General de Cultura i Patrimoni,
en el qual s’invita a la Jornada Informativa que tindrà lloc el 12 d’abril de 2016 referent a la Llei
4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, per unanimitat, acorda que es realitze
informe al respecte, per part del Director de Museus, Carlos Sangüesa.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Aridos Sorribes, Amela i
Vives S.L., en el qual s’adjunta informe de seguiment, que forma part del condicionament de
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En virtut d'allò que s'ha exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

l’Informe Favorable del Servei de Biodiversitat, respecte al “Proyecto de adecuación de un
ramo del Rio Bergantes para la mejora del hàbitat de la nutria Ortells-Morella”.
 Coneguda la proposta emesa a l’efecte pel President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
“El Roser de Xiva de Morella”, inscrita en el Registre d’Associacions amb el número 2308,
secció 1ª, en data 21 de novembre de 1998, amb domicili social en C/ Placeta, 2-2 de Xiva,
concessionària de l’ús del referit local municipal.
Conegudes les bases de la convocatòria, de la Diputació de Castelló, de subvencions
econòmiques destinades a l’execució d’obres de reforma i condicionament, i a l’adquisició
d’equipament, de locals habilitats com clubs de persones majors de la província de Castelló,
corresponent a l’exercici econòmic 2016, publicades en el BOP nº33 de 17 de març de 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar una subvenció de 1.875,00 euros,
destinada a l’execució de les obres de reforma o condicionament del referit Club de Persones
Majors, consistents en reforma i eliminació de barreres arquitectòniques.
 La Junta de Govern Local, conegut el procediment per a la incorporació de nous col·lectius a
LEXNET, per unanimitat acorda, sol·licitar se tramite la inclusió d’aquest Ajuntament en el
compte OIP de la Subdirecció General de Noves de les Tecnologies de la Justícia (SGNTJ).
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Rafael Badal Amela, en el qual
sol·licita un gual en Carretera Castellón, 15-2º, per unanimitat acorda concedir el vado nº 186
per a la referida adreça.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Juan Sánchez Herreros, Delegat de
l’Associació Angeles Guardianes Associació de Policies Motoristes APM Tarragona, en el qual
sol·licita autorització per fer us d’una zona d’estacionament amb seguretat, per al dia 15 de
maig; dia en el que es celebrarà una visita a Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
tenint que posar-se en contacte amb la Policia Local, per tal de concretar els detalls de
l’esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per José Manuel Ferrer Gasulla, de
sol·licitud de subvenció econòmica municipal per a poder desenvolupar activitats
complementàries en el Centre de Dia de Morella.
Coneguda l’avaluació realitzada pels Servicis Socials d’aquest Ajuntament d’acord amb el que
establix l’ordenança que regula esta subvenció.
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 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Ricardo Badal Amela, en el qual
sol·licita un gual en Carretera Castellón, 15-2º, per unanimitat acorda concedir el vado nº 187
per a la referida adreça.

Conegut que en data 17 de desembre de 2015 s’aprova el Pressupost Municipal per a l’any
2016, en el qual s’ha afegit el crèdit necessari per a fer front al gasto que suposa la concessió
d’estes subvencions.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la subvenció condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
matèria de servicis complementaris en el Centre de Dia, a la sol·licitud que figure a
continuació, per l’import que s’indica i per a l’activitat que s’assenyala.
Nom
José Manuel Ferrer Gasulla

Activitat
Menjador

Preu diari
6,50

Subv. (30%)/dia
1,95

Segon. Notificar esta proposta de resolució a les persones interessades, tal i com estableix
l’ordenança específica, concedint un termini de deu dies per a presentar al·legacions.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, en el qual s’informa de l’aprovació per part de les Corts de la
Resolució 36/IX que insta al Consell de la Generalitat a retirar amb caràcter immediat les
plaques commemoratives, inaugurals o esments honorífics, on figure el nom de persones que
hagen ostentat càrrecs públics i hagen estat condemnades per sentència judicial ferma per
corrupció, delictes contra la hisenda pública i la seguretat social o per delictes contra
l’administració.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Enrique Boix Segura i Juan José Boix
Segura, en el qual sol·liciten, aprofitant la propera reparació de que es realitzarà de la carretera
CV-110 per part de la Diputació de Castelló, s’instal·len senyals de limitació de velocitat en el
punt d’accés a aquesta carretera des de la N-232, per tal d’evitar accidents com els que s’ha
produït en distintes ocasions deguts a l’excés de velocitat.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda emetre informe positiu al
respecte, donant trasllat d’aquest junt amb la sol·licitud referida anteriorment, a la Diputació de
Provincial de Castelló.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pel “Club de cazadores Ortells”, en el qual
es presenta la memòria valorada dels treballs a realitzar en benefici del monte d’utilitat pública
UP nº CS-062 Boalar d’Ortells, del qual aquest Club és adjudicatari del seu aprofitament
cinegètic.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la memòria valorada referida anteriorment, tal i com es presenta.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar a la referida
Conselleria que des d’aquest Ajuntament ja es va procedir a la retirada de tots els elements
que complien amb les característiques referides en la Resolució 36/IX.

Segon. Remetre aquesta memòria a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, per al seu coneixement i efectes.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pel “Club de cazadores El Maestrazgo”, en
el qual es presenta la memòria valorada dels treballs a realitzar en benefici del monte d’utilitat
pública UP-31, Pereroles, UP-30 Carrascals i UP-29 Herbeset, dels quals aquest Club és
adjudicatari del seu aprofitament cinegètic.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la memòria valorada referida anteriorment, tal i com es presenta.
Segon. Remetre aquesta memòria a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, per al seu coneixement i efectes.
 La Junta de Govern Local queda assabentat de l’escrit remés pel Servei Valencià d’Ocupació i
Formació SERVEF en el qual s’informa de les tres línies de subvenció dirigides al finançament
de programes mixtos ocupació-formació, sent una d’elles finançada a través del programa de
garantia juvenil AVALEM JOVES, establerta en la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016.
 La Junta de Govern Local coneix l’Estratègia Provincial per al foment de l’ocupació,
emprendiment i promoció econòmica 2016 de la Diputació Provincial de Castelló, publicada en
el BOP nº21 de 18 de febrer de 2016.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i Relacions
Internacionals de la Diputació de Castelló.

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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Primer. Aprovar l’adhesió de de l’Ajuntament de Morella a “l’Estratègia Provincial per al
Foment de l’Ocupació, Emprendiment i Promoció Econòmica 2016”.

