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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia sis d’abril 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 nº 14/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (36.676,16).
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 coneix l’escrit remés per Ángel Segura Boix, en el qual sol·licita la
retenció del pagament de les taxes municipals i de l’IBI, fins que es resolga, per part de
Cadastre, el recurs presentat respecte a l’immoble situat en Plaza La Fuente, 4, amb
referència cadastral 5509808YL4050N0001FM, propietat de Carmen Gasulla Ferrer.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li al sol·licitant que té
de dirigir-se la l’oficina de recaptació de la Diputació de Castelló per tal de realitzar el tràmit.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Teodosio Sangüesa Milián, en el qual
sol·licita la bonificació que correspon, segons l’article 6 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, dels vehicles matrícula 4055DDT i B9322MU,
donada la seva antiguitat de més de 25 anys.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita amb
efectes des de l’1 de gener de 2017.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 6 D’ABRIL DE 2016

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el qual es comunica la denegació de l’aprovació
definitiva del Pla Especial de la zona 4 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Adrià Puig Pitarch, com a President del
Club Ciclista Alt Maestrat “Rodant a prop del cel”, en el qual sol·licita autorització per a la
realització, el proper 24 de setembre de 2016, de la proba “I XC Alt Maestrat / I Marxa BTT
Catí” que discorrerà per camins rurals del municipi de Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita
sempre que aquesta proba discórrega per camins públics, tenint que aportar documentació
gràfica al respecte.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Carlos Felius Albalat, en nom i
representació del Grup de Teatre de Morella, en el qual, per tal de poder realitzar les
representacions teatrals els dies 18 i 24 de juny, sol·licita poder disposar del teatre una
setmana abans de la primera representació. Assabentada la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda, accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Jose Miguel Gasulla Asensio en el qual
sol·licita l’exempció en el pagament del impost municipal de vehicles, per al cotxe matrícula
7654BCK degut a la seva reconeguda minusvalidesa, a partir del 31-03-2015, data del
reconeixement. 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 coneguda la notificació de l’empresa Tetma, de finalització de
prestació del servei de recollida de basura, i tenint coneixement de la pròxima adjudicació del
referit servei a l’empresa Fobesa-FCC, per unanimitat, acorda sol·licitar una reunió, tant amb la
Diputació Provincial de Castelló com en l’empresa concessionària per plantejar les següents
qüestions:
Freqüència de recollida: es té constància que la recollida es realitzarà menys dies
dels que s’estaven fent anteriorment, tant per a la temporada baixa, com per l’alta. Aquest fet
provocaria problemes d’olors a l’hora de portar a terme una bona recollida, així com massa
temps, tant pel que fa a basura orgànica com la de restes, en els contenidors.
Nombre de contenidors: al ser més menuts se multiplicaran fent que ocupem més
espai en els diferents pobles, enlletgint els espais, així com incrementant els problemes amb
els veïns.
- Dies de recollida: no queda clar si els caps de setmana, que és quan més visitants hi ha, es
portarà a cap la recollida.
- Preu a pagar per cada ciutadà.
- Recollida i transport de la selectiva: no està clar on es portarà, ni si se pot realitzar conforme
a la normativa.
-
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 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Mancomunitat Taula del
Sénia, en el qual s’informa de la 13a Mostra de la Taula del Sénia, que tindrà lloc els dies 4 i 5
de juny, a Sant Jordi.

 La Junta de Govern Local coneix la sol·licitud presentada per Emmanuel Fuster Martí per a la
reparació de danys produïts el dia 16-03-2016 en el vehicle de la seva propietat, matrícula
6498HBM, amb motiu de les obres que es realitzaven front al seu domicili.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, i d’acord amb l’informe de la Policia
Local, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix la remesa complementària al padró definitiu de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica que va ser aprovat en la Junta de Govern de 9 de març de 2016,
presentada pel Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló,
remesa 2016-1-14, any 2016 i que ascendeix a 338,16 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la remesa complementària referida anteriorment.
Segon . Aprovar de nou el padró definitiu de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica que
ascendeix a 223.934,54 euros, exposant-lo al públic en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
 La Junta de Govern Local coneix la publicació en el BOP nº33, de 17 de març de 2016, de les
bases de la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló, per les que es publiquen les
bases reguladores de les subvencions per ajuntaments de menys 3.000 habitants per
adquisició de material, equipament esportiu i trofeus.
Coneix així mateix el pressupost presentat per a la compra de material esportiu, que ascendeix
a un import total de 4.597,21 euros.

Primer. Aprovar el pressupost per a la compra de material esportiu, tal i com es presenta.
Segon: Sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló d’acord amb les
bases referides anteriorment, facultant al Sr. Alcalde, D. Rhamsés Ripollés Puig, per a
subscriure la corresponent petició.
Tercer. Comprometre’s a consignar crèdit suficient per cobrir, en el seu cas, el diferencial
econòmic entre l’import de l’ajuda econòmica provincial que s’assigne i l’import total de
l’esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix la publicació en el BOP nº31, de 12 de març de 2016, de les
bases reguladores de la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló, per a la concessió
de subvencions a ajuntaments, per a la realització de carreres de muntanya i asfalt en l’exercici
2016.
Coneix així mateix el pressupost presentat per a la realització de l’activitat “II Cursa de Running
Morella-Xiva”, que ascendeix a un import total de 1.210,00 euros.
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Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el pressupost per a la realització de la “II Cursa de Running Morella-Xiva”, tal i
com es presenta.
Segon: Sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló d’acord amb les
bases referides anteriorment, facultant al Sr. Alcalde, D. Rhamsés Ripollés Puig, per a
subscriure la corresponent petició.
Tercer. Comprometre’s a consignar crèdit suficient per cobrir, en el seu cas, el diferencial
econòmic entre l’import de l’ajuda econòmica provincial que s’assigne i l’import total de
l’esdeveniment.
 La Junta de Govern Local coneix el “Proyecto básico y de ejecución de restauración de la Torre
del Racó en Morella” redactat pel Arquitecte Conservador del Castell i Muralles de Morella,
Vicente Dualde Viñeta, el pressupost del qual ascendeix a 241.278,33 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda aprovar el referit projecte, tal i
com es presenta, remetent-lo a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores de
tot el que com a Secretària certifique.

