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

A la ciutat de Morella sent les deu hores
del dia vint de juliol 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 nº 29/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
(29.273,92).
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.
- VIST l'expedient relatiu a la construcció d’instal·lacions adjuntes a l’explotació porcina,
consistents en una oficina, magatzem i bassa de purins en la finca situada en el polígon 58
parcel·la 4 del municipi de Morella, a instàncies de Miguel Angel Querol Vives.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 6 de maig
de 2016.
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 24/08/2016
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 20 DE JULIOL 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 i Servei Territorial
d’Espais Naturals i Secció Forestal.
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.
Fonaments de dret
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.

CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda
Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat
NÚM. de plantes
Altura de cornisa
Separació
Nucli de població

NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m
3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
927,372 m2
2.310 m2
8,085
0,24 %
0,03 m2/m2
1
3,5 m
132 m
263 m
COMUN
3.464

Tercer. A la vista de l'anterior quadro s'aprecia l'adequació d'allò que s'ha sol·licitat a la
normativa d'aplicació.
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Segon. L'autorització prèvia s'insta per a la construcció d’instal·lacions adjuntes a l’explotació
porcina, consistents en una oficina, magatzem i bassa de purins en la finca situada en el
polígon 58 parcel·la 4 del municipi de Morella, a instàncies de Miguel Angel Querol Vives, amb
els següents paràmetres urbanístics comparats amb els legalment aplicables:

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 927.372 m2.

- Deu de disposar d’un sistema eficaç de desinfecció (vado sanitari) de les rodes dels vehicles
que entren o ixquen de l’explotació en els accessos a la mateixa, així com sistema apropiat per
desinfecció de la resta del vehicle.
- Tancat de l’explotació (tancat perimetral de les instal·lacions) i sistema de protecció contra
possibles transmissions de malalties (tela pajarera o malla metàlica en finestres i buits).
- Utillatge i equip que possibilite una eficaç desinfecció, desinsectació i desratització.
- Sistema de recollida o tractament i eliminació de cadàvers, amb suficients garanties
sanitàries i de protecció del medi ambient.
- Lazareto adequat per a l’observació i segrest dels animals.
- Mesures higièniques sanitàries necessàries per a que el personal i utillatge de l’explotació no
puga transmetre malalties.
- Utillatge de neteja, manejo i vestuari d’ús exclusiu en l’explotació.
- Pediluvis o altres mitjans d’eficacia pareguda, a l’entrada dels locals, naus o parcs.
- Llibre de visites on anotar totes les que es produeixquen i el número de les matrícules dels
vehicles que hagen entrat en l’explotació.
- Basses de fem tancades i impermeabilitzades, natural o artificialment, que eviten el risc de
filtració i contaminació de les aigües superficials i subterrànies assegurant que s’impedeixca
pèrdues per rebossament o per inestabilitat geotècnica, amb la grandària precisa per poder
emmagatzemar la producció d’almenys tres mesos, que permeta la gestió adequada dels
mateixos.
- Instal·lacions del global de l’explotació dissenyades de forma que es compleixquen els
requisits de benestar animal establerts pel R.D. 115/2002 relatiu a les normes mínimes per a la
protecció dels gorrinos.
Els servicis tècnics de l'Ajuntament han emès un informe favorable respecte de l'autorització
prèvia objecte d'este expedient.
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:
Concedir l’autorització prèvia per a la construcció d’instal·lacions adjuntes a l’explotació
porcina, consistents en una oficina, magatzem i bassa de purins en la finca situada en el
polígon 58 parcel·la 4 del municipi de Morella, a instàncies de Miguel Angel Querol Vives, 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
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Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Agua i els Serveis Tècnics de la Conselleria de Medio Ambiente han emès un informe
favorable condicionat al compliment dels requisits d'infraestructures en l'informe assenyalats.

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, Pesca, Alimentació i a que la posició i acabat de
l’edifici han de ser acordes amb el seu caràcter aïllat i rural.
- VIST l'expedient relatiu a l’ampliació d’una explotació porcina amb la construcció d’una nau
de 360 m2 en la finca situada en el polígon 69 parcel·la 11 del municipi de Morella, a instàncies
de Amador Meseguer Celma.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 10 de maig
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 i Servei Territorial
d’Espais Naturals i Secció Forestal.
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.

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.
Fonaments de dret
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 l’ampliació d’una explotació porcina amb construcció
d’una nau de 360 m2 en la finca situada en el polígon 69 parcel·la 11 del municipi de Morella, a
instàncies de Amador Meseguer Celma, amb els següents paràmetres urbanístics comparats
amb els legalment aplicables:
CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda

NORMATIVA
Permès

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
1.215.819 m2
1.580,04 m2
4
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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.

Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat
NÚM. de plantes
Altura de cornisa
Separació

40%
0,6m2/m
3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

0,00129%
0,02 m2/m2
1
32 i 3,5 m
10 m
200 m

Nucli de població
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 1.215.819 m2.

- Deu de disposar d’un sistema eficaç de desinfecció (vado sanitari) de les rodes dels vehicles
que entren o ixquen de l’explotació en els accessos a la mateixa, així com sistema apropiat per
desinfecció de la resta del vehicle.
- Tancat de l’explotació (tancat perimetral de les instal·lacions) i sistema de protecció contra
possibles transmissions de malalties (tela pajarera o malla metàlica en finestres i buits).
- Utillatge i equip que possibilite una eficaç desinfecció, desinsectació i desratització.
- Sistema de recollida o tractament i eliminació de cadàvers, amb suficients garanties
sanitàries i de protecció del medi ambient.
- Lazareto adequat per a l’observació i segrest dels animals.
- Mesures higièniques sanitàries necessàries per a que el personal i utillatge de l’explotació no
puga transmetre malalties.
- Utillatge de neteja, manejo i vestuari d’ús exclusiu en l’explotació.
- Pediluvis o altres mitjans d’eficacia pareguda, a l’entrada dels locals, naus o parcs.
- Llibre de visites on anotar totes les que es produeixquen i el número de les matrícules dels
vehicles que hagen entrat en l’explotació.
- Basses de fem tancades i impermeabilitzades, natural o artificialment, que eviten el risc de
filtració i contaminació de les aigües superficials i subterrànies assegurant que s’impedeixca
pèrdues per rebossament o per inestabilitat geotècnica, amb la grandària precisa per poder
emmagatzemar la producció d’almenys tres mesos, que permeta la gestió adequada dels
mateixos.
- Instal·lacions del global de l’explotació dissenyades de forma que es compleixquen els
requisits de benestar animal establerts pel R.D. 115/2002 relatiu a les normes mínimes per a la
protecció dels gorrinos.
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Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Agua i els Serveis Tècnics de la Conselleria de Medio Ambiente 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.
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:
Concedir l’autorització prèvia per a l’ampliació d’una explotació porcina, amb la construcció
d’una nau de 360 m2 en la finca situada en el polígon 69 parcel·la 11 del municipi de Morella, a
instàncies de Amador Meseguer Celma, 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, Pesca,
Alimentació i a que la posició i acabat de l’edifici han de ser acordes amb el seu caràcter aïllat i
rural.
- VIST l'expedient relatiu a l’ampliació d’una explotació porcina amb la construcció d’un edifici
de 225,4 m2 en la finca situada en el polígon 73 parcel·les 2 i 18 del municipi de Morella, a
instàncies de Martí Amela C.B.
Antecedents de fet

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 i Servei Territorial
d’Espais Naturals i Secció Forestal.
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.
Fonaments de dret
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Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 2 de maig
de 2015.

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 l’ampliació d’una explotació porcina amb la
construcció d’un edifici de 225,4 m2 en la finca situada en el polígon 73 parcel·les 2 i 18 del
municipi de Morella, a instàncies de Martí Amela C.B., 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
Altura de cornisa
Separació

NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m
3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
26.825 m2
1.131,10 m2
4,2 %
0,0044 m2/m2
1
2,5 m
3m
180 m

Nucli de població

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 26.825 m2.
Sext. Els Servicis Tècnics de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Agua i els Serveis Tècnics de la Conselleria de Medio Ambiente han emès un informe
favorable condicionat al compliment dels requisits d'infraestructures en l'informe assenyalats.
- Deu de disposar d’un sistema eficaç de desinfecció (vado sanitari) de les rodes dels vehicles
que entren o ixquen de l’explotació en els accessos a la mateixa, així com sistema apropiat per
desinfecció de la resta del vehicle.
- Tancat de l’explotació (tancat perimetral de les instal·lacions) i sistema de protecció contra
possibles transmissions de malalties (tela pajarera o malla metàlica en finestres i buits).
- Utillatge i equip que possibilite una eficaç desinfecció, desinsectació i desratització.
- Sistema de recollida o tractament i eliminació de cadàvers, amb suficients garanties
sanitàries i de protecció del medi ambient.
- Lazareto adequat per a l’observació i segrest dels animals.
- Mesures higièniques sanitàries necessàries per a que el personal i utillatge de l’explotació no
puga transmetre malalties.
7
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Tercer. A la vista de l'anterior quadro s'aprecia l'adequació d'allò que s'ha sol·licitat a la
normativa d'aplicació.

- Utillatge de neteja, manejo i vestuari d’ús exclusiu en l’explotació.
- Pediluvis o altres mitjans d’eficacia pareguda, a l’entrada dels locals, naus o parcs.
- Llibre de visites on anotar totes les que es produeixquen i el número de les matrícules dels
vehicles que hagen entrat en l’explotació.
- Basses de fem tancades i impermeabilitzades, natural o artificialment, que eviten el risc de
filtració i contaminació de les aigües superficials i subterrànies assegurant que s’impedeixca
pèrdues per rebossament o per inestabilitat geotècnica, amb la grandària precisa per poder
emmagatzemar la producció d’almenys tres mesos, que permeta la gestió adequada dels
mateixos.
- Instal·lacions del global de l’explotació dissenyades de forma que es compleixquen els
requisits de benestar animal establerts pel R.D. 115/2002 relatiu a les normes mínimes per a la
protecció dels gorrinos.
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 l’ampliació d’una explotació porcina amb la construcció d’un
edifici de 225,4 m2 en la finca situada en el polígon 73 parcel·les 2 i 18 del municipi de Morella,
a instàncies de Martí Amela C.B., 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, Pesca, Alimentació i a que la posició i acabat de
l’edifici han de ser acordes amb el seu caràcter aïllat i rural.
A Agropecuària Mas d’Amela S.L. per legalitzar mànega de manejo i abeurador per ramat
vaquí, en la finca situada en el polígon 49, parcel·la 3, aprovant la taxa de sol·licitud de
llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 23,35 euros i la
liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 311,32 euros.
A José Manuel Marín Giner, per reformar el bany en l’immoble situat en carrer Carretera
Castellón, 12, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la
taxa urbanística que es fixa en 4,50 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 60,00 euros.
A Indalecio Querol Amela, per substituir la fusteria del balcó i entaulellar banys i cuina en
l’immoble situat en Barri Puritat, 11, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es
fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 11,53 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 153,70 euros.
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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:

A Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per reparar la coberta del gimnàs de
l’IES Els Ports, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la
taxa urbanística que es fixa en 121,88 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 1.625,00 euros.
A Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per reparar i adequar la vivenda del
porter en el CEIP Verge de Valliavana, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que
es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 89,13 euros i la liquidació de l’impost
de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 1.188,43 euros.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de Declaració Responsable Ambiental de l’activitat de piscina d’ús
col·lectiu presentat per l’Agència Valenciana de Turisme a instal·lar en el recinte de la
Fàbrica Giner.
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 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.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
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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.

 Apreciat l’error en l’acord de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2010,
d’encomanda d’execució a l’empresa pública municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics
S.P.E. S.A. (CISE SPE S.A.) de l’obra “Centre de recepció de visitants i aparcaments
residents” redactat per l’arquitecte En Lucas Castellet Artero i que ascendeix a DOS-CENTS
TRETZE MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (213.722,41
euros), honoraris inclosos.
Conegut que l’import d’adjudicació a l’empresa CISE té de ser per l’import del pressupost
d’execució material que figura en el projecte tècnic i que ascendeix a 194.700 euros, deixant
fora els honoraris de redacció de projecte, direcció d’obra i seguretat i salut que corren a càrrec
d’aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, corregir l’acord d’encomanda d’execució a
l’empresa pública municipal Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE S.A., de l’obra “Centre
de recepció de visitants i aparcament residents” per la quantitat de 194.700 euros.
 Coneix la Junta de Govern Local instàncies presentades per les quals es sol·liciten ajudes
econòmiques per a sufragar les despeses ocasionades per la donació de rotllos i primes en
diverses festivitats.

Nom

Festivitat

Import

Subv.15%

José Traver Salvador
Sonia Traver Sebastiá
Jesús Ferrer Prats

Santa Creu
Santa Creu Riu de les Corces
Sant Pere i Santa Bárbara de
Regatxol
Santa Creu de la Pobleta

330,00
330,00
250,00

49,50
49,50
37,50

194,50

29,18

Manuela Giner Escuder

 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº1 de l’obra “Urbanización calle Virgen del
Rosario” redactada per l’arquitecte Lucas Castellet Artero, director de l’obra i executada per
l’empresa CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (25.357,41 euros) inclosa en
Plans Provincial d’Obres i Serveis 2016 (POYS).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº1 de
l’obra “Urbanización calle Virgen del Rosario” tal i com ve redactada.
 La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar el pressupost, presentat per
Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A, per la millora d’instal·lacions d’aigua potable i
esmena de deficiències en Pereroles, i que ascendeix a 20.095,65 euros (IVA no inclòs),
amb càrrec a la Taxa Transitòria per Inversions.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General
d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració urbana, en el qual es comunica la minoració de
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Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda concedir una subvenció
corresponent al 15 % del total del gasto segons la relació següent:

71.641,61 euros de la subvenció concedida a este Ajuntament amb càrrec al Pla de Millora
de Municipis de la Comunitat Valenciana, per a l’obra “Acondicionamiento urbano del
entorno del Portal de Sant Mateu, 1ª fase”.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Isabel Mestre Morralla, com a
propietària del Mas d’Adell, en el qual es sol·licita que es realitzen les comprovacions
necessàries per tal de paralitzar l’activitat canina o gossera, que realitza el Sr. Ismael Adell
Ulldemolins en la finca veïna, per considerar que és contrària a les normes urbanístiques.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze informe al
respecte per part del tècnic municipal.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció General
d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, en el qual es comunica que es realitzarà una actuació de millora en
el Camí de la Canà consistent en la reparació del paviment (tram entre la CV-12 i la CV-125)
en la meitat més pròxima a la carretera CV-125.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit presentat per Aridos Sorribes Amela y
Vives S.L., en el qual es comunica el sobreseïment, per part de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, de l’expedient sancionador incoat per l’extracció d’àrids del riu Bergantes en la zona
d’Ortells.

 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Construcciones Juan Miralles S.L., en el
qual sol·licita, com a constructor de l’obra, l’aplaçament, en 7 mensualitats, del pago de la
llicència d’obres concedida a nom de Cristina Amela Ripollés en carrer San Nicolas, 27, que
ascendeix a 7.233,67 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita,
fixant un 1er. pagament 1.233,67 euros i 6 mensualitats de 1.000 euros, segons els terminis
legals de la notificació d’aquest acord.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Estela Buenaventura García, en nom i
representació d’Associació Nevera d’Idees, Espai Sociocultural, en el qual sol·licita permís per
poder realitzar un concert de música en directe el proper 23 de juliol de 23:30 a 02:00 hores,
en la porta de la Nevera.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel Servei Territorial d’Indústria i Energia de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el qual es
comunique el termini d’al·legacions previ a la incoació d’expedient sancionador, en relació a
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 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Juan Miralles Meseguer, en el qual
sol·licita un gual en Colomer, 7, i d’acord amb l’informe de la policia local, per unanimitat
acorda, concedir el vado nº 135 per a la referida adreça.

l’expedient INSPEC/2015/86/12 de revisió de la instal·lació de baixa tensió situada en carrer
Sant Nicolau, 14 de Morella.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar que aquesta
instal·lació no es troba en servei en este moment, estant treballant per adaptar-lo a la
normativa vigent.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de la realització, per part de la Policia Local, de
la tramitació corresponent amb la comunicació presentada pel Centre de Salut, respecte a la
mossegada ocorreguda, el dia 19 de juliol de 2016, d’un gos propietat de Manuel Olivares
Temprado.
 La Junta de Govern Local coneix la convocatòria i bases publicada per la Diputació
Provincial de Castelló en el BOP nº 78 de 28 de juny de 2016, per a l’atorgament de
subvencions a Ajuntaments de la Província de Castelló per a la conservació de Béns de la
província declarats Patrimoni de la Humanitat.
Coneix així mateix la memòria d’actuacions “Patrimonio Mundial Pinturas Rupestres Morella
la Vella (Morella) redactat per l’arquitecte municipal Lucas Castellet Artero i que ascendeix a
14.278 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la memòria d’actuacions “Patrimonio Mundial Pinturas Rupestres Morella la
Vella (Morella)” tal i com es presenta.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores i
trenta minuts de tot el que com a Secretària certifique.
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Segon. Acollir-se a la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló de subvencions a
ajuntaments per a la conservació de Béns de la província declarats patrimoni de la
humanitat.

