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 dinou
hores del dia vint-i-dos de juny 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 25/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de SIS
MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (6.667,32).
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 Rafael Jesús Amela Sebastia, per canviar la fusteria exterior en l’immoble situat en carrer
Plaza Colón, 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 45,98 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 613,08 euros.
A Mª José Guimerà Roca, per arreglar el bany de l’immoble situat en carrer Teixidors, 5
aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 1,87 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 24,88 euros.
A Agència Valenciana de Turisme, per l’adequació de la piscina de la Fàbrica Giner a la
normativa actual, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 22 DE JUNY DE 2016

la taxa urbanística que es fixa en 42,84 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 571,20 euros.
A Francoise Rimbau Douare, per arreglar la coberta de l’immoble situat en carrer San Julián,
16, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 12,60 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions
i obres que es fixa en 168,00 euros.
A Ramat Molí Adell, S.L., per la reparació de la coberta de la granja situada en el polígon 62
parcel·la 71, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la
taxa urbanística que es fixa en 1,47 euros i la liquidació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres que es fixa en 19,60 euros.
A Agropecuària Mas de Amela S.L., per la construcció d’una portera de dos fulles batents de
3660 x 2000 cm amb postes encollats en el sòl i entramat de barrots verticals pintats, i per la
instal·lació d’una senyal amb el nom de la masia, totes dues amb accés a la masia, aprovant la
taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es
fixa en 3,09 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa
en 41,20 euros.
A Benito Ripollés Carceller, per reparar la teulada de la masia Vallés, aprovant la taxa de
sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en
19,50 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en
260,00 euros.

A Cruz Roja Española, per les obres de reforma en l’edifici situat en Barrio Hostal Nou,
consistents en remodelació d’aseo, tabiqueria, construcció de rampa d’accés a escalera
exterior, substitució de paviment i xapat, fusteria interior i exterior, fontaneria, instal·lació
elèctrica, quedant exempt del pagament.
A Mercedes Garcia Petit, per arreglar la teulada de l’immoble situat en carrer San Julián, 18,
aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa
urbanística que es fixa en 8,40 euros i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres que es fixa en 112,00 euros.
A Cristina Amela Ripollés, per la rehabilitació d’edifici destinat a tres vivendes i locals en
l’immoble situat en carrer San Nicolas, 27 i Maestro Carbó, 48, aprovant la taxa de sol·licitud
de llicència d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 502,58 euros
i la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 6.701,04 euros.
VIST l'expedient relatiu a la legalització per una activitat d’explotació de boví de carn en
extensiu, amb 40 exemplars, i de oví/caprí de carn en semi-extensiu per a 525 i 15 exemplars
2
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A Esther Querol Vilalta, per la reparació del paviment i parets en la planta baixa de l’immoble
situat en carrer Juan Giner, 27, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència d’obres que es fixa en
30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 2,79 euros i la liquidació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 37,20 euros.

respectivament i la construcció d’un corral cobert en la finca situada polígon 18 parcel·la 13 del
municipi de Morella, a instàncies de Alfredo García Mestre.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 22
d’octubre de 2015
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 a la Conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, segons l’article 201 de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
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.

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 la legalització per una activitat d’explotació de boví de
carn en extensiu, amb 40 exemplars, i de oví/caprí de carn en semi-extensiu per a 525 i 15
exemplars respectivament i la construcció d’un corral cobert en la finca situada polígon 18
parcel·la 13 del municipi de Morella, a instàncies de Alfredo García Mestre, amb els següents
paràmetres urbanístics comparats amb els legalment aplicables:
CONCEPTE
Ús
Superfície de parcel·la
Superfície construïda
Volum
Ocupació
Coeficient d'Edificabilitat

NORMATIVA
Permès

40%
0,6m2/m

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
659.300 m2
1.944 m2
8.748 m3
0,3%
0,0029
3
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Fonaments de dret

NÚM. de plantes
Altura de cornisa
Separació

3
9
Límits 3m
Vial 3m
Sòl classificat

Nucli de població

1
3m
55,15 m
55,5 m
5.379 m

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 659.300 m2.

1. D’acord amb l’article 196 de la LOTUP l’edificació deurà armonitzar amb l’ambient rural i el
seu entorn natural, i tindrà que integrar-se en les tipologies de la zona.
2. Las instal·lacions deuran dotar-se, per garantir unes condicions sanitàries mínimes de:
. Àrea propera en la que es pot aplicar mesures de protecció contra agents transmissors
d’emissors de malalties (tancat perimetral)
. Femer estanc amb capacitat suficient per emmagatzemar les dejeccions abans del seu
aprofitament posterior.
. Construccions i equips que no siguen perjudicials per als animals i sobre els que es puguen
realitzar una eficaç neteja i desinfecció.
. Gual sanitari en els punts d’entrada al recinte de l’explotació o sistema de desinfecció
equivalent.
. Tela o maia pallera en finestres i buits.
. Lluït interior i exterior de l’allotjament dels animals.
. Disseny de manera que es compleixca, com a mínim, el que estableix el R.D. 348/2000
relatiu a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes.
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’un corral-cobert en la finca situada en el
polígon 16 parcel·la13 del municipi de Morella, promoguda a instàncies d’Alfredo Garcia
Mestre, 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
4
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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.

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 la legalització de l’activitat d’explotació de boví en extensiu i la
construcció d’un corral en la finca situada polígon 43 parcel·la 12 del municipi de Morella, a
instàncies de Alfredo Ortí Boix.
Antecedents de fet
Primer. L'expedient, té entrada en el Registre de l'Ajuntament de Morella amb data 14 de juliol
de 2015
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.
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 la legalització de l’activitat d’explotació de boví en
extensiu i la construcció d’un corral en la finca situada polígon 43 parcel·la 12 del municipi de
Morella, a instàncies de Alfredo Ortí Boix, amb els següents paràmetres urbanístics comparats
amb els legalment aplicables:
CONCEPTE
Ús

NORMATIVA
Permès

SOL·LICITUD
Explotació ramadera
5
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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.

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

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

Nucli de població

1440700 m2
782,60 m2
3.130,4 m3
0,05%
0,00054
1
4m
11,04m
233 m
13236 m

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 1.440.700 m2.

Les instal·lacions deuran dotar-se, per garantir unes condicions sanitàries mínimes de:
. Àrea propera en la que es pot aplicar mesures de protecció contra agents transmissors
d’emissors de malalties (tancat perimetral)
. Femer estanc amb capacitat suficient per emmagatzemar les dejeccions abans del seu
aprofitament posterior.
. Construccions i equips que no siguen perjudicials per als animals i sobre els que es puguen
realitzar una eficaç neteja i desinfecció.
. Gual sanitari en els punts d’entrada al recinte de l’explotació o sistema de desinfecció
equivalent.
. Potro o mànega adaptada per la subjecció d’animals.
. Disseny de manera que es compleixca, com a mínim, el que estableix el R.D. 348/2000
relatiu a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes.
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 legalització de l’activitat d’una explotació bovina en
extensiu i la construcció d’un nou corral en la finca situada en el polígon 43 parcel·la 12 del
municipi de Morella, promoguda a instàncies d’Alfredo Ortí Boix, en els termes del present
acord i supeditar la concessió de la llicència municipal a la prèvia inscripció registral de
6
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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.

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.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS.
- Examinat el procediment de canvi de titularitat de la comunicació d’activitat innòcua
d’expenedoria de tabac i timbre, presentat per Elvira Mestre Mestre, instal·lada en l’immoble
situat en carrer Segura Barreda, 22 , baix.
Atès que dels informes emesos se deriva que l’activitat objecte del procediment no està
sotmesa a autorització ambiental integrada, ni a llicència ambienta, d’acord amb allò que
disposa la legislació vigent en la matèria, pel que l’inici de l’activitat està subjecte al règim de
comunicació ambiental previst en l’article 71 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’han emès informes pels serveis municipals competents.
Atès que en l’expedient consten tots els documents, tràmits e informes establerts en les
normes aplicables.

1. Autoritzar el canvi de titularitat de la comunicació d’activitat innòcua d’expenedoria de tabac
i timbre presentat per Elvira Mestre instal·lada en l’immoble situat en carrer Segura Barreda,
22-baix, excepte el dret de propietat i sense perjudici 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.
2. Que se notifique en forma esta resolució a l’interesat, amb expressió dels recursos que
contra la mateixa puguen formular-se.
- Examinat el procediment de comunicació d’activitat innòcua presentat per Vicenta Sales
Rodrigo, per una tenda de regals, records, postals, artesania comarcal i articles de fotografia a
ubicar en l’immoble situat en carrer Segura Barreda, 19, baix.
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 comunicació d’activitat innòcua previst en l’article 71 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.
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En virtut de l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

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 serveis 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 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.

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar a les sol·licitants que
aquest és una qüestió que ens preocupa i és per això que en les últimes setmanes s’ha
reforçat la brigada de serveis i medi ambient, treballant per millorar diverses zones i a la
vegada hi ha que ser conscients de les possibilitats i limitacions directament d’aquest
Ajuntament en aquest tema, sent indispensable la col·laboració veïnal, agraint especialment el
treball que realitzen totes estes persones i particularment les dones per mantenir net el nostre
poble.
 La Junta de Govern Local coneix instància presenta per Silvia Ferrer Roda com a Presidenta
de l’Associació Firal Els Ports de Morella en la qual sol·licita poder disposar, per a la celebració
els dies 10 i 11 de setembre de 2015 d’una nova edició de la fira agrícola ganadera, del pavelló
firal, recinte firal de l’antic camp de futbol de l’Alameda i passeig de l’Alameda, així com també
es sol·licita informe favorable del desenvolupament del certamen firal.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda cedir a l’Associació Firal Els
Ports de Morella l’ús del Saló Polivalent (Pavelló Firal), el recinte Firal de l’antic camp de futbol
de l’Alameda i el passeig de l’Alameda del 8 al 12 de setembre de 2016, així com realitzar
l’informe sol·licitat.
8
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 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat pel Grup de Dones dels Ports, en el qual es
sol·licita que es realitzen més treballs de neteja en els carrers per part de la brigada municipal,
ja que actualment són quasi exclusivament les dones les que s’encarreguen d’aquesta tasca.

 La Junta de Govern Local, coneix la instància presentada per José Luís Grau Sebastiá, en la
qual sol·licita li siga reconegut el novè trienni, sent funcionari de carrera des del 30 de juny de
1989. Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda accedir al que es
sol·licita.
 La Junta de Govern Local, coneix la instància presentada per Juan Amela Ibáñez, en la qual
sol·licita li siga reconegut el novè trienni, sent funcionari de carrera des del 30 de juny de 1989.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li al sol·licitant que,
donat el reconeixement de triennis que se li va atorgar per serveis anteriors, el pròxim trienni
que li correspondrà serà l’11è en data 13-03-2019.
 Conegut el Decret 21/2015, de 22 de desembre, del President de la Generalitat Valenciana, pel
que es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
per a 2016.
Coneguda la sol·licitud de l’Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca
(ASETMICO) per l’ampliació de l’horari de tancament dels establiments d’hostaleria, bars i
locals d’oci nocturns.
Conegut que l’art. 10 del citat Decret estableix l’ampliació de l’horari general pels Ajuntaments
durant l’època estival.

D’acord amb l’art. 10 del Decret 221/2015, de 22 de desembre, del President de la Generalitat
Valenciana, pel que es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics per a 2016, concedir l’ampliació de l’horari de tancament dels
establiments d’hostaleria, bars i locals d’oci nocturns, en les següents dates:
- Del dia 17 de juny fins al dia 25 de setembre de 2016.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per “Asociación Española para la defensa
del Patrimonio Cultural y Natural Hispania Nostra”, en el qual s’informa de les condicions per
formar part com a associat, per unanimitat acorda, formar part d’aquesta com a soci
patrocinador amb una quota anual de 300 euros.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés pel departament de cooperació municipal de la
Diputació de Castelló en el qual es comunica l’acord pres per la Junta de Govern del dia 14 de
juny de 2016, segons el qual s’autoritza una pròrroga fins al 11 de juliol de 2016, per la
finalització de les obres “Refuerzo del firme en la carretera CV-105 (La Sènia a Torremiró per
Castell de Cabres) pk 39+300 a 43+000 (terme municipal de Morella)
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar informació en relació
al tram pendent d’arreglar de la carretera de Xiva CV-117.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda la publicació d’un llibre en relació a
l’exposició realitzada per Vicente Dualde, sobre les torres de la muralla de Morella.
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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.

