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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i trenta minuts del dia divuit
d’agost 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 extraordinària
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. No hi ha factures per aprovar.
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres per tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Ángela Ferrari Ramos en el qual sol·licita
poder utilitzar el Saló de Plens el dia 24 de setembre de 2016 per tal de celebrar el seu
casament.
Assabentada la Junta de Govern Local per unanimitat acorda, accedir a el sol·licitat
comunicant-li que la taxa a abonar serà de 50 euros per l’ús de la sala, segons marca
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per celebració de matrimoni civil.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Elena Adell Querol, en nom i representació
de Jovita Querol Balaguer, en el qual sol·licita certificat acreditatiu del canvi en la classificació
de cultiu de la parcel·la rústica situada en polígon 59, parcel·la 3, subparcel·la ad) de 42,0955
has. donat que en l’actualitat està qualificada com zona improductiva i en realitat és zona de
pastures.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant que
es reunirà la Junta Pericial per tal de realitzar els informes oportuns.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit tremés per la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el qual es comunica la Resolució del Director
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 18 D’AGOST DE 2016

Territorial d’Educació segons la qual, en relació a la sol·licitud d’autorització de dies festius
segons lo establert en l’Orde de 11 de juny de 1998 sobre el calendari escolar, es fixen els
següents dies festius pel curs escolar 2016/17: 09/12/2016, 24/02/2017 i 20/03/2017.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el qual es
comunica la participació dels municipis en els tributs de l’Estat, liquidació definitiva 2014 i que
ascendeix a 17.408.81 euros.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Direcció Territorial de
Castelló de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, en el qual es comunica l’autorització per a la celebració de l’Edició Firal 2016, els dies
10 i 11 de setembre.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Francisco Ferrando Tena, en el qual
sol·licita la devolució de la fiança presentada per la subhasta de l’aprofitament dels pastos del
Monte de Carrascals, per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per Enrique Ferrando Tena, en el qual
sol·licita la devolució de la fiança presentada per la subhasta de l’aprofitament dels pastos del
Monte de Carrascals, per unanimitat acorda accedir al que es sol·licita.
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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.

