Assistents:
Rhamsés Ripollés Puig
Rocío Querol Carceller
Rafael Pallarés Traver
Amadeu Bordàs Antolí
La Secretària Accidental
Gema Ripollés Querol

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia nou 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.

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 10/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
TRENTA MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
(30.791,59).
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 queda assabentada de l’escrit, anònim, en el qual es suggereix el
canvi del paviment de la Placeta de l’Ajuntament donat que tant, a l’estar banyat, com amb
més motiu, amb neu i gel, suposa moltes caigudes dels vianants al relliscar en el mateix.
Aquesta situació ja s’està en coneixement dels serveis tècnics per a que es prenguen les
mesures necessàries.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit presentat per Aridos Sorribes, Amela
y Vives S.L., en el qual es comunica la denúncia rebuda, així com el recurs presentat davant la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, en relació al projecte “Adecuación de un tramo del rio
Bergantes para la mejora del hàbitat de la nutria Ortells-Morella”.
 Coneix la Junta de Govern Local padró definitiu, remés pel Servei Provincial de Gestió
Tributària i Recaptació de la Diputació Provincial, corresponent a l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica que ascendeix a 224.020,34 euros.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 9 DE MARÇ DE 2016

Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar el padró corresponent
a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica tal i com es presente, exposant-lo al públic en el
tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
 La Junta de Govern Local coneix la certificació nº6 de l’obra “Restauración Torre Font Vella”
redactada per l’arquitecte Vicente Dualde Viñeta, director de l’obra i executada per l’empresa
CISE SPE S.A., la qual ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (23.665,64 euros), inclosa en
Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (AVEN) 2014.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar la certificació nº6 de
l’obra ”Restauración Torre Font Vella” tal i com ve redactada.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Confederación
Hidrográfica del Júcar, en el qual es dona resposta a la sol·licitud d’actuació en diferents cabals
públics en el terme municipal de Morella, dient que es necessari concretar els punts en els que
es detecta el funcionament anòmal del cabdals de referència, proposant que les actuacions
puguen realitzar-se a càrrec de l’interessat mitjançant la preceptiva autorització administrativa
d’aquesta Confederació.
 La Junta de Govern Local coneix l’informe presentat per la Policia Local, del qual es desprèn,
després de la corresponent inspecció ocular, que a l’altura del polígon 43, parcel·la 5 del camí
rural de la Llècua, s’ha procedit a reomplir part de la cuneta amb pedres sense la corresponent
autorització administrativa.

 La Junta de Govern Local coneix l’informe presentat per la Policia Local, del qual es desprèn,
després de la corresponent inspecció ocular, que els tubs d’evacuació existents en el baden
del camí rural de La Carcellera, estan en bones condicions, encara que si que existeix un
problema d’acumulació de grava, uns 10 metros, més amunt que si que podrien dificultar el
pas d’aigua pels referits tubs.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat del referit informe
a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tal d’obtenir l’autorització necessària per
procedir a la neteja referida anteriorment.
I sense d’altres temes a tractar s ’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les divuit hores i
quaranta minuts de tot el que com a Secretària certifique.
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Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar trasllat del referit informe,
al titular de la referida parcel·la, Delfina Monfort Ortí, per tal que retire aquestes pedres de la
cuneta i en cas de voler fer alguna actuació tindrà que sol·licitar els oportuns permisos.

