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 onze
hores i trenta minuts del dia un de
setembre 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. 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 la Direcció General de Cultura i Patrimoni per a l’execució del projecte “Apeo estructural de la
torre del Trinquet en la muralla de Morella” redactat per Vicente Dualde Viñeta, amb un
pressupost d’execució material de 41.667,91 euros, aprovant la taxa de sol·licitud de llicència
d’obres que es fixa en 30,05 euros, la taxa urbanística que es fixa en 125,00 euros i l’impost de
construccions, instal·lacions i obres que es fixa en 1.666,72 euros.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’activitats per tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local conegut el conveni entre l’Agència Valenciana del Turisme i
l’Ajuntament de Morella per a l’encomanda de gestió per al manteniment del complex Fàbrica
Giner en aquest municipi per a l’any 2016, per unanimitat acorda:
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016

Primer. Acceptar l’encomanda de gestió per al manteniment del complex Fàbrica Giner
reflexada en el referit conveni, en el qual es fixa una prestació econòmica màxima de
28.373,00 euros.
Segon. Donar compte del present acord al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es
celebre, per a la seva ratificació.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dotze hores de
tot el que com a Secretària certifique.

