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

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores i quaranta-cinc minuts del dia dos
de novembre 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 nº41/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de SIS
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.861,54).
3. LLICÈNCIES D’OBRES. No hi ha llicències d’obres a tractar.
4. LLICENCIES D’ACTIVITATS. No hi ha llicències d’obres a tractar.
5. ASSUMPTES DIVERSOS.
 La Junta de Govern Local conegut l’escrit presentat per “Empresa de Aguas y Servicios
Públicos S.A.” en el qual es presenta la proposta de taxes 2017 per al servei municipal d’aigua
i clavegueram, per unanimitat acorda, que se incorpore a la modificació de les ordenances per
a l’any 2017.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per la Secció de Medi Ambient
de la Diputació de Castelló, en el qual es comunica la rectificació de la liquidació corresponent
a la recollida de residus sòlids urbans del primer semestre 2016, estant previst l’emissió d’una
nova liquidació.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés pel Secretari del Consell
Valencià de Cultura, en el qual s’adhereix a l’acte d’homenatge a Teudo Sangüesa , agraint la
seva adhesió.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Diputació de Castelló en el qual s’informa
dels serveis d’assessorament que presta el projecte “Castelló Terra de Trufes”, així com de les
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016

sessions formatives i curs de truficultura “Curso de especialización técnico” que es celebrarà el
proper 4 i 5 de novembre.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, excusar l’assistència al curs i
sol·licitar la remissió de les ponències del referit curs.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Direcció General del Medi Natural i
d’Avaluació Ambiental en el qual s’informa que es pot consultar, a través de la web de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, el contingut
de la versió preliminar del Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals de la demarcació forestal
de Sant Mateu (PORF de Sant Mateu).
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda remetre aquesta informació a
l’Associació de Municipis Forestals, per tal que sigue informat pels seus tècnics.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les dinou hores de
tot el que com a Secretària certifique.

