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La Secretària
Pilar García Cerdán

A la ciutat de Morella sent les divuit
hores del dia vint-i-sis d’octubre 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 nº40/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de SIS
MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (6.950,70).
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 coneix el padró de liquidacions de Taxes, remés pel Servei
Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, generada per reclamacions, bé per omissió en el
padró o per errors en liquidacions anteriors, remesa LTA161003 que ascendeix a 426,60 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar el referit padró de
liquidacions de Taxes, tal i com es presenta.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per Asociación juvenil JuCar Vila-Real, en el
qual sol·licita permís per poder utilitzar el dia 20 de novembre de 2016, de 10:00 a 18:00
hores la pista esportiva del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I, per, en cas de meteorologia
adversa, poder realitzar una activitat per 50 a 100 persones.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-los que en cas de
necessitar-ho podran disposar de l’Espai Firal, tenint que posar-se en contacte en CISE per
a qualsevol altra qüestió relacionada en aquest esdeveniment.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL
DIA 26 D’OCTUBRE DE 2016

 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Asociación Hispania
Nostra, per manifestar el seu agraïment per la col·laboració rebuda en la celebració de la
XXXV Reunión de Asociaciones que va tenir lloc a Morella.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Manuel Carbó Centelles, com a
President dels tres aparcaments situats en Avda. Vilafranca, 5 i 7, en el qual dona trasllat de
les queixes plantejades pels usuaris dels mateixos, per la ubicació d’una jardinera que
impedeix la visió correcta a l’eixida dels aparcaments, així com, el mur contigu al contenidor
d’oli situat en el mateix lloc, i on també es presenta un greu problema de neteja.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li al sol·licitant, que
es millorarà la visibilitat de l’eixida dels aparcaments amb la instal·lació d’espills, i es realitzarà
la neteja de l’espai que ocupa el contenidor d’oli.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Secció de Medi Ambient de la Diputació
de Castelló, en el qual es comunica l’aprovació de la liquidació corresponent a la recollida de
residus sòlids urbans del primer semestre de 2016 i que ascendeix a 59.356,09 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-los la seva
disconformitat i sol·licitar la revisió de la referida liquidació, donat que aquesta suposa un
increment considerable de la despesa de la partida pressupostària aplicada a la recollida de
residus sòlids urbans.

Assabentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, aprovar el referit padró de
liquidacions de l’Impost Vehicles de Tracció Mecànica IVTM, tal i com es presenta.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Toprural en el qual es
comunica que des d’aquest buscador d’allotjaments rurals, líder en Espanya, Morella ha estat
seleccionada per a convertir-se en una de les “7 Maravillas Rurales de España 2016”.
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.
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 La Junta de Govern Local coneix el padró de liquidacions de l’Impost Vehicles de Tracció
Mecànica IVMT, remés pel Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, generada per
reclamacions, bé per omissió en el padró o per errors en liquidacions anteriors, remesa
LVTM161002 que ascendeix a 166,56 euros.

