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A la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts del dia tres de febrer 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.

Presideix la Junta el 1er. Tinent d’Alcalde Rafael Pallarès Traver
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 5/2016 corresponent a l’Ajuntament de Morella, que ascendeix a la quantitat de
CATORCE MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
(14.547,29).
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 remés per la Rondalla de Morella, en
el qual s’adjunta la memòria de les activitats corresponents a l’any 2015.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Fundació Isonomia de la Universitat
Jaume I, en el qual es sol·licita la continuïtat per a l’any 2016 del conveni de col·laboració
subscrit en el seu dia, comunicant que l’import de col·laboració corresponent a 0,10 euros
per habitant censat, ascendeix a 257,50 euros.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda continuar amb el referit
conveni de col·laboració, procedint a fer efectiu el pagament de la quota corresponen a l’any
2016.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit remés per la Secció de Medi Ambient de la
Diputació Provincial de Castelló, en el qual es comunica l’aprovació de les liquidacions de
l’any 2015 en concepte de gestió del servei de recollida, transport i tractament dels residus
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sòlids urbans als municipis que han cedit la prestació del servei a aquesta Diputació de
l’àrea 1 i 2 de la Zona I, sent l’import total a ingressar de 92.692,95 corresponents a 45,15
euros per vivenda/any.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es realitze el pagament
de la quantitat referida anteriorment.
 La Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit remés per Compañía Valenciana
de Revisiones S.L., en el qual es comunica que la Unitat Mòbil d’Inspecció de Turismes
(ITV), es desplaçarà a Morella del dia 18 al dia 29 de març de 2015.
 La Junta de Govern Local coneix l’escrit presentat per Ivana Milián Pascual, en el qual sol·licita
que el traçat definitiu de la línia elèctrica, una vegada acabades les obres de la seva vivenda
situada en Virgen del Rosario, 34, siga baix terra.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar-li a la sol·licitant que
el soterrament de la referida línia elèctrica es realitzarà en el moment que es realitzen les
obres d’adequació del carrer Virgen del Rosario. En el cas de voler el soterrament en
anterioritat podrà realitzar-ho la pròpia sol·licitant corrent les despeses al seu càrrec.
 La Junta de Govern Local coneix el pressupost presentat per Unimat Prevención per a la
realització d’un curso de seguretat i salut laboral de 4 hores de duració.

 La Junta de Govern Local coneix l’informe realitzat per Vicente Dualde Viñeta, segons el qual,
les obres de “Restauración de la Torre de la Font Vella” incloses en fons de compensació
previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2014, donades les
dificultats sorgides, no se podran finalitzar en el termini establert.
Assabentada la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda, dirigir-se a l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE) sol·licitant pròrroga de dos mesos per a la finalització de
l’obra “Restauración de la Torre de la Font Vella”.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vint-i-una hores
de tot el que com a Secretària certifique.
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Coneguda la necessitat de la realització dels mateixos, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda aprovar el pressupost presentat que ascendeix a un import de 280 euros.

