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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      3 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   15 de gener de 2018 
 

Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 

 

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

                                                            
Contracte d'arrendament d'un local per destinar-lo a magatzem- Novació 

No es tractà per no haver-hi. 

 
Contracte serveis, menor, promoció i difusió de les activitats i actes culturals, festius 

... Durant l'any 2018 a Móra d'Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 

 
PRIMER: Contractar els serveis de IMAGINA RÀDIO, SL, integrada al Grup l’Ebre Comunicació 

multimèdia, CIFxxxxxx, CPV 79341400-0, per un import anual, d’acord amb l’oferta presentada, 
de 6.534,00€ anuals IVA inclòs per publicitat. 

 

SEGON: Contractar els serveis de circdelacultura, per import anual de 1500€ 
 

TERCER: Contractar els serveis DIARI MÉS EBRE per 2.500€ 
 

QUART: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 28-920-22602 del 

pressupost de l’any 2018 pendent aquest d’aprovació definitiva. 
 

CINQUÈ: Habilitar al Sr. Alcalde President per la signatura de la documentació adient, si 
s’escau. 

 
SISÈ: Donar trasllat a la regidoria de Cultura, a Tresoreria-Intervenció i comunicar aquest acord 

a ────. 

---------------- 

 
Contracte serveis, menor, per promoció i publicitat Canal Terres de l'Ebre 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
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PRIMER: Contractar els serveis de Canal Terres de l’Ebre-Ebre digital CPV 79341400-0, per un 
import anual, d’acord amb l’oferta presentada, de 7.000,00€ anuals IVA inclòs per publicitat . 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 28-920-22602 del 

pressupost de l’any 2018 pendent aquest d’aprovació definitiva. 

 
TERCER: Habilitar al Sr. Alcalde President per la signatura de la documentació adient, si 

s’escau. 
 

QUART: Donar trasllat a la regidoria de Cultura, a Tresoreria-Intervenció i comunicar aquest 
acord a Canal Terres de l’Ebre-Ebre digital. 

                                                             ----------------  

 
Sol·licitud de parcel·lació de solar i cessió gratuïta de terreny destinat a sistema de 

vialitat 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
Primer: Concedir llicència per a la segregació d’una superfície 47,92 m2 de la finca registral 

3490, situada al Passeig Sant Antoni, núm. 19 (amb referència cadastral   
2113308CF0521C0001GM) i per a la segregació d’una superfície de 71,10 m2 de la finca 

registral 3491 situada al Passeig Sant Antoni, núm. 21(amb referència cadastral   

2113308CF0521C0001GM),  restant dites finques amb unes superfícies segons medició real 
d’aixecament topogràfic de 362,94 m2 i 356,24 m2 respectivament, d’acord amb la descripció 

feta a la part expositiva i el projecte tècnic que s’adjunta al present acord. 
 

Segon: Acceptar la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, feta pel Sr. ────  i la Sra. 

────, de les porcions de les finques ubicades al Passeig Sant Antoni, núms. 19 i 21,  amb 

destí a voreres i vialitat següents: 

 
- 47,92 m2 de la finca registral núm. 3490 situada al Passeig Sant Antoni, núm. 19 (amb 

referència cadastral   2113308CF0521C0001GM) 
 

- 71,10 m2 de la finca registral núm. 3491 situada al Passeig Sant Antoni, núm. 21 (amb 

referència cadastral   2113308CF0521C0001GM) 
 

Tercer: Inscriure les cessions  a l’inventari municipal com a béns de domini públic destinades a 
l’ús públic. 

 
Quart: Notificar aquest acord al Sr. ──── i la Sra. ────. 

                                                             ----------------  
 

Imposició 1a. Multa coercitiva c/ Santa Madrona, 53 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT  dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  
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PRIMER. La imposició a la Sra.  ──── d’una primera multa coercitiva per import de 300,00€, 

per l’incompliment, injustificat per la seva part, de l’acord de la Junta de Govern Local de 

27/12/2016, per la qual se li ordenava l’execució a l’immoble de la seva propietat  situat al c/ 
Santa Madrona, núm. 53, de les  actuacions següents:  

 

- Rehabilitació general de la coberta 
- Tapiat de les diferents obertures de façana 

- Consolidació de sostres en mal estat.     
                    

SEGON. Requerir a la Sra. ──── perquè, en el termini màxim de 15 dies, ingressi a la caixa 

municipal l’import de la multa imposada en el paràgraf anterior, amb l’advertiment que, cas que 

no ho faci, li serà exigida aquesta quantitat per via administrativa de constrenyiment. 
 

TERCER. Requerir novament a la Sra. ────, perquè compleixi l’ordre d’execució esmentada, 

atorgant-li a l’efecte un nou termini d’un mes, que continua estimant-se suficient. 
 

QUART. Advertir novament a la propietària obligada que l’incompliment d’aquest nou termini 
determinarà la imposició d’una segona multa coercitiva per import de 450,00 € i així 

successivament.  

 
CINQUÈ. Fer constar que: 

 
a) Contra els apartats 1r i 2n d’aquesta Resolució, que no posen fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 

d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 

b) Contra l’apartat 3r d’aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu reiteratiu d’un 
acte administratiu ferm i consentit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 

c) Contra l’apartat 4t d’aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

                                                            ----------------  
 

Expedient d'obra 21/18-3 data 05/01/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:   

 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 
 

OBSERVACIONS: 
 

Fiança.-  En  l’informe del tècnic municipal es calcula un volum estimat de runes de 47,85 Tm. 
que, en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual es regula la producció i gestió dels 
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residus de la construcció i demolició, comportaria una fiança de 526,35 €.  Havent-se ingressat 
150€, caldrà abonar la diferència per un import de 376,35 €. 

 
 

SEGON: Aquesta conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat.  

                                                            ----------------  
 

Expedient d'obra 44/18-7 data 10/01/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:   

 
PRIMER: Concedir llicència per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 

subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 
particulars que s’estableixen: 

 

-L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS, en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

 
SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 

TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar des de  la notificació d’aquest acord o no s'acabin en el termini de tres anys, aquesta  

s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels drets a 
indemnització i a devolució de taxes.  

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  

 
Aquesta  llicència no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin necessàries 

per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat.  

                                                            ----------------  

 
Expedient d'obra 16/18-2 data 04/01/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA:  

 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 
 

- Caldrà aportar fotografies de l’estat actual de l’àmbit de la tanca perimetral amb el 
comptador. 

 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  
 

SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 

TERCER: Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució.  

 

Aquesta conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat.  
                                                             ----------------  

 

Expedient d'obra 36/18-4 data 05/01/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA:  

 
PRIMER: Atorgar llicència  per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 

subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 
particulars que s'estableixen:  

 
Les condicions de reposició seran: 

Calçada:   

Aglomerat asfàltic en calent: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la calçada dins del tram afectat. (segons el 

tipus d’Intervenció s’ha de considerar tot l’ample del carrer) 

AMPLADA CALÇADA  09,00ml  

- Creuament transversal  08,00ml x 0,3m.ample=    2,40m² 

- Creuament longitudinal  08,31ml x 9,0m.ample=  74,79m² 
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SUPERFÍCIE TOTAL  77,19m² 

 Els treballs de reposició consistiran en: 

- tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per formació de 
junta 

- fresat de la capa actual a tota amplada afectant 77,19m2 aprox. i  transport de runes a 

abocador 

- paviment d’aglomerat (5 cm de gruix) inclòs reg previ d’emulsió asfàltica (diàmetre àrid 

10mm) 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

- pintat de la senyalització horitzontal del seguint indicacions de la Policia Local 

 Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 

 

Vorera:   

Paviment de panot (paviment de llambordes): 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la vorera dins del tram afectat. 

AMPLADA VORERA  01,00ml  

- Paviment vorera   22,25ml x 1,0m.ample=  22,25m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  22,25m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- Aquest paviment de llambordes serà igual a l’existent. 

- Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3cm de gruix, a truc de 

maceta,  

         vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i netejades 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

  Cost estimat unitari de l’actuació: preu de mercat 40,00€/m2 de calçada 

 

Càlcul fiança a raó de l’ordenança 

Reposició calçada 77,19m² x 70,00€/m²                 5.403,30€ 

Reposició voreres 22,25m² x 40,00€/m²             890,00€ 

TOTAL                                                           6.293,30€ 

 

    OBSERVACIONS: 

- Aportació de fotografies de l’estat actual del carrer abans de l’obertura. 

- Qualsevol tipus d’ocupació de via pública ha d’ajustar-se i donar compliment a 

l’ordenança fiscal núm. 14.  
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- Donat que les obres afecten a paviment d’asfalt i panot en via pública, caldrà dipositar 
la fiança de reposició de paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 

paviments afectats. 

- El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 
companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, TELEFÒNICA, FECSA I 

SOREA.  

- Se seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies subministradores que 

es facilitaran al sol·licitant. 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

- Les incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 
necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 

SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 
d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada  i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  

 
Aquesta autorització no exclou ni suposa la d'altres organismes que siguin necessàries per raó 

de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat.  

                                                             ----------------  

 
Expedient d'activitat 27/18-12/17 data 10/04/17 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar-se per assabentada de que el sol·licitant, exercirà l'activitat dedicada a 
radiocomunicació, al mastil existent al Camí de Sant Jeroni, 3, d’aquest terme municipal amb 

subjecció a les condicions particulars que s'estableixen:  
 

Caldrà indicar la potència de la instal·lació per poder-la classificar. Caldrà  documentar i 

presentar el certificat final de la instal·lació realitzada i que en un termini màxim de 6 mesos a 
comptar des de la notificació d’aquest acord,  es presenti un acte de control conforme es 

compleixen els preceptes de les diferents lleis de telecomunicació, així com el nivell màxim dels 
camps electromagnètics generats. Tenint en compte que a pocs metres es troba un centre 
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hospitalari, caldrà extremar les mesures de seguretat i limitar al mínim els nivells màxims 
d’exposició. 

 
SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats 

 

TERCER:. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 
 

QUART: El present acord no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat. 
                                                             ----------------  

 

Ampliació termini presentació Pla de Tresoreria. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  

 
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor una 

ampliació o suspensió del termini per presentar la documentació requerida, per tal de poder 
gestionar la pòlissa que permetrà realitzar el pagaments dins dels terminis establerts a l’art. 4 

del RD635/14 de 25 de juliol.  
 

SEGON.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Política Financera als efectes oportuns. 

                                                             ----------------  
 

Sol·licitud exempció IBI, congregació religiosa "Carmelites Tereses de Sant Josep" 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,     

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Donar trasllat de la sol·licitud de la Congregació Religiosa "Carmelites Tereses de 

Sant Josep" de continuïtat de l’exempció de l’Impost de Bens Immobles de l’immoble on esta 

ubicat el centre d’ensenyament, a BASE Gestió d’Ingressos, per la seva resolució. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Congregació Religiosa "Carmelites Tereses de Sant 
Josep". 

                                                             ----------------  
 

Aprovació liquidació taxa sòl i vol a la via pública, exp. Gest. 42/2018 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 15 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 
 

SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció i a ORANGE ESPAGNE, S.L.U. 
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                                                            ----------------  
 

Aprovació liquidacions taxa de sòl i vol a la via pública, exp. Gest. 31/2018 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 

 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 

aquest acord a la Intervenció, a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. i a IBERDROLA 

COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud de retorn fiança per utilització espai públic- JERC 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 15 de gener  de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Retornar la fiança de 50 € dipositada a l’Ajuntament en el seu dia. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Comptabilitat i al Sr. ────, 

representant de les JERC. 

                                                            ----------------  
 

Sol·licitud assistència jornada per empleada pública 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Confirmar i autoritzar l’assistència a la jornada: “La Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic” a l’empleada pública sol·licitant. 

 
SEGON.- Donar trasllat a Secretaria, i comunicar aquest acord a sol·licitant. 

                                                             ----------------  
 

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

                                                            ----------------  

 
Sol·licitud de la sala del Centre Cívic Amics de la Cuina. 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Concedir l’autorització als Amics de la Cuina de Móra d’Ebre per a disposar de La 
Llanterna Teatre, per a realitzar dues conferències. La present autorització no dóna dret 

exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei 
municipal. 

 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 

control de l’estat de la Sala, a la Regidoria de Cultura, i a la Sra. ────, representant dels 

Amics de la Cuina de Móra d’Ebre. 

                                                            ----------------  
 

Sol·licitud transmissió dret funerari MC, nínxol 200CB, exp. Gest. 55/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del 200CB per un període 50 anys 

a la  Sra. ────. 

 

SEGON.- Procedir  a realitzar les gestions escaients referents a les taxes de canvi de titular i les 
taxes corresponents al manteniment de cementiri, d’acord a les condicions que s’han exposat a 

la part dispositiva de l’acord 
 

TERCER.- Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 
acord a la Sra. ────. 

                                                            ----------------  
 

Sol·licitud transmissió dret funerari MC nínxol 10PCV, exp. Gest. 54/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  15 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 

 
PRIMER.- Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del 10PCV per un període 50 anys 

al Sr. ────. 

 
SEGON.- Procedir  a realitzar les gestions escaients referents a les taxes de canvi de titular i les 

taxes corresponents al manteniment de cementiri, d’acord a les condicions que s’han exposat a 

la part dispositiva de l’acord 
 

TERCER.- Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 
acord al   Sr. ────. 

                                                         ----------------  

 


