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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      6 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   05 de Febrer 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. 

 
Proposta de resolució Exp. RP-03/17. 

 

RESOLUCIÓ 
 

Julio Roca Font, en qualitat d’Instructor, desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Móra d’Ebre deduïda amb data  23 de maig de 

2016, NRE:1762/16 per la Sra. ────. Aquesta reclamació tenia per objecte la pretensió 

indemnitzatòria per danys econòmics derivats de la caiguda soferta el dia 22 de desembre de 

2016, quan passejava pel Passeig de l’Ebre, degut a l’existència d’una irregularitat en el 
paviment de la vorera. 

 
La Junta de Govern Local resta assabentada d’aquesta Resolució. 

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

Sol·licitud ARUNDA GESTIÓ referent immoble c/ Tarragona, 21 NRE 41 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Restar assabentada de l’informe de la morositat referent al quart trimestre de l’exercici 
2017 de la secretària-interventora exposat als antecedents i de les explicacions realitzades per 

la intervenció complementàries de l’informe. 
 

SEGON: Remetre el present informe al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb formularis normalitzats d’aquest organisme. 

 

TERCER: Donar compte de l’esmentat informe en la propera sessió plenària que se celebri. 
---------------- 

 
Informe sobre Regla de la despesa execució trimestral 3er. Trimestre 2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018. 

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

PRIMER: Restar assabentada de l’informe de la intervenció accidental corresponent a la previsió 
d’incompliment de la regla de la despesa en l’execució del tercer trimestre de l’exercici 2017. 

  

SEGON: Remetre el present informe al Òrgan de Tutela Financera i una còpia al Ministerio de 
Hacienda y Funció Pública per mitjà de la Secretaria general de Financiación Autonómica y 

Local. 
                                                            ----------------  

 
Aprovació de factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018, 

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

ACORDA:  
  

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 

incloses a l’exp. Gest. 174/2018, per import de 19.984,65 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 

import de 22,89 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació liquidació taxa per l'ús privatiu, exp. Gest. 156/18. 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 5 de febrer 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. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud assistència curs empleada pública 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a aquest curs a la Sra. ────.  

 

SEGON: Donar trasllat a Secretaria i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 
desplaçament, i comunicar aquest acord a la interessada. 
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                                                             ----------------  
 

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de febrer de 2018, 

Vistes les sol·licituds de permisos i vacances del personal al servei de la Corporació 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
---------------- 

 

Sol·licitud Centre Jeroni de Moragas per anar al camp de futbol el 08/02/18 RE 
283/18, Exp. 179/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir autorització al Centre d’Educació Especial Jeroni de Moragas per disposar del 
camp de futbol municipal el dijous, 08/02/18, de 15.15 a 16.45h. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Centre d’Educació Especial Jeroni de Moragas, a la 

regidoria d’Esports i a la Policia Local. 

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

Sol·licitud Teatre municipal La Llanterna, exp. Gest. 197/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització al Centre de Recursos Pedagògics per a fer ús de La Llanterna 

teatre Municipal per la realització de l’activitat de Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de la Ribera 

d'Ebre. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta 
condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir al Centre de Recursos Pedagògics del pagament de la fiança i del pagament de 

les taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant 
d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant del 

Centre de Recursos Pedagògics 

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

 
Sol·licitud Teatre municipal La Llanterna, exp. Gest. 173/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’assoc. Barreres Fora per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de la Jornada Barreres Fora. La present autorització no 

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

 
SEGON: Eximir a l’assoc. Barreres Fora del pagament de la fiança i del pagament de les taxes 

d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant d’una 

associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 
mencionades. 

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de  

Barreres Fora. 
                                                            ----------------  

 
Sol·licitud Teatre municipal La Llanterna, exp. Gest. 169/18, Star Wars 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’assoc. Baronia d'Entença per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de Jornades de Star Wars. La present autorització no 

dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats 

del servei municipal. 
 

SEGON: Eximir a l’assoc. Baronia d'Entença del pagament de la fiança i del pagament de les 
taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant 

d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 
 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant de la 

Baronia d'Entença 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud Teatre municipal Lla Llanterna, exp. Gest. 168/18 -CLICKS 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 

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

ACORDA:  
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PRIMER: Concedir l’autorització a l’assoc. Baronia d'Entença per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat d'una exposició de Clicks. La present autorització no 

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

 

SEGON: Eximir a l’assoc. Baronia d'Entença del pagament de la fiança i del pagament de les 
taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant 

d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 
mencionades. 

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant de 

l’assoc. Baronia d'Entença 
                                                            ----------------  

 
Sol·licitud Teatre municipal La Llanterna, exp. Gest. 171/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Mans Unides per a fer ús de La Llanterna teatre Municipal per 

la realització de l’activitat del Sopar de la Fam. La present autorització no dóna dret exclusiu 
sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a Mans Unides del pagament de la fiança i del pagament de les taxes 

d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant d’una 
associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i a la Sra. ────  com a representant de 

Mans Unides 

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

 
Sol·licitud Teatre municipal La Llanterna, exp. Gest. 165/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir l’autorització a Jurisa Solucions, SL per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat d'una xerrada. La present autorització no dóna dret 

exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei 
municipal. 
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SEGON: Eximir a Jurisa Solucions, SL del pagament de la fiança i del pagament de les taxes 
d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant d’una 

associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 
mencionades. 

 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr. ──── com a representant de  Jurisa 

Solucions, SL. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud Teatre municipal La Llanterna, exp- Gest. 166/18 -Jocs de Rol 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’assoc. Baronia d'Entença per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització de l’activitat de Jornades Joc de Rol. La present autorització no dóna 
dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 

servei municipal. 
 

SEGON: Eximir a l’assoc. Baronia d'Entença del pagament de la fiança i del pagament de les 

taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant 
d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 
 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant de 

l’assoc. Baronia d'Entença. 

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

Sol·licitud permuta dret funerari sobre un nínxol del Cementiri municipal. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de febrer de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Declarar la caducitat del dret funerari del nínxol núm. 769CN per renúncia expressa de 

la Sra. ────, així com dels seus hereus i beneficiaris. 

 

SEGON: Revertir aquesta sepultura a l’ajuntament de Móra d’Ebre i donar de baixa la taxa 
corresponent a aquest nínxol. 

 
TERCER: Atorgar la transmissió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 3CPV per un període 

50 anys al Sra. ────. 
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QUART: Acceptar les condicions que s’han exposat a la part dispositiva de l’acord, referents a 
les taxes de canvi de titular i  a les taxes corresponents al manteniment de cementiri. 

 
CINQUÈ: Donar trasllat als serveis de cementeri,  l’àrea de recaptació (BASE) i comunicar 

aquest acord a la  Sra. ────. 

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

 
Sol·licitut transmissió dret funerari MC nínxols 182CN i 178CN 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  05 de febrer 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 dels 182CN i 178CN 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. ────. 

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

Liquidacions despreniment Subarrec 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar les següents liquidacions de les despeses resultants de les actuacions 
efectuades per un import total de 779,85 € (IVA inclòs), als propietaris de la finca on es va 

originar el despreniment, segons el coeficient de propietat que correspon a cadascun d’ells: 
 

a) La liquidació  corresponent als hereus del senyor ────  ascendeix a l’import de: 

259,95 €. 
 

b) La liquidació corresponent als hereus del senyor ──── ascendeix a l’import de: 259,95 

€. 

 
c) La liquidació  corresponent als hereus del senyor ──── ascendeix a l’import de: 259,95 

€. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats, els hereus dels senyors ────. 

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

 

Sol·licitud a BASE baixa rebuts llicència d'autotaxi Sr. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA: 

 
Primer: Sol·licitar a BASE Gestió d’ingressos la baixa dels rebuts pendents de pagament de la 

llicència d’autotaxi dels exercicis dels anys 2013-2016, a nom del Sr. ────, amb DNI 

778XXXXXX. 

 
Segon: Donar trasllat d’aquest acord a BASE Gestió d’ingressos i al departament de Tresoreria-

Intervenció. 
                                                            ----------------  

 
Liquidacions llicència d'autotaxi - exercici 2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de febrer de 2018, 

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

ACORDA  
 

PRIMER: Aprovar les liquidacions exposades a la part expositiva. 

 
SEGON: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent. 

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

Atorgament llicència Gual carrer Antoni Asens, 25. Exp. Gest. 178/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 5 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA,  

 
PRIMER: Concedir la llicència de gual de 3 m/l del C/ Antoni Gaudi, 25, al senyor ────. 

 

SEGON: Aprovar la liquidació practicada pel concepte de placa.  

 
TERCER: Informar a l'interessat que  un cop efectuat l’ingrés de 16,29 € podrà passar a recollir 

la placa per les oficines de l’Ajuntament amb el resguard de pagament corresponent i que 
aquesta quantitat de 16,29€ per l’obtenció de la placa de gual, es retornarà una vegada no 

estigui interessat en aquesta llicència i la placa sigui dipositada a les dependències municipals 

en correctes condicions. 
  

QUART: Que haurà d’aportar a l’ajuntament el full adjunt d’autorització de domiciliació bancària 
ja que el cobrament de la taxa és anual.  

 
CINQUÈ: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda per tal d’incorporar aquesta alta al padró de guals, a 

la Policia Local, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar al interessat. 

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


