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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      9 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   26 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. 

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

 

Expedient protecció legalitat urbanística, GERMONT, SA Expedient núm. 1010/2017 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  26 de febrer de 2018 

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

ACORDA: 
 

Primer: Ordenar de nou la suspensió immediata de les obres que fa GERMONT, SA en la finca 

Catatxora, Polígon 18, parcel·la 26, amb referencia cadastral 18026A100CF0000001PZ,  fins que 
GERMONT, SA no disposi de la corresponent llicència municipal d’obres,  havent-se de dur a 

terme prèviament el procediment establert a l’art. 48 del DL 1/2010.    
 

Segon: Imposar a GERMONT, SA una primera multa coercitiva per la quantitat de 300,00 euros 

per l’incompliment de l’ordre de suspensió de les obres  acordada per la Junta de Govern Local 
de data 27 de novembre de 2017,  amb l’advertiment d’imposició de multes coercitives en virtut 

del que disposa l’art. 225 del TRLU,  i de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 
2018. 

 

Tercer: Requerir a GERMONT, perquè en el termini màxim de 15 dies ingressi en un compte 
bancari de titularitat municipal que s’indicarà,   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. 

Quart: Advertir novament a GERMONT, SA que l’incompliment de l’ordre de suspensió 
immediata, determinarà la imposició d’una segona multa coercitiva per import de 600,00 Euros.   

Cinquè: Advertir els interessats que en cas de que la llicència finalment fora denegada, es 

podran adoptar mesures de restauració i, en cas d'incomplir-les, l’òrgan competent en pot 
acordar l'execució forçosa. Tot això, sens perjudici de la imposició de multes coercitives, en 

virtut del que disposen els articles 225 TRLU i 126 RPLU i/o incoació d’expedient sancionador 
per infracció urbanística.  En cas d'execució subsidiària, seran a càrrec de la persona 

interessada totes les despeses que aquella comporti. 

 
Sisè: Notificar el contingut de la resolució a tots aquells que apareguin com a interessats en 

l’expedient.   
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Setè: a) Contra el primer punt del present acord, per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan  que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.” 
b) Contra els apartats 2on i  3er. d’aquest acord, 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. 
c) Contra els apartats 4art i 5é  d’aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
                                                            ----------------  

 
Aprovació liquidació provisional  despeses immoble Juli Antoni, 4 (exp. Gest. 

250/17) 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  26 de febrer de 2018 

 

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

ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar la liquidació provisional practicada a CIMENTADOS  3, SA, per les despeses 

corresponents a tràmits i treballs realitzats a  l’immoble en ruïna situat al c/ Juli Antoni, núm. 4,    
per import de 5.561,39 euros. 

 

SEGON.- Comunicar-ho a les parts interessades. 
                                                            ----------------  

 
Sol·licitud de terrassa. Exp. núm. T04-326/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa per a l’exercici 2018, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  

 
A.- El sol·licitant haurà d’especificar els elements a instal·lar i que han de ser com a mínim  el 

nombre de taules i cadires , m2 a ocupar, i tipus de tanca o senyalització , i qualsevol altre que 
el sol·licitant consideri necessari. L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a 

terme sempre seguint les indicacions dels serveis municipals. 

 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2 

d’ocupació, aproximadament. 
 

C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així 

com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les 
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que subsani  

les deficiències i,  disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació fefaent, 
per la subsanacio de les mateixes.  
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D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús 

de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de 
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de 

comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  

 
SEGON: Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes a l’acabament de l’exercici anual.  

 
TERCER: Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats i 

sol·licitats en la seva instància. 
La present autorització no exclou ni suposa les 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. 
                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 236/18-23. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 

 
  -    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.  
                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 296/18-29 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 

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

ACORDA:  
 



 
 

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 

4 

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:  

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

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

 

  -    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.  

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

 
Exp. d'obres núm. 222/18-22 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 
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Cal aportar fotografies del estat actual de la façana. 
Cal aportar pressupost del contractista. 

 
  -    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.  
                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 146/18-16. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 

 

Cal aportar fotografies del estat actual de la façana. 
Cal aportar pressupost del contractista. 

 
- No s’especifica ocupació de via pública. Si es donés el cas, ja que en la instància no 

s’indica: qualsevol tipus d’ocupació de via pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ, TANQUES, GRUES i altres instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se 

i donar compliment a l’ordenança fiscal núm. 14.  

- Qualsevol intervenció que impliqui la modificació/reparació de qualsevol element comú 
de qualsevol propietat  en règim de divisió horitzontal: s’informa a la Propietat que dita 

intervenció necessita la conformitat del conjunt de propietaris. 

 

 

  -    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.  
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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.  

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

Exp. d'obres núm. 71/18-9. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 
 

  -    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.  

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

Exp. d'obres núm. 1037/17-163. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  
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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: 
 

- Tot i que les obres no estiguin subjectes a l’obtenció de llicència urbanística municipal, 
això no eximeix, per part de l’empresa adjudicatària de les obres, del compliment de 

disposar dels documents tècnics necessaris referents a la Seguretat i Salut en les obres 
de construcció i de nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de 

les obres, en tant que els treballs a realitzar no es poden considerar únicament com un 

servei de manteniment, sinó que a més de renovar part de les instal·lacions, hi ha una 
petita ampliació de la construcció que les conté.  

- Tenint en consideració que l’actuació proposada, encara que petita, es troba ubicada 
dintre del Parc de Saurí, a tocar de la riba del riu Ebre, seria convenient que l’edificació 

tingui un acabat arrebossat i pintat, a fi de cuidar la imatge global de l’edificació i la 

seva integració en el paisatge. 
- Un cop finalitzades les obres, caldrà aportar els justificants corresponents a la correcta 

gestió dels residus de la construcció per tal que la fiança dipositada sigui retornada.  
 

 
  -    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.  
                                                             ----------------  

 

Exp. d'obres núm. 221/18-21. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 
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Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin al subsòl, de plànols 

d’instal·lacions existents de les diferents companyies: Gas Natural, Endesa, Telefònica, Sorea, 
Instal·lacions municipals, possibles servituds, etc. 

 

  -    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.  
                                                             ----------------  

 

Aprovació factures i despeses 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 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. 334/2018, per import de 40.715,29 €, 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 3.209,24 €, així com el seu pagament. 

 
TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

91,35 €. 
 

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

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

 
Liquidació taxa ocupació sòl i vol via pública, exp. Gest. 322/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 

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

ACORDA: 
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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 i a Vodafone España,  SAU 

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

 
Aprovació aplaçament liquidació camí Subarrec 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,    

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de la senyora  ────, d’aplaçament fins el dia 30 de juny de 

2018, de la liquidació tramesa corresponent a les despeses resultants de les actuacions 
realitzades per a la neteja i restabliment del camí del Subarrec 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal, per tal que procedeixi a trametre a 
la senyora ──── una nova liquidació, amb efectes del dia 30 de juny de 2018. 

 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la senyora ────.  

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

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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. 
                                                             ----------------  

 
Declaració en situació de jubilació voluntària de la funcionària T.S.G 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Assabentar-se del Decret d’Alcaldia núm. 2018000xxxx  de data 26 de febrer de 2018, 
transcrit literalment en aquest acord. 

 

SEGON: Comunicar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el nomenament 
del/ de la nou/ova secretari/a del Registre Civil de Móra d’Ebre, a efectes del dia 1 de juliol de 

2018. 
 

TERCER: Autoritzar a la interessada el poder gaudir dels dies de vacances i assumptes 

personals que li corresponen, proporcionalment al temps treballat d’aquest exercici, durant el 
mes de juny de 2018, sempre hi quan les necessitats del servei ho permetin. 
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QUART: Lliurar a la senyora ──── tota aquella documentació que necessiti per tal que pugui 

formalitzar davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social la seva situació de jubilació 
voluntària anticipada.  

 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord a la senyora ────, a Intervenció i a Tresoreria, al Comitè de 

personal pel seu coneixement i efectes. 

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

Sol·licitud ajut econòmic - Club Nàutic amb núm. RE 452, Exp. 351/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  26 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 400,00 EUROS al Club Nàutic per la 
realització de la Festa del Riu del 2017. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (04). 

 
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 

 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Tresoreria-Intervenció i al Club Nàutic. 

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

Sol·licitud teatre La Llanterna, exp. Gest. 346/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir l’autorització al  Grup Teatral Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de Mostra de Teatre Amateur. La present autorització 

no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles 
necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir al Grup Teatral Móra d'Ebre del pagament de la fiança i del preu públic per 

d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal 

núm. 20, reguladora dels preus públics, Annex 2.  
 

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  

Grup Teatral Móra d'Ebre. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud sala Centre Cívic  exp. Gest. 343/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 

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

 
PRIMER: Concedir l’autorització a la Colla de Diables Sheron per a disposar del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar una assemblea de socis. La present autorització no dóna dret 

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

 
SEGON: Eximir a la Colla de Diables Sheron de Móra d’Ebre, del pagament de la fiança i del 

preu públic per d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, d’acord amb el que disposa 
l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics, Annex 2.  

 

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 al Sr. ────, representant de la Colla 

de Diables Sheron de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud sala Centre Cívic, exp. Gest.331/18.  
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització a Ciudadanos Partido de la Ciudadania per a disposar del Centre 

Cívic La Magdalena, per a realitzar una reunió. La present autorització no dóna dret exclusiu 

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

SEGON: Notificar a Ciudadanos Partido de la Ciudadania que, amb caràcter previ, ha de 
dipositar una fiança de 315,20 €, que li serà retornada en el cas què la sala estigui en bones 

condicions; i abonar la taxa corresponent de 100 € per a la utilització de la Sala, tal com 
disposa l’annex 2, de l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics. 

 

TERCER: 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 d’Acció Social, i a la Sra. ────, representant de 

Ciudadanos Partido de la Ciudadania. 

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

Aprovació llicència gual exp. Gest. 329/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 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 4,50 m/l al C/ Joan Miró (baixos) a la senyor/a ────. 

 

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 
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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. 

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

Sol·licitud llicència via pública per caseta de pirotècnia NRE 364     

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  26 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER:  Denegar la llicència d’ocupació de la via pública del looc sol·licitat carretera 
Tarragona- Alcolea d’acord als motius expressats als antecedents. 

 
SEGON: Informar al Sr. ──── que s’estan estudiant altres possibles alternatives.  

 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat. 
 

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


