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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      13 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   26 de març 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 menor serveis pintura equipaments esportius 

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

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

ACORDA: 
 

PRIMER:   Aprovar la contractació pels treballs de pintura amb ZORELOR, SA, NIF A-01049725, 
CPV 45261220-2 “treballs de pintures i recobriments” mitjançant el procediment de contracte 

menor de servis, per import de 3.678,67€ més 772,52€ d’IVA, total del contracte 4.451,19€ 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la a la partida 17-342-21200 del vigent pressupost. 

 
TERCER.- Que una vegada realitzat el servei, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 

pagament si s’escau. 

 
QUART.- Donat trasllat d’aquest acord a tots els interessats a l’expedient. 

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

Aprovació inicial Memòria valorada urbanització Plaça Entença i el seus entorns 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la “Memòria valorada per a la urbanització de la Plaça Entença i 
els seus entorns”, redactada per la Sra. ────, arquitecta municipal, amb un pressupost 

d’execució material de 39.914,21€,  (execució per contracta de 50.272,97€). 

 
SEGON.-  Sotmetre la memòria aprovada a informació pública per un termini de trenta dies, 

mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el tauler 
d’anuncis i a la web municipal,  perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que 

considerin pertinents. 
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TERCER.-  Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació, aprovar definitivament la 
memòria i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província,  a la web municipal i en el tauler 

d’anuncis 
                                                             ----------------  

 

Expedient revisió d'ofici per nul·litat de ple dret PIJURO, SL 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Es dóna compte de la proposta de resolució que formula la instructora de l’expedient 

en data 26 de març de 2018, en relació a l’expedient de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 
de de la Diligència de 3 de maig de 2007 de ratificació  per part de l’Alcalde de Móra d’Ebre de 
l’escriptura de reparcel·lació voluntària del PA 3, atorgada el 4 d’abril de 2007 per la promotora 
GORESA BUILDER, S.L, essent la part resolutiva de la qual el que tot seguit es transcriu 

literalment: 
 
“3.- PART RESOLUTIVA 

 
Per tot el que antecedeix, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD, 

una vegada s’hagi obtingut l’Informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat: 

 

3.1.- Declarar la nul·litat de ple dret de la Diligència de 3 de maig de 2007 de ratificació  per 
part de l’Alcalde de Móra d’Ebre de l’escriptura de reparcel·lació voluntària del PA 3, atorgada el 

4 d’abril de 2007 per la promotora GORESA BUILDER, S.L. 
 

3.2.- Donar compte d’aquesta Proposta als simples efectes informatius a la Junta de Govern 

Local. 
 

3.3.- Que per part de l’Alcaldia-Presidència es trameti aquesta Proposta i l’expedient instruït a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè emeti el seu Informe preceptiu i vinculant. 

 

Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge 
 

La Secretària-Interventora acctal. i 
Instructora de l’expedient” 

 
Segon.- Assabentar-se del contingut de la proposta de resolució que formula la instructora de 

l’expedient en data 26 de març de 2018, en relació a l’expedient de revisió d’ofici per nul·litat 

de ple dret de la Diligència de 3 de maig de 2007 de ratificació  per part de l’Alcalde de Móra 
d’Ebre de l’escriptura de reparcel·lació voluntària del PA 3, atorgada el 4 d’abril de 2007 per la 
promotora GORESA BUILDER, S.L., i que se segueixi el seu tràmit a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat perquè emeti el seu dictamen preceptiu. 

 

Tercer.- Aprovar la suspensió del termini de resolució del procediment fins que la Comissió 
Jurídica Assessora emeti el dictamen preceptiu. 
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Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat i a la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

Exp. d'obres núm.392/18-35. 

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

 
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:   
 

Afectació vorera panot    53.05ml x 0.80m ample = 42.44m2 
Afectació calçada (creuament longitudinal)  14.95ml x 5.00m ample = 74.75m2 

 

- Vorera de panot:   53.05 x 0.80 x 40,00€/m2  2.697,60€ 

- Calçada d’aglomerat asfàltic:  14.95 x 5.00 x 70.00€/m2  5.232,50€ 

FIANÇA MÍNIMA                                          
 6.930,10€ 

 
- Les condicions de reposició de la vorera seran:  

 

o Es realitzarà en tota la seva amplada sobre la base de formigó de 10cm de 
gruix i resistència 150Kp/cm2, inclosa la substitució de la vorada si queda 

afectada. S’hauran de reposar les tapes que es puguin veure afectades. 

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

es va construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats 

amb el seu entorn. 

- Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies 

d’ocupació de la via pública.  Les condicions de reposició de la calçada amb 
un paviment d’aglomerat asfàltic consisteixen en pavimentar de nou fins al centre 

del carrer si existís línia discontinua de la calçada, o fins l’altra vorera si no existís tal 

línia, en un ample de dos metres a cada banda de la rasa, amb les següents condicions 
d’execució: 

o Tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per formació 
de junta neta. 

o Fresat de la capa actual a tota l’amplada de la zona a substituir. 

o Paviment d’aglomerat de 5cm. de gruix inclús reg previ d’emulsió asfàltica. 

o Reposició de capes que es puguin veure afectades i pintat de la senyalització 

horitzontal seguint les indicacions de la Policia Local. 

o El cost estimat unitari de l’actuació és de 70€/m2. 

o Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
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- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a lAjuntament (Tel. 977400012) 

amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. 
 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de 

manera fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de 
la mateixa.  

 
- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la 

policia local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el 
desenvolupament de l’activitat ordinària. 

 

- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de 
circulació alternativa.  

 
- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de 

plànols d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, 

TELEFÒNICA, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els 
treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

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

- El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de 
l’inici dels treballs d’obertura. 

 

- Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal 
d’evitar l’imposició de sancions. 

 
 

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 essent  la base imposable el pressupost 
provisional per import de 2.193,00 €. 

 
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.  

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

 
Exp. d'obres núm. 176/18-17 

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

  El cobriment de places d’aparcament es proposa en la franja inedificable de 3.00 m. No 

obstant es proposa una instal·lació de marquesines mòbils que no son considerades 
construcció.  

 
 Aquesta conformitat s’entén a precari sense dret a indemnització en cas de que 

procedeixi enretirar la instal·lació per algun motiu.  
  

  

-    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. 469/18-43. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Atorgar la llicència sol.licitada 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: 
 

-  Caldrà aportar fotografies de l’estat actual del carrer abans de l’obertura de 
la rasa.  

- Caldrà aportar els justificants corresponents a la gestió de residus per tal que 

la fiança dipositada sigui retornada. 

- Qualsevol tipus d’ocupació de via pública s’haurà d’ajustar i donar 

compliment a l’ordenança fiscal núm. 14. 
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Les condicions de reposició seran: 

- Atès que les obres afecten a paviment de panot en via pública, caldrà dipositar fiança 
de reposició dels paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 

paviments afectats. 

- Les condicions de reposició de la vorera son:  

o Es realitzarà en tota la seva amplada sobre la base de formigó de 10cm de 

gruix i resistència 150Kp/cm2, inclosa la substitució de la vorada si queda 
afectada. S’hauran de reposar les tapes que es puguin veure afectades. 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que 
es va construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats 

amb el seu entorn. 

o El cost estimat unitari de l’actuació és de 40€/m2. 

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

- Serà per compte del sol·licitant l’obtenció d’informació de les instal·lacions existents al 
subsol de la zona afectada i la coordinació amb les diferents companyies afectades per 

l’execució dels treballs. Caldrà seguir les seves prescripcions, si s’escau. 

- 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. 

 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 300,50 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  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 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  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.  
                                                            ----------------  

 

Exp. d'obres núm. 463/18-42. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març 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: 

 
OBSERVACIONS: 

 
 Caldrà aportar fotografies de l’estat actual (abans de la reforma) i de l’estat final de les 

obres un cop acabades.  
 

  -    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.  

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

 
Ampliació termini Pla de Tresoreria, exp. Gest 194/17 

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

elaborar i aprovar la liquidació de l’exercici 2017 i actualitzar el pla de tresoreria.  
 

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

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

Aprovació taxa abocament runes, exp. Gest. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018, 

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

 
 

ACORDA: 
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PRIMER: Donar trasllat de la relació d’expedients deutors que figura a l’encapçalament a BASE, 
Gestió d’Ingressos, per a la seva gestió en executiva. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a Base, Gestió d’Ingressos, i a la Tresoreria-Intervenció. 

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

 
Aprovació factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març 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. 526/2018, per import de 74.328,40 €, 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 453,26 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
30.521,82 €. 

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

comptabilització als efectes oportuns. 

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

Sol.licitud subvenció SAM núm. RE 860/2018 i núm. expedient 519/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir una subvenció a Societat Ateneu Musical per tal de fer front a la despesa del 

cicle de Concert de Primavera (llistat a la instancia adjunta). 

 
SEGON: Donar trasllat al servei de comptabilitat de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i comunicar 

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

Ateneu Musical. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació despeses de personal. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 de març de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER .- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les 

nomines del mes de febrer  que ascendeixen,  a l’import total  de  97.912,81  EUROS, que 
s’incorpora com a annex. 
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SEGON.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent. 

                                                             ----------------  
Sol.licitud del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març 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 assistència jornades personal Intervenció 

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

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a aquests dos cursos 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 sra. ────. 

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

Sol.licitud sala polivalent AMPA Lluís Viñas 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització a la Sra. ──── per a disposar de l’aula polivalent del menjador 

escolar, per a realitzar les activitats de la Setmana Santa. 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 d’Acció Social, i a la Sra. ────, representant de 

l’AMPA del col·legi Lluís Viñas de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud Esplai Treu Banya RE 879, Exp. 531/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2017. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Autoritzar les peticions que figuren a la part expositiva.  



 
 

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 

10 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al  Centre d’Esplai Treu Banya i a la regidoria de 

Joventut. 
                                                             ----------------  

 

Aprovació Teatre i espai Diada de Sant Jordi ANC 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a ANC Móra d'Ebre per a muntar una carpa la Diada de Sant 

Jordi i fer ús de La Llanterna Teatre Municipal per a participar a la Diada de Sant Jordi i fer una 
pel·lícula al teatre. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta 

resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: Eximir 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'ANC de Móra d'Ebre. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació conveni de col.laboració entre Fundació Liceu i Ajuntament de Móra 

d'Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018, 

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

 
PRIMER: Aprovar  en tots els aspectes  el conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del 

Gran Liceu i l’ajuntament de Móra d’Ebre per l’espectacle “Liceu a la fresca”, consistent en la 
projecció de l’òpera “Manon Lescaut”, el 16 de juny de 2018 a les 22.00h. 

 

SEGON: L’ajuntament de Móra d’Ebre s’obliga a assumir els compromisos signats com a 
organitzador de l’espectacle. 

 
TERCER :  Tramitar, si s’escau, l’expedient administratiu que correspongui per organitzar aquest 

espectacle públic cultural. 
 

QUART.- Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de  la documentació adient per fer efectiu 

aquest acord.  
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord a la regidoria de Cultura, d’Obres i Serveis, a Secretaria i a la 
fundació del Gran Liceu. 

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

 
Sol.licitud assoc. Barreres Fora parada Diada de Sant Jordi 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de març de 2018 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a l'Associació de Discapacitats Barreres Fora per muntar una 

parada a la plaça de Dalt el dia de Sant Jordi. 
 

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

 

SEGON: Eximir a l'Associació de Discapacitats Barreres Fora del pagament de la fiança. 
 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, i comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. 

────, com a representant de l'Associació de Discapacitats Barreres Fora. 

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

 
Sol.licitud AMPES centres escolars de Móra d'Ebre parada Diada de Sant Jordi 

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

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a l'AMPA del Col·legi Lluís Viñas, en representació de les  

AMPES del col·legi Santa Teresa i l’IES Julio Antonio, per a ficar una parada a la plaça de Dalt 
per Sant Jordi.  

 

La present autorització no dona dret exclusiu sobre la utilització, i aqueta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a l'AMPA del Col·legi Lluís Viñas del pagament de la fiança. 

 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, i comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. 

────. 

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

Sol.licitud Biblioteca per viquipèdia, Sr. ──── 

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

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Secció Cultura Digital del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 
per a fer ús de La Biblioteca Comarcal per la realització de l’activitat d'un curs de Viquipedia. La 
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present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 
possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a Secció Cultura Digital del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre del pagament de 

la fiança i del pagament de les taxes d’utilització de la Biblioteca Comarcal, 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 

Secció Cultura Digital del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 

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

 
Sol.licitud transmissió dret funerari MC nínxol 130CN 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  26 de març 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 130CN 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 subvenció camins Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 

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

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la Memòria Tècnica valorada redactada pel Tècnic Municipal, senyor ──── 

per un import de 10.341,36 euros. 
 

SEGON: Acollir-se a l’establert a les bases publicades pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
que regeixen la convocatòria pública per a concessió de subvencions als ajuntaments de la 

comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2018, i sol·licitar 

subvenció amb el projecte anomenat “Manteniment i millora del camí de Miravet i varis trams 
del camí de la Ratlla del Terme”. 

 
TERCER: Habilitar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que sigui 

necessària per tal de dur a terme aquest acord. 
                                                             ----------------  


