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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      14 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   03 d'abril 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. 

 
 Sol·licitud Generalitat de Catalunya, subvenció sosteniment escoles de dansa 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Sol·licitar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per al funcionament de les Escoles de Dansa municipals per pal·liar les despeses. 

 

SEGON.-  Acceptar íntegrament les bases de la convocatòria, així com la subvenció atorgada. 
 

TERCER.-  Habilitar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació escaient.  
---------------- 

 

Sol·licitud Generalitat de Catalunya, subvenció sosteniment escoles de música 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Sol·licitar al departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una 

subvenció per al funcionament de les Escoles de Música municipals per pal·liar les despeses. 
 

SEGON: Acceptar íntegrament les bases de la convocatòria, així com la subvenció atorgada. 
 

TERCER: Habilitar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació escaient.   

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

Exp. d'obra 511-18-46 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 d’abril 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: 

 
 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.  

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

Aprovació factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 d’abril  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. 539/2018, per import de 28.502,42 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
 

SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 

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

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

Sol·licitud Club Olímpic, subvenció RE: 856, Exp. 259/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 03 de març de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 5.000,00 EUROS al Club Esportiu Olímpic 

Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (01). 

 
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 Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, a la regidoria 

d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
---------------- 

 
Sol·licitud Associació Ball en Línia , núm. RE 839/2018 i núm. expedient 516/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 d’abril de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l'Associació Ball en Línia per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat  Trobada de Country, així com de disposar de taules i 

cadires i permís per ballar davant de l'embarcador i poder tenir connexió elèctrica. 

 
 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'Associació Ball en Línia 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'Associació Ball en Línia. 

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

Modificació acord de contractació serveis de docència especialitats formatives 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  3 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 
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PRIMER: Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de gener de 2018, de 
realització del servei per impartir el curs d’activitats auxiliars de comerç, mitjançant el 
procediment de contracte menor, i contractar a la Sra. ──── per un import de 12.525,00 

euros, impostos inclosos, amb efectes del 22 de desembre de 2017, i al Sr. ────, per un 

import de 1.400,00 €, impostos inclosos. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-227.99 del 
pressupost de l’any 2018.  

 

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

QUART: Donar trasllat al departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya, a 
Tresoreria-Intervenció i comunicar aquest acord a la Sra. ──── i al Sr. ────. 

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

 
Contractació serveis d’avaluació i control especialitats formatives 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  .3 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 
 
PRIMER: Contractar  els serveis del Sr. ────, amb NIF núm. 417XXXXXX per portar a terme 

les actuacions d’avaluació i control de cadascuna de les especialitats formatives finalitzades, per 
un import equivalent al 10 % del cost finalment subvencionat pel SOC i justificat.  

 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-227-99 del 
pressupost de l’exercici 2018. 

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

 
QUART: Donar trasllat als departaments corresponents i comunicar aquest acord al Sr. ────. 

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


