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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      31 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   30 de juliol 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. 

 

Exp. T-16 impagament exercici 2018. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Atorgar als titulars del establiments relacionats a la part expositiva, un termini 

improrrogable de 10 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació del present 

acord, per tal de fer efectiva la liquidació del deute pendent. 
 

SEGON: Comunicar als titulars el present acord, amb l’advertiment que de no procedir a la 
liquidació del deute contret en el termini concedit, en compliment del que contempla l’apartat f) 

de l’Art 8 del Regalament Regulador d’Ocupació de l’Espai i Ocupació de la via pública amb 
taules i cadires per a terrasses de bars i similars, es procedirà a incoar l’expedient corresponent 

que pot finalitzar amb la revocació de la llicencia concedida. 

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

Exp. 715/18. Sol·licitud ajut rehabilitació façana c. Santa Madrona, núm. 10 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar a la Sra. ────  una subvenció per import de 35,26 euros en concepte de la 

rehabilitació de la coberta del carrer Santa Madrona, núm. 10, en compliment de les Bases 

específiques per a l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i 
d’hostaleria i restauració i  la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis. 

 

SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del 
pressupost vigent. 

 
TERCER: Comunicar a la interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a comptar 

des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa del 

compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades. 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada 
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la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals, 
i revisió de la documentació exigida.  

 
QUART: Comunicar aquest acord a la interessada i donar-ne trasllat al Departament de 

Comptabilitat-Intervenció. 

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

Exp. T-01 Impagament exercici 2018 Ges. 1157. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 

ACORDA:  

 
PRIMER: Atorgar als titulars del establiments relacionats a la part expositiva, un termini 

improrrogable de 10 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació del present 
acord, per tal de fer efectiva la liquidació del deute pendent. 

 

SEGON: Comunicar als titulars el present acord, amb l’advertiment que de no procedir a la 
liquidació del deute contret en el termini concedit, en compliment del que contempla l’apartat f) 

de l’Art 8 del Regalament Regulador d’Ocupació de l’Espai i Ocupació de la via pública amb 
taules i cadires per a terrasses de bars i similars, es procedirà a incoar l’expedient 

corresponent SANCIONADOR per l’ocupació la via pública o els espais privats sense 
disposar de llicència municipal. 

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

 
Exp. T-10 impagament exercici 2018. Ges. 1159. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar als titulars del establiments relacionats a la part expositiva, un termini 
improrrogable de 10 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació del present 

acord, per tal de fer efectiva la liquidació del deute pendent. 

 
SEGON: Comunicar als titulars el present acord, amb l’advertiment que de no procedir a la 

liquidació del deute contret en el termini concedit, en compliment del que contempla l’apartat f) 
de l’Art 8 del Regalament Regulador d’Ocupació de l’Espai i Ocupació de la via pública amb 

taules i cadires per a terrasses de bars i similars, es procedirà a incoar l’expedient corresponent 
que pot finalitzar amb la revocació de la llicencia concedida. 

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

 
Exp. 1127/18-T21 Ocupació terrassa bar. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol 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 

3 

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.  
 
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: Concedir autorització per a l’instal·lació del tendal-vetllador demanat. 
 

TERCER: Aquesta llicència i les autoritzacions concedides caducaràn i restaràn sense efectes a 
l’acabament de l’exercici anual.  

 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 dels diferents 
elements ocupats i sol·licitats en la seva instància. 

 
CINQUÈ: Aquesta llicència es concedeix a precari i podrà ser revocada quan sigui necessari 

sense dret a cap tipus de devolució econòmica. 

 
Per la seva ubicació, al costat del riu, la instal·lació ha de comptar amb informe favorable de 

l’ACA. 
 

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. T-07 Impagament exercici 2018 ges. 1158 
 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 

ACORDA:  
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PRIMER: Atorgar als titulars del establiments relacionats a la part expositiva, un termini 
improrrogable de 10 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació del present 

acord, per tal de fer efectiva la liquidació del deute pendent. 
 

SEGON: Comunicar als titulars el present acord, amb l’advertiment que de no procedir a la 

liquidació del deute contret en el termini concedit, en compliment del que contempla l’apartat f) 
de l’Art 8 del Regalament Regulador d’Ocupació de l’Espai i Ocupació de la via pública amb 

taules i cadires per a terrasses de bars i similars, es procedirà a incoar l’expedient corresponent 
que pot finalitzar amb la revocació de la llicencia concedida. 

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

Sol·licitud subvenció Departament de Cultura execució obres restauració i 

conservació immobles notable valor cultural trienni 2018-2020 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018. 

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

ACORDA:  

 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic de “Restauració i adequació per a la visita pública 

del Castell de Móra d’Ebre” amb un pressupost total de 480.000,00 €. redactat per l’arquitecta 
────. 

 

Segon.- Sol·licitar al Departament de Cultura una subvenció del 70 % del cost total de les obres 
del projecte abans esmentat, a l’empara del que disposen les bases específiques que han de 

regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, segons Resolució 

CLT/40/2018, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en què s’aproven aquestes bases. 

 
Tercer.- Acollir-se a la convocatòria publicada al DOGC núm. 7669 de 23 de juliol de 2018, 

segons la Resolució CLT/1702/2018, de 12 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual  s’aprova la 

tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 

en l’àmbit del patrimoni cultural, per a l’execució d’obres de restauració i conservació 
d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020. 

 
Quart.- Sotmetre el projecte aprovat 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. 

 
Cinquè.- Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació, s’entendrà aprovat definitivament 

el projecte i s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya, a la web municipal i en el tauler electrònic d’anuncis. 
                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 1129/18-113. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
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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:   

 

CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 
 

                              Paviment asfàltic:  (4,00 m2 x 6,00m)    70/€/m2 *24,00 m2 = 1680,00 €. 
 

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 La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a ,1680,00 
€. 

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

- 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, NEGIA, 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 i que s’adjunta al present acord. 
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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. 1128/18-112. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol 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: 

 
 Previ a l’inici de l’obra caldrà presentar fotografies de l’estat actual de la coberta a reparar i de 

la llosa de formigó a retirar. 

 
 -    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'activitat núm. 730/18-7 NRE 1140 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER:  Donar per  complimentat el tràmit de comunicació prèvia de la modificació legalització  
del bar-restaurant ubicat al Passeig de l’Ebre, núm. 19, a les instal·lacions del Club Nàutic,  
presentada pel Sr. ────.  

 
SEGON: Comunicar a l’interessat que haurà de disposar d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 

d’acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals.  
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TERCER: Comunicar a la sol·licitant que d’acord amb l’establert a l’art. 132 del Decret 
112/2010,  dintre de quatre anys caldrà presentar un control periòdic de l’activitat  en els 

termes de l’art. 136 de l’esmentat Decret.  
 

QUART: Comunicar al titular de l’activitat que l’horari de funcionament de l’activitat es regula a 

l’Ordre INT/358/2011 de 19 de desembre de 2011. 
 

CINQUÈ:  La retolació de l’activitat serà en català (exceptuant els noms propis), d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística.  

 
SISÈ: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’establiments oberts al públic i de 

persones organitzadores que es constitueixi.  

 
SETÈ: Incloure l’esmenta activitat al DUPROCIM com a element vulnerable al trobar-se ubicat 

en zona inundable.  
 

VUITÈ: Aprovar la liquidació practicada en aplicació de l’article 8 de l’Ordenança fiscal núm. 6, 

aprovada en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2014, i que es notifica com annex 
d’aquesta resolució. 

 
NOVÉ: Donar compte d’aquest acord al Sr. ────.  

 

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.  

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

Exp. A5/18 /724/18) activitat oficina immobiliària av. Comarques Catalanes, núm. 6 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de declaració responsable d’activitat innòcua a favor 

de ────, de l’activitat d’oficina immobiliària ubicada a l’av. Comarques Catalanes, núm. 6 

d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica 
innòcua, que s’estableix als articles 13.1.a) i 14 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 

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: Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 

riscos laborals a nivell intern. 
 

CINQUÈ: La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 
propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
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SISÈ: Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 
queda eximit el titular de l'activitat. 

 

SETÈ: Notificar aquest acord a l’interessat. 
                                                             ----------------  

 
Exp. 818/18. Canvi titularitat activitat venda complements c. Doctor Peris, núm. 22 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de comunicació de canvi de titularitat a favor del Sr. 
────, de l’activitat de venda de complements, situada al c/ Doctor Peris, núm. 22, d’aquest 

municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que 

s’estableix als articles 13.1.a) i 14 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 

 
SEGON: Inscriure les noves dades de l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 

 

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

QUART: Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 
riscos laborals a nivell intern. 

 
CINQUÈ: La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 

propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

 
SISÈ: Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 
queda eximit el titular de l'activitat. 

 

SETÈ: Notificar aquest acord a l’interessat. 
                                                              ----------------  

 
Sol·licitud provisió de fons Festes Majors'18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER:. Concedir un pagament a justificar dels actes mencionats de la Festa Major 2018, per 
un import total de 1.120 €. a la regidora Sra. Montse Pineda, d’acord amb les condicions 

establertes a les Bases d’Execució del Pressupost 2018. 

 
SEGON: Donar trasllat a la regidoria de Festes i al departament de Tresoreria. 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 
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                                                             ----------------  
 

Aprovació factures i despeses 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol 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. 1149/2018, per import de 56.518,21 €, 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 172,98 €, 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. 

                                                             ----------------  
 
Sol·licitud funcionària Corporació, Sra. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3007/2018 

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents,   

 

ACORDA,  

 
PRIMER.- Concedir el permís per assumptes particulars sense retribució a ────, per període de 

durada de l’1 d’agost al 3 de setembre de 2018. 

  

SEGON.- Donar trasllat d'aquesta resolució a l'interessat i al responsable del funcionari, perquè 
en prengueu coneixement i efectes.  

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

 
Sol.licituts del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol 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 Centre Cívic, Club Esportiu Olímpic 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol 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’Esportiu Olímpic Móra d’Ebre per a disposar del Centre Cívic 

La Magdalena, per a realitzar una reunió de quintos. 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 al Sr. ──── com a president de 

l’Esportiu Olímpic Móra d’Ebre 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud projector al Centre Obert fins al 5 d'agost, per realitzar sessions del 

model SIS. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Cedir un projector al Centre Obert del dimarts, 31 de juliol, fins al 5 d’agost,  per 
realitzar les sessions del model del Servei d’Intervenció Socioeducativa. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a ────, en representació d’Intress, i a la regidoria 

d’Acció Social. 

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

 
Aprovació, si s'escau, factura camins forestals CCRE 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 30 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la factura nº 2018153 de l’empresa González Insa, S.L., de data 27 de juliol 
de 2018, per un import de 8.643,03 € IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostaria 

7.454.21000 del pressupost vigent. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquesta documentació al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, als 

efectes de justificar la subvenció atorgada en el marc del Programa d’Arranjament i Millora de 
Camins Municipals 2018, amb el projecte anomenat “Manteniment i millora del camí de Miravet 

i de varis trams del camí de la Ratlla del Terme” i al departament de Tresoreria-Intervenció 
municipal. 

 
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. 

 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord als organismes corresponents. 

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


