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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      32 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   6 d'agost 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. 

 
Pròrroga contracte concessió serveis de residus urbans GBI, 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  6 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 792CN, a instància de la 
interessada, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys a la Sra. ────, NIF.  

778XXXXXX, a raó del decés del Sr. ────. 

 

SEGON: Informar a la Sra. ────  que vindrà obligada mitjançant el pagament anual de la taxa 

que l’ajuntament pugui establir per a la conservació del Cementiri, que seran fixats en 

l’ordenança Fiscal corresponent. 
 

TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió  i comunicar 
aquest acord a la  Sra. ──── com a titular del dret.  

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

 

Contracte serveis, menors, redacció projecte elèctric instal·lacions esportives, EG 
899 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès per l’Alcaldia en el que es motiven la necessitat de 
contractar i l’inici de l’expedient. 

 
SEGON.- Contractar els serveis per la redacció del projecte elèctric per les instal·lacions 

esportives i d’altra documentació tècnica, a l’enginyer tècnic Sr. ────, núm. Col·legiat 12939-

T, CIF 785XXXXXX, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del 

contracte i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o 
conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de 

conformitat amb les següents condicions: 
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 L’execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la pressupost presentat i que 

consta a l’expedient.  
 Codi CPV: : 79921100-2 

 El termini per l'execució serà de 3 mesos,  a partir de la comunicació de la present 

adjudicació.  

 El preu del contracte es fixa en 3.314,19€, IVA inclòs. 

 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 

de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.  
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 

l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  

  
TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 3.314,19€, IVA inclòs, amb el desglossament 

següent: 2.739,00 €, i 575,19€ d'IVA.  al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 

19.342.61900 del pressupost vigent. 
 
QUART.-  Nomenar responsable del contracte a la Sr. ──── 

 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar 

a les àrees promotora i d'Intervenció.  

 
SISÈ.- Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència 

i al perfil del contractant i traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.  

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

 
1095/18 Exp. parcel·lació ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018. 

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

ACORDA: 
  

PRIMER. Atorgar la llicència de segregació i agrupació  sobre les finques  de referència 

següents:  

Finca segregada, entre Gardènia 5 i Pius XII, 26 per a posterior agrupació 

Superfície de 115.16 m2 situada a la dreta de Gardènia, 5 

Finca Gardènia, 5 un cop realitzada segregació 

Referència cadastral 1612911CF0511S0004UF. Registral 5892. La superfície construïda amb el 

pati privatiu suma una superfície 261,08 m2. No obstant forma part de la promoció en règim de 
divisió horitzontal i que disposa d’una major superfície que no s’estableix en document tècnic 

aportat, ni en escriptura proforma. La escriptura proforma, si que estableix la reducció de la 
superfície de pati privatiu.  

Finca Pius XII, 26 amb agrupació 

Finca formada per 3 registrals 1911, 1627, 1567 amb referència cadastral 
1612910CF0511S0001KA 

Un cop agrupada la finca tindrà una superfície de 1486,36m2  



 
 

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 

 
SEGON. Aprovar la liquidació provisional  practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució. 
 

TERCER. Notificar als interessats juntament amb la comunicació dels recursos 

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

Aprovació "Memòria valorada reordenació aparcaments Plaça de la Democràcia" 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018, 

 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la “Memòria valorada per a la reordenació dels aparcaments a la 
Plaça de la Democràcia”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per l’arquitecta senyora 

────, amb un pressupost d’execució per contracte de 69.833,78 euros, IVA inclòs. 

 

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. 

 

TERCER.- Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació a la memòria tècnica esmentat, 
s’entendrà aprovada definitivament i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i en el tauler d’anuncis. 
 

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’executivitat del present acord. 

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

 
Exp. d'obres núm. 1153/18-115. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost 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 
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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. 1171/18-116. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost 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: 
 

Previ a l’inici d’obres, caldrà presentar: 

- 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.  

 
-    L’import de la fiança ascendeix a 1.049,00 € ,  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 la Sol·licitud de llicència 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 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. 1130/18-114. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018, 

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

previ a l’inici d’obres també caldrà presentar: 

- l’Assumeix de Direcció d’Obra signat per un tècnic competent. 

- l’Assumeix de Coordinació de Seguretat signat per un tècnic competent. 

- 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.  

Un cop acabada l’obra, s’haurà d’aportar: 

- Certificat final d’obra signat per un tècnic competent. 

- Els justificants corresponents a la gestió de residus per tal que la fiança sigui retornada. 

El recreixement del mur contigu no es contempla a la sol·licitud de llicència, edemes 
de no ajustar-se als paràmetres permesos, conseqüentment no es pot portar a 

terme. 
 

-    L’import de la fiança ascendeix a 385,44 € ,  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 la Sol·licitud de llicència 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 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. 1175/18-117. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost 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: 
 

 -    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.  

---------------- 
 
88/17-A04 Exp. Activitat Sra. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de comunicació de  l’activitat de  venda d’articles al 

detall d’ús domèstic ubicada a c. Bonaire, núm. 88,  d’aquest municipi, presentat per la Sra. 
──── 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’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. 
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SETÈ.- Notificar aquest acord a la interessada. 

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

Donar compte Informe Morositat 2T-2018. EG 1168/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA.-  

 
PRIMER.- Restar assabentada de l’informe de la morositat referent al segon trimestre de 

l’exercici 2018 de la secretària-interventora exposat als antecedents i de les explicacions 

realitzades per la intervenció complementàries de l’informe. 
 

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

 

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

 
Aprovació factures i despeses. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost 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. 1182/2018, per import de 72.736,52 €, 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 5.887,44 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 

l’expedient i procedir al pagament.   
 

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

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018, 
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 pista pavelló per jugar a futbol sala 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 06 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Concedir autorització al Sr. ──── per disposar de la pista coberta del pavelló 

municipal cada dijous, de 21.00 a 22.00 h, per jugar a futbol sala. La present autorització no 
dóna dret exclusiu sobre la utilització d’aquest equipament, i resta condicionada a les possibles 

necessitats del servei municipal. 
 

SEGON.- Comunicar al Sr. ──── que en el cas de no disposar els participants de llicencia 

esportiva, s’haurà de tenir en compte l’article 23.3 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 

Llei de l’esport, referent a l’establert a la pòlissa d’assegurança d’accidents personals 
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────, a la regidoria d’Esports i al responsable 

del pavelló municipal.  
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud devolució parcial import Casal d'Estiu. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER.- Autoritzar la devolució del 50% de l’import corresponent a les darreres dues 

setmanes del Casal d’Estiu de la inscripció de ────. 

 
SEGON.- Donar trasllat al Sr. ────, a la regidoria de Joventut i al departament de Tresoreria-

Intervenció. 

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

 
Concessió dret funerari nínxol 792 CN, Exp. Gest. 1186/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  6 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 792CN, a instància de 
la interessada, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys a la Sra. ────, NIF.  

778XXXXXX, a raó del decés del Sr. ────. 

 

SEGON.- Informar a la Sra. ──── que vindrà obligada mitjançant el pagament anual de la taxa 

que l’ajuntament pugui establir per a la conservació del Cementiri, que seran fixats en 

l’ordenança Fiscal corresponent. 
 

TERCER.- Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió  i comunicar 
aquest acord a la  Sra. ──── com a titular del dret.  
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                                                             ----------------  
 

Sol·licitud transmissió drets funeraris MC nínxol 104CV, Exp. Gest. 1192 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  6 d’agost  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 nínxol 2CN per un període 50 

anys al Sr. ────. 

 
SEGON.- Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 

del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de 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 al Sr. ────. 

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

 
Sol·licitud transmissió drets funeraris MC nínxol 537CB, exp. Gest. 1190/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  6 d’agost  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 nínxol 537CB per un període 
50 anys a la Sra. ────. 

 

SEGON.- Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 
del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de 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 transmissió drets funeraris MC nínxol 2CN. Exp. Gest. 1191/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  6 d’agost  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 nínxol 2CN per un període 50 

anys a la Sra. ────. 

 
SEGON.- Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 
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del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de 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 transmissió drets funeraris IV nínxol 81CB, exp. Gest. 1193/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost  de 2018. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Atorgar la transmissió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 81CV per un període 
50 anys al Sr. ────, a raó de la transmissió inter vivos del dret funerari. 

 

SEGON.- Procedir a inscriure aquest dret a al registre de Cementiri i expedir el títol 
corresponent a nom del Sr. torres Vidal.  

 

TERCER.- Donar trasllat a l’àrea de serveis de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest acord a la  
Sra. ────  i al Sr. ────. 

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

 
Sol·licitud transmissió dret funerari MC nínxols 80CV i 94CV, exp. Gest. 1138/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  6 d’agost  de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu dels nínxols 80CV i 94CV per un 

període 50 anys a la Sra. ────. 

 
SEGON.- Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 
del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de 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. ────. 

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

23.- Expedient retorn i reversió nínxol 44 CN, exp. Gest. 1189 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Declarar la caducitat del dret funerari del nínxol núm. 44CN per renúncia expressa del 

Sra. ────, així com dels seus hereus i beneficiaris. 
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SEGON.- Revertir aquesta sepultura a l’ajuntament de Móra d’Ebre i donar de baixa la taxa 

corresponent a aquest nínxol. 
 

TERCER.- Donar trasllat a l’àrea de recaptació (BASE) i comunicar aquest acord a la Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud Unió de Botiguers per organitzar edició Comerç al Carrer 17 i 18 d'agost 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 d’agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER.- Autoritzar les peticions indicades a la part expositiva, sempre i quan es disposi del 
material sol·licitat, així com els serveis ho permetin. 

 
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.  
 

SEGON.- Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 
puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en facin de les instal·lacions i 

materials, i tanmateix, comunicar la Unió de Botiguers, que el carrer Bonaire s’obrirà al trànsit 

un cop finalitzada l’activitat, i per tant serà sota la seva responsabilitat el desmuntatge i la 
recollida del material que estigui ocupant la via pública, a excepció del que hagi de ser recollit 

per l’ajuntament. 
 

TERCER.- Donar trasllat a la Sra. ────, en representació de la Unió de Botiguers de Móra 

d’Ebre, al regidor de Comerç, al regidor d’Obres i Serveis i a la Guàrdia Municipal. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud ANC espai davant del mercat municipal els dies 3, 10 i 17 d'agost 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 06 d’agost de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER.- Concedir a l’ANC l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat 

municipal amb una carpa informativa els dies 3, 10 i 17 d’agost, seguint les indicacions del 
servei de la Guàrdia Municipal per a la seva ubicació. 

 
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 

les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON.- Notificar que s’utilitza la fiança prèvia de 50,00 € dipositada per l’ocupació d’un espai 

el 25/06/18, que serà retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  
 

TERCER.- El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 

amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 
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QUART.- Que el sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de 

l’ús que en faci de l’espai públic. 
 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Assemblea Nacional 

Catalana, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia Municipal. 

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


