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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.: 36 

Caràcter: Ordinària 
Data:  03 de setembre 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 ACA pròrroga execució obres Construcció passera peatonal sobre el 

barranc de Faneca 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de setembre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Sol·licitarà l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga, pel màxim termini possible, per 

a executar les obres de Construcció d’una passera per a l’ús dels vianants per sobre del tram 

final del barranc de la Faneca de Móra d’Ebre,pels motius indicats a la part expositiva de la 
present resolució. 

 
SEGON: Comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua que la data d’inici de les obres de 

Construcció d’una passera per a l’ús dels vianants per sobre del tram final del barranc de la 
Faneca de Móra d’Ebre ha estat el 27 d’agost de 2018, d’acord amb la condició particular 7a de 

l’autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a executar les obres de data 6 de 

març de 2018. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre.  

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

 
Exp. d'obra núm. 1253/18-123 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de setembre 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 
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l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  (Fiança corresponent a l’exp. 334/2017 no 
retornada) 

 
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'obra núm. 1265/18-127 

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

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 
anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 
 

-L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes. 

 
SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 

TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 

anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes. 

 
QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  

 
Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 

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

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

 
Aprovació factures i despeses 

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

  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer el pagament de les despeses incloses a l’exp. Gest. 

1281/2018. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 

import de 5.037,60 €, 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. 

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

 
Canvi tarifa escombraries 

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: Acceptar la petició i canviar la taxa d’escombraries a la tarifa d’habitatge familiar, 
20,42 €/trimestre, a partir de la facturació corresponent al 3r trimestre de 2018. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i al senyor ────. 

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

Retorn factura cursets natació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3  de setembre de 2018 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Que la factura detallada a la part expositiva d’aquest acord  es retorni  per tal que 

s’emeti  d’acord als termes de la contractació per portar el servei de monitor de natació a les 
piscines descobertes de Móra d’Ebre per la temporada d’estiu 2018. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa MBGRUP SERVICE MANAGEMENT, SL, al 
responsable del contracte i a Tresoreria. 

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

Sol·licituds personal servei corporació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 03 de setembre 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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Suport projecte Ribera d'Ebre Viva 

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

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar suport desenvolupament local, Projecte “Ribera d’Ebre  Viva” inclòs dins el 
programa  “Treball a les 7 comarques” 2018 presentat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

(CCRE) 
 

SEGON: Notificar al CCRE.  

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

Sol·licitud transmissió MC panteó 27 CV 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  3 de setembre  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 panteó 27CV 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 18,59€ 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 reversió panteó 40PPC 

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

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Declarar la caducitat del dret funerari del panteó núm. 40PPC per renúncia expressa 
del Sra. ────, hereva de la Sra. ────, així com dels seus hereus i beneficiaris. 

 

SEGON: Revertir aquesta sepultura a l’ajuntament de Móra d’Ebre i donar de baixa la taxa 

corresponent de conservació del cementiri. 
 

TERCER: Notificar aquesta resolució a la Sra. ────, al responsable de l’expedient, i comunicar 

aquesta baixa a l’àrea de recaptació (BASE). 
                                                             ----------------  

 
Convocatòria Premi Jordi Cartanyà 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  3 de setembre  de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Sol·licitar la participació al XXVII Premi Jordi Cartanyà de l’any 2018, organitzat pel 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. 
 

SEGON: Aportar al concurs esmentat , el material -video “Móra d’Ebre al cor” realitzat per 
l’empresa  Millennials Agency,, per tal de promocionar turísticament la població. 

 

TERCER: Acceptar les bases de la convocatòria. 
 

QUART: Facultar  a l’ Alcalde tan àmpliament com sigui necessari  a la signatura de tots aquells 
documents necessaris per a fer efectiu aquest acord. 

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

 
Sol·licitud utilització plaça de dalt i sala democràcia 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de setembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Autoritzar a l’Associació de ball en línia Enganxats al Country&LD, a disposar de la sala 
de l’edifici de la Democràcia i de la Plaça de Dalt en els dies i hores que consten a la part 

expositiva. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Associació de ball 

en línia Enganxats al Country&LD, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal. 

 
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.  

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

 
Sol·licitud utilització plaça de dalt i teatre 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de setembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Autoritzar a l’Associació de ball en línia Enganxats al Country&LD, a organitzar, el dia 
23/12/18, un ball a la Plaça de Dalt i un dinar i ball posterior al Teatre municipal, així com les 

peticions de material que consten a la part expositiva.   
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Associació de ball 

en línia Enganxats al Country&LD, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal. 
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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.  
                                                             ----------------  


