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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      37 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   10 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 exp. concessió Bar poliesportiu 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat del membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA, 
 

PRIMER: Autoritzar el tancament de les instal·lacions del bar-restaurant del poliesportiu 
municipal els dies 12 i 13 de setembre, per la realització dels treballs de manteniment, revisió i 

neteja de les mateixes. 

 
SEGON: Comunicar el concessionari que haurà de presentar, a primers d’any,  el calendari dels 

horaris d’obertura i els dies que pot romandre tancat especificat en el plec de clàusules, i 
tanmateix, dur a terme la col·locació d’un cartell enunciatiu especificant els dies que romandrà 

tancat i els motius. 
                                                             ----------------  

 

Aprovació pròrroga contracte concessió servei piscina coberta- AQUA, Exp. Gest. 
1328/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  10 de setembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Acordar la pròrroga del contracte corresponent a la gestió de servei públic de piscina 
coberta municipal fins que el nou contractista es faci càrrec del servei, per motius d’interès 

públic fonamentats en la necessitat de prestació del servei,  d’acord amb l’article 235 a) del 

ROAS. 
 

SEGON.- Ratificar el present acord per part del Ple municipal. 
 

TERCER.- Comunicar aquest acord al concessionari, IGE,SL i donar-li un termini de deu dies a fi 
que present les observacions que estimi pertinents. 

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

 
Aprovació despeses i factures 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

  

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer el pagament de les despeses incloses a l’exp. Gest. 
1312/2018. 

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

import de 3.644,94 €, 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·licituds personal servei corporació 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 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. 
---------------- 

 

Sol·licitud Centre Cívic  -  BBVA 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització a l’entitat bancària BBVA per a disposar del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar una reunió. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la 
utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 

SEGON: Notificar a l’entitat bancària BBVA que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança 
de 315,20 €, que li serà retornada en el cas què la sala estigui en bones condicions; i abonar la 

taxa corresponent de 100,00 € per a la utilització de la sala, tal com disposa l’annex 2, de 
l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics. 

 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, com a representant de l’entitat bancària 

BBVA, i a la Guàrdia Municipal, per tal de realitzar les tasques de control de l’estat de la sala.  

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

 
Sol·licitud targeta d'aparcament per persones amb minusvalia, Exp. Gest.1309/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 10 de setembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
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PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament  individual per a 
persones amb disminució, amb la modalitat de targeta de titular no  conductor. 

 
SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i trametre 

una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 

 
TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest acord a la 

Sra. ────. 

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

Aprovació data i bases Premis Bardají 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.-  Establir per a l’any 2018 el dia 21 de setembre pels premis a l’excel·lència acadèmica 

Javier Bardají.  

 
SEGON.- Aprovar les normes o bases per a la concessió dels premis de reconeixement acadèmic 

als estudiants. 
 

TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde la signatura de la documentació que sigui escaient. 

 
QUART.-  Notificar-ho a tots els interessats.  

---------------- 
Provisió de fons Premis Bardají 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir un pagament a justificar dels premis mencionats dels Premis a l’excel·lència 
acadèmica Javier Bardají 2018, per un import total de 2.500 €. al regidor d’Ensenyament Sr. 

Rául Oliván, d’acord amb les condicions establertes a les Bases d’Execució del Pressupost 2018. 

 
SEGON: Donar trasllat a la regidoria d’Educació,  al departament de Tresoreria-Intervenció i al 

regidor d’Ensenyament Sr. Raúl Oliván. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud subvenció Llar d'infants curs 2017/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció inclosa al Programa extraordinari 

d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i del primer 
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cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2017/2018, per a despeses de funcionament del 
centre. 

 
SEGON: Acollir-se a la convocatòria publicada al BOPT núm. 155, de 9 d’agost de 2018, de 

convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les 

llars d’infants públiques de titularitat municipal i del primer cicle d’educació infantil en escoles 
rurals, curs 2017/2018 i acceptar el contingut íntegre de les Bases específiques reguladores de 

la subvenció objecte d’aquesta sol·licitud. 
 

TERCER: Facultar al Sr. Alcalde-President per la signatura de la documentació escaient. 
 

QUART: Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona. 

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

Sol·licitud transmissió drets funeraris MC panteó núm. 27, Exp. Gest. 1270/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  10 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 transmissió drets funeraris MC nínxols 146CV i 145CV Exp. Gest. 

1318/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  10 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 dels nínxols 145CV i 146CV 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 12,40€ 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. ────. 



 
 

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 

5 

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

Sol·licitud canvi tarifa escombraries exp. Gest. 1080/18, Redman 
Informat i debatut  en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de setembre de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Acceptar la petició i reduir la taxa d’escombraries a la tarifa de 20,42 €/trimestre a 

partir de la facturació corresponent al 3r trimestre de 2018, tot advertint l’obligació de 
comunicar el fet de reprendre qualsevol activitat en aquest immoble. 

 

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

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

Sol·licitud llicència gual, Exp. Gest 1307/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 10 de setembre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir la llicència de gual de 2,50 m/l del C/ Pau Picasso,5 al senyor ────. 

 

SEGON: Aprovar la liquidació practicada pel concepte de placa i pintura per import de 31,29€. 

 
TERCER: Informar a l'interessat que  un cop efectuat l’ingrés de 16,29 € podrà passar a recollir 

la placa per les oficines de l’Ajuntament amb el resguard de pagament corresponent i que 
aquesta quantitat de 16,29€ per l’obtenció de la placa de gual, es retornarà una vegada no 

estigui interessat en aquesta llicència i la placa sigui dipositada a les dependències municipals 
en correctes condicions. 

  

QUART: Que haurà d’aportar a l’ajuntament el full adjunt d’autorització de domiciliació bancària 
ja que el cobrament de la taxa és anual.  

 
CINQUÈ: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda per tal d’incorporar aquesta alta al padró de guals, a 

la Policia Local, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar al interessat. 

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


