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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      40 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   01 d'octubre 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. 

 
Inici expedient contractació subministrament i instal·lació sistema de càmeres de 

vídeo vigilància per seguretat vial. Exp. Gest.1429/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre  de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER. Iniciar el procediment d'adjudicació del contracte consistent en el subministrament i 

instal·lació d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa pels motius 

indicats, per procediment simplificat sumari i tramitació Ordinària, en modalitat de rènting, i per 
un import de 18.000 euros aprox. sense IVA. 

 
SEGON. Que es redactin els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 

Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació. 
 

TERCER.- Que s’emeti l’informe procedent de l’Interventor sobre l’existència de consignació 

pressupostària així com informe del Secretari i de l’Interventor sobre la redacció dels 
corresponents Plec de clàusules administratives particulars 

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

Exp. contractació obres mur cementiri abonament a compte acopi material, exp. 

gest 1362/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Acceptar la petició del Sr. ──── de percebre un abonament a compte per import de 

2.5000€ que es correspon a un 50% del valor de l’obra. 

 
SEGON Autoritzar al responsable del contracte, Sr. Julio Roca,  al control de que es tracten 

d'aquests materials i que es compleixen els  requisits  que consten a la part expositiva d’aquest 
acord. 
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a intervenció al pagament de l’import esmentat quan 
procedeixi, al responsable del contracte, a la direcció de l’obra i al contractista 

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

Exp. 653-2018 Sol·licitud ajuts rehabilitació façana c. Antoni Asens, 8 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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 29,64 euros en concepte de la 

rehabilitació de la façana del carrer Antoni Asens, núm. 8, 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 

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. ampliació ocupació z.b. T-05, G372 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir autorització per a l’ampliació de l’ocupació en zona d’estacionament controlat 
del tendal-vetllador instal·lat a l’Av. Comarques Catalanes 61, durant el mes d’octubre del 

present exercici de 2018. 
 

SEGON: Aprovar la liquidació provisional practicada corresponent al preu corresponent a 
l’ocupació demanada, el qual ascendeix a la quantitat de 100 €. 

 

TERCER:  Aquesta autorització concedida caducarà i restarà sense efectes a l’acabament del 
període sol·licitat.  

 
QUART: Aquesta autorització es concedeix a precari i podrà ser revocada quan sigui necessari 

sense dret a cap tipus de devolució econòmica. 
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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. 
---------------- 

 

Exp. d'obres núm. 1375/18-137. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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: 

 
Observacions. 

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

- En cas de muntatge de grua, previ al muntatge, es requerirà el Projecte i Certificat a 
efectes de tramitació de llicència signat per una Entitat d’Inspecció i control. Una vegada 

muntada s’haurà de presentar l’imprès GR1. Si no es realitza el muntatge de grua es 
requerirà un document simplement especificant tal efecte. 

- 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 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  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. 1301/18-130. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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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.  

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

Exp. d'obres núm. 1329/18-132. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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.  
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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. 1333/18-133. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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.  
                                                             ----------------  

 

Exp. d'obres núm. 1345/18-134. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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.  
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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'obres núm. 1351/18-135. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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.  

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

 
Exp. d'obres núm. 1365/18-136. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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.  

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

Exp. d'obres núm. 1379/18-138. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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: 
 

Observacions. 

Condicionants: 
 

A que s’executi l’obra amb la cura necessària respecte les instal·lacions del subsòl i 
s’efectuï una correcta reposició de paviments segons les indicacions realitzades amb la 

propietat (tot ample vial de cantonada a junta de formigó).  
Es seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies subministradores que es 

facilitaran al sol·licitant. 

Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 
companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, TELEFÒNICA, FECSA I 

SOREA.  
 

-    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  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
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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. G-1417//18 Devolució fiances runes. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment  del que disposa el 

Decret 89/2010,  de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.  
                                                             ----------------  

 
Exp. Liquidacions runes 1S18, EG 1441/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar les liquidacions de la quota tributària de la taxa per l'abocament de runes i 

residus de la construcció i per l'abocament de terres provinents d'excavacions, que figuren al 
document annex. L'import de la quota tributària és de 3.875,67 €. 

  
SEGON: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent. 

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

Aprovació despeses i factures, exp. Gest. 1421 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

  

PRIMER.- Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 
l’expedient i procedir al pagament.   
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SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 1421/2018, per import de 73.027,86 €, elaborada per la intervenció 

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

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

7.064,66 €. 
 

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, exp. gest. 1430 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre 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 Ràdio Móra d'Ebre, EG 1412 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d'octubre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Associació Radio Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna 
teatre Municipal per la realització de l’activitat de la Festa de la Radio. La present autorització 

no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles 

necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: Eximir a Associació Radio Móra d'Ebre 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 

Associació Radio Móra d'Ebre 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud subvenció Club de Tennis, E.G 1409/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 
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PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 800,00 EUROS al Club Tennis 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 (10), del 

pressupost de l’exercici 2018. 

 
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 Sr. ────, president del Club Tennis Móra d’Ebre, i al 

departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  

 

Acord JGL Festa de l'Esport, E.G.1396 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.-  Establir per a l’any 2018  el dia 9 de novembre per a celebrar la V Festa de l’Esport 

Local de Móra d’Ebre.  
 

SEGON.- Les normes que regiran aquest acte de reconeixement de mèrits esportius seran les 

mateixes que les aprovades l’any anterior, adaptant-les al calendari del 2018. 
 

TERCER.- Autoritzar a la regidora d’Esports o al Sr. Alcalde indistintament a la signatura de la 
documentació que sigui escaient. 

 
QUART.-  Donar la publicitat escaient i notificar-ho a tots els interessats.  

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

 
Expedient incorporació bé patrimonial com a espai municipal, EG 1439/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 

PRIMER.- ACORDAR que el bé patrimonial situat al polígon 11, parcel·la 33, partida dels AUBAS, 
conegut per “Plana Cambra” i s’utilitzi privativament i a precari als fins exposats, fins que es 

revoqui per l’ajuntament, en qualsevol moment i sense generar dret a indemnització per raons 
d’interès públic.  

 
SEGON.- Que aquest espai sigui utilitat i gestionat des de la regidoria de Joventut i com un  

equipament municipal més seguint les directrius establertes a l’efecte, prèvia sol·licitud dels 

interessats i amb l’autorització municipal escaient. 
 

TERCER.- Comunicar aquesta notificació a les àrees de Joventut i Secretaria i donar la publicitat 
que sigui escaient. 

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



 
 

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 

11 

 
Sol·licitud subvenció Assoc. Celíacs E.G 1420 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 250,00 EUROS a la delegació de 
l’Associació de Celíacs de Catalunya a la Ribera d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de 

l’entitat. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 22-231-48000 (07), 

del pressupost de l’exercici 2018. 
 

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 a la Sra. ────, en representació de la delegació de 

l’Associació de Celíacs de Catalunya a la Ribera d’Ebre, i al departament de Tresoreria-
Intervenció. 

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

Incoació expedient caducitat del dret funerari de diverses unitats d'enterrament per 

abandó, exp. Gest. 1444/18 
No es tractà per no haver-hi. 

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

Sol·licitud baixa gual. EG 1425 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Procedir a la devolució de l’import corresponent a la placa de gual que va ser abonada 

en el moment de la seva concessió a: 

 

Titular Adreça N. Placa Import 

Sr. ──── C/ Barcelona, 43 212 16,29 € 

 
 

SEGON: Donar de baixa del padró de guals de 2018 al  Sr. ────. 

 

TERCER: Donar trasllat a la Intervenció, al Dept. De Seguretat Ciutadana i comunicar aquest 
acord a les parts interessades. 

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

Sol·licitud llicència gual EG1426 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 1 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA,  

 
PRIMER: Concedir la llicència de gual de 6 m/l del C/ Barcelona, 28 al senyor ────. 

 

SEGON: Aprovar la liquidació practicada pel concepte de placa i pintura per import de 52,29€. 

 
TERCER: Informar a l'interessat que  un cop efectuat l’ingrés de 52,29 € 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. 

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


