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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 
Identificació de la sessió  

 
Núm.: 43 

Caràcter: Ordinària 
Data:  25 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 contracte d'obres PEXI 2017 
No es tractà per no haver-hi. 

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

Modificació de la liquidació Exp. T21-1127/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Accedir a la modificació de la liquidació esmentada, ajustant-se a les mides reals de la 

marquesina instal·lada, per un import de 330,02 € en lloc dels 470,40 € de la liquidació inicial. 

 
SEGON: Comunicar el present acord al senyor ──── i als departaments d’urbanisme i 

comptabilitat. 

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. Núm. 1522 Sancionador contra la Sra. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER:  Mantenir la mesura cautelar de cessament temporal de l’activitat en l’àmbit de la 
coberta d’uralita i façana posterior imposada a la titular de l’activitat de taller mecànic situat a 

l’Av. Comarques Catalanes, núm. 63, en tant no justifiqui que ha adoptat les mesures 
correctores que indica en el seu escrit de data 24/10/2018 NRE i s’informi favorablement pels 

Serveis Tècnics Municipals. 

 
SEGON: Continuar el procediment establert pel que fa a  l’expedient sancionador, i per tant 

haurà de presentar  l’estudi d’impacte acústic.   
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Tercer: Notificar el present acord a la interessada i al Síndic de Greuges. 

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

 

Exp. 1523/2018 Aprovació projecte obres complementàries Plaça de l'Estrella i 
entorn 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents,  

ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’obres complementàries per millores de paviment a 
la Plaça de l’Estrella i entorn”, redactat per l’arquitecte municipal senyor ────amb un 

pressupost d’execució per contracte de 49.876,52 euros, més IVA, ascendint l’import total a 
60.350,59 euros. 

 
SEGON.- 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. 

 
TERCER.- Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació al projecte tècnic esmentat, 

s’entendrà aprovat 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. 

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

Sol·licitud Sr. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  25 d’agost de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Ratificar  en la seva integritat l’informe emès pels serveis tècnics municipals.   

 

SEGON: Notificar aquest acord al Sr. ────. 

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

 
Exp. d'obres núm. 1422/18-139 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 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:  
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  -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. 1485/18-142. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
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: 
 

-    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 € ,  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.  

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

Sol. Devolució fiances runa Exp. 1517/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre de 2018, 
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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.  
                                                             ----------------  

 
Expedient Concertació Operació de tresoreria, exp. Gest. 1423/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Concertar una operació de tresoreria a curt termini amb l’entitat CaixaBank, SA amb 
les condicions econòmiques que tot seguit s’indiquen: 

 

Import 225.000 € 

Venciment  20-2-2019 

Interès Segons Resolució Prudència Financera  

(Euribor 3M + 0.56%) Liquidacions trimestrals 

Comissió d’obertura 0 % 

Comissió d’estudi 0 % 

Comissió de disponibilitat 0,025% trimestral 

Formalització: Sense intervenció notarial (fedatari municipal) 

 
SEGON: Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura i gestions necessàries en l’executivitat del 

present acord referent a l’operació vigent de crèdit a curt termini subscrita amb CaixaBank, SA. 
 

TERCER: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini 
dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre 

ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, 
i les seves modificacions. 

 

QUART: Comunicar el present acord a CaixaBank, SA i donar-ne trasllat al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció. 

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

Rectificació errada material 1S/18, exp. Gest. 1457/2018 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 25 d’ octubre de 2018, 

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

 
ACORDA:  
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PRIMER: Procedir a rectificar el numero d’expedient de la liquidació de la taxa per l’abocament 

de runes i residus de la construcció, aprovada el passat 8 d’octubre, a l’entitat Comunitat de 
Regants, Nº 061/18 per l’expedient Nº 074/17. 

 
SEGON: Retornar la fiança dipositada per la Comunitat de Regants per garantir el compliment 

de l’ordenança per la gestió de les runes, prèvia compensació de la liquidació. 
 

TERCER: Comunicar aquest acord a la Comunitat de Regants i a la Intervenció.  

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

Aprovació, si s'escau, liquidació taxa ús privatiu sòl, subsòl i vol via pública, 
KVERDES exp. Gest. 1508/18 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 25 d’ octubre de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 
 

SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 

aquest acord a la Intervenció i a KILOWATIOS VERDES, S.L. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació de despeses de personal, exp. Gest. 1553/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 25 d’ octubre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les 
nomines  del mes d’octubre  que ascendeixen,  a l’import total  de 92.058,45 EUROS,  

 

SEGON.- Aprovar  la relació de despeses corresponents al pagament de les assistències dels 
regidors a les sessions del Consell de Govern Municipal corresponents als dies 26-9, 1-10, 8-10, 

15-10  i la assistència a la comissió informativa  del 18-10  que ascendeixen a l’import brut total 
de 5.500,00 EUROS 

 

TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 1547/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre 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. 1547/2018, per import de 44.981,02 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
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SEGON.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

23.949,74€. 
 

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

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

Aprovació, si s'escau, taxa ús privatiu de vol, sòl i subsòl ORANGE, exp. Gest. 

1502/18 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data  25 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 

 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 

aquest acord a la Intervenció i a ORANGE ESPAGNE, S.L.U. 
                                                            ----------------  

 

Aprovació, si s'escau, liquidació taxa ús privatiu sòl, subsòl i vol via pública, 
IBERDROLA, exp. Gest. 1509/18 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 25 d’ octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 
 

SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció, a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

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

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 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 targeta aparcament persones amb disminució, exp. Gest. 1516/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 25 d’octubre 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 

Sr. ────. 

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

 
Sol·licitud espai públic col·legi Lluís Viñas, exp. Gest. 1530/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Escola Lluís Viñas per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat dels Festivals de Nadal. La present autorització no dóna 

dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 

servei municipal. 
 

SEGON: 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  

Escola Lluís Viñas. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud espai públic col·legi Santa Teresa, exp. Gest. 1531/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a Col·legi Santa Teresa per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització de l’activitat dels Festivals de Nadal. La present autorització no dóna 
dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 

servei municipal. 
 

SEGON: 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  

Col·legi Santa Teresa 

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

Sol·licitud ajuda econòmica extraordinària Societat Obrera, exp. Gest. 1538/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  
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PRIMER: Donar trasllat al servei de comptabilitat de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, i comunicar 

aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant de la Societat 

Obrera. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud espai públic Escola Municipal de Música i Dansa, Exp. Gest.1536/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Escola Municipal de Música i Dansa per a fer ús de La 
Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat de festivals de Música i Dansa. La 

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

possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: 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  

Escola Municipal de Música i Dansa 

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

Sol·licitud espai públic Colla de Diables, exp. Gest. 1539/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a Colla de Diables Sheron per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització d'unes jornades formatives de pirotècnia, així com la presencia del 
Sr. Joan Piñol, l'alcalde de Móra d'Ebre, a les 10 h per donar la benvinguda als participants i 9 

llibres de la Miscel·lània de Móra d'Ebre, pels ponents. 

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

les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: 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 la 

Colla de Diables Sheron. 

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

Sol·licitud espai públic ANC, exp. Gest. 1551/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a ANC de Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització de l’activitat de una exposició de fotos i una pel·lícula. La present 
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autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 

possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: 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 

ANC de Móra d'Ebre 
                                                            ----------------  

 

Sol·licitud espai públic assoc. Jeroni de Moragas, exp. Gest. 1533/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d'octubre de 2018 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a Associació de Rehabilitació Jeroni de Moragas per a fer ús de 

La Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat del Festival de Nadal. La present 
autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 

possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: 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 de Rehabilitació Jeroni de Moragas 

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

Autorització exhumació restes nínxol 607CN, exp. Gest. 1493/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  25 d’octubre  de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Autoritzar, previ pagament de la taxa corresponent, l’obertura del nínxol núm. 607CN  
per tal que l’empresa  GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL, CIF B59357707, en 

representació de la titular del dret funerari Sra. ──── dugui a terme la exhumació de restes del 

difunt ──── al cementiri del Papiol. 

 
SEGON: Comunicar a la regidoria d’Obres i serveis dia i hora que es portarà a terme 

l’exhumació per coordinar aquests treballs. 

 
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a la regidoria d’Obres i serveis i 

a Tresoreria i comunicar aquest acord Gestió Integral cementiris NOMBER, SL. 
                                                             ----------------  

 
Transmissió dret funerari MC nínxol núm. 168CV, exp. Gest. 1543/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 
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PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del nínxol 168CV 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 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 al Sr. ────. 

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

Transmissió dret funerari MC Panteó núm. 27CC, exp. Gest. 1542/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  25 d’octubre  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 14CC per un període 50 

anys a la ────. 

 

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. ────. 

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

 
Transmissió dret funerari Inter Vivos, nínxol 784CN, exp. Gest. 1541/18  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  25 d’octubre  de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la transmissió, inter vivos, del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 784 CN 
per un període 50 anys a la  Sra. ──── com a titular del dret. 

 

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€ per expedició de títol nou, 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. ────. 

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

Autorització llicència gual Sr. ────, exp. Gest. 1554/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 25 d’octubre de 2018, 



 
 

Plaça de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre 

CIF núm. P 4309400 B 
 

 

 Secretaria 

 

 

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
email  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

11 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir la llicència de gual de 3 m/l del C/ Barcelona, 29 al senyor ────. 

 

SEGON: Aprovar la liquidació practicada pel concepte de placa i pintura per import de 34,29€. 
 

TERCER: Informar a l'interessat que  un cop efectuat l’ingrés de 34,29 € 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. 

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


