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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      44 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   29 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. 

 
Exp. 361/2018 Aprovació pagament subvenció Conveni col·laboració Associació 

Jeroni de Moragas 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  29 d’octubre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER. Ordenar el pagament de 4.000€ autoritzat a favor de l’Associació de Rehabilitació i 

Educació Especial “Jeroni de Moragas”, d’acord amb el conveni de col·laboració signat en el seu 
dia, i corresponent a l’any 2018, d’acord amb els objectius de l’esmentat conveni. 

 

SEGON: Que d’acord amb la clàusula SISENA.- Justificació de les activitats- caldrà que aportin 
la documentació justificativa a que es fa referència en la clàusula cinquena del conveni dins del 

primer trimestre de l’any posterior al de la realització de les activitats. 
 

TERCER: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-231-45300 del 

pressupost de l’exercici 2018.   
 

QUART: Que s’entén prorrogat l’esmentat conveni per a l’any 2019, entenent que aquesta 
anualitat serà l’última de vigència del conveni de col·laboració signat l’any 2016, ja que la 

durada d’aquest conveni no podrà ser superior a quatre anys, en virtut  del que estableix l’art. 
49.h.1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Tanmateix, 

s’informa a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial “Jeroni de Moragas” que en el cas 

que es vulgui prorrogar la vigència d’aquest conveni, haurà de manifestar aquesta voluntat en 
un mes d’antelació a la seva finalització.  

 
CINQUÈ: Informar a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial “Jeroni de Moragas” que 

durant la meitat de l’any 2019 haurà de sol·licitar-se mitjançant escrit la materialització de la 

col·laboració d’aquest ajut econòmic corresponent a l’exercici 2019. 
 

SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord a  Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la 
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de 

pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat, a la regidoria d’Acció Social i a 

l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial “Jeroni de Moragas”. 
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                                                             ----------------  

 
Inici contracte d'Obres remodelació Plaça l'Estrella i entorn, exp. Gest. 1585 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Iniciar l’expedient  d’acord amb la memòria justificativa del mateix. 
 

SEGON.-  Que per part de  secretaria-Intervenció  s'emeti informe sobri la legislació aplicable, el 
procediment a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 

ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar. 

Tanmateix que els serveis tècnics l’informe corresponent sobre idoneïtat de l’obra. 
 

TERCER.- A la vista de les característiques i de l'import del contracte proposar l'adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat sumari, de conformitat amb el previst en l'article 159.6 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
QUART.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als departaments escaients i als corresponents àmbits 

de gestió d’aquest Ajuntament. 
---------------- 

 
Expedient contractació PEXI 2018, exp. Gest. 1574/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient i emetre per part dels òrgans  corresponents: 
 

- Informe de necessitat i idoneïtat del contracte, per part del regidor d’Urbanisme, 

nomenat responsable del contracte per l’òrgan de contractació 
- Informes dels serveis tècnics  

 
SEGON.-  Que per part de  secretaria-Intervenció  s'emeti informe sobri la legislació aplicable, el 

procediment a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 

ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.  
 

TERCER.- A la vista de la proposta d'adjudicació, es justifiqui que no s'està alterant l'objecte del 
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació. A més, s'haurà 

d'informar si al contractista proposat se li han adjudicat contractes menors que, juntament amb 
el pretès ara, superin la xifra que consta en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic. 
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CINQUÈ.-  Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 

gestió d’aquest Ajuntament. 
                                                             ----------------  

 
Contracte serveis defensa jurídica, Recurs ordinari 335/2018 Pijuro, exp. 

Gest.1571/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29  d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès pel regidor d’Urbanisme en el que es motiven la 

necessitat de contractar i el quadre de prescripcions. 

 
SEGON.- Executar el contracte del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament de Móra d’Ebre en 

el recurs contenciós administratiu núm. 335/2018, procediment ordinari, que tramita el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, a instància de l’empresa PIJURO, SL, amb el 

lletrat Sr. ────, atesa la necessitat justificada en l’expedient i 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: 

 
 L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció al informe de necessitats així com 

amb l’oferta presentada.  

 Codi CPV: 75220000-4 –Serveis de defensa i 79110000-8 –Serveis d’assessoria i 

representació jurídica. 
 El preu del contracte es fixa en 3.500,00 € i 735,00 € d'IVA. 

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

de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 

 

TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-920-22604 del 
pressupost vigent. 

 
QUART.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. Sixte Melchor Giménez. 

 

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

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

 
Adjudicació del contracte de serveis, menor, Festa de l'Esport, exp. Gest. 1544 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29  d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
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PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès pel regidor de Comerç en el que es motiven la 

necessitat de contractar. 
 

SEGON.- Aprovar la despesa per a realitzar el servei de restauració/càtering a la Festa de 
l’Esport per a 300 comensals. El valor estimat del contracte serà de 2.644,63€ sense IVA més 

un 10% d’IVA, valor total per 3.200€, segons pressupost presentat pel Sr. ────, amb NIF 

núm. 89859610N, CPV 55100000-1, amb la incorporació de la factura corresponent. 
 

Executar, per tant, el contracte del servei de restauració amb l’empresari Sr. ──── i vist que 

no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'adjudicatari 

no ha subscrit d’altres contractes menors, que fan superar  el llindar del contracte menor dins 
del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions: 

 
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida:  17-341-22699 del pressupost vigent. 

 

QUART.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. Sixte Melchor Giménez. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar 
a les àrees promotora i d'Intervenció.  

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

 
Inici contracte menor d'obres PEXI 2017, millora eficiència energètica enllumenat 

públic, exp. Gest.1564/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Iniciar l’expedient  i ordenar la redacció del document descriptiu de les prescripcions 

tècniques i administratives que regirà l'adjudicació del contracte, i així com l’Informe de 
necessitat emès pel regidor d’Urbanisme, Sr. Sixte Melchor Giménez, nomenat responsable del 

contracte per l’òrgan de contractació 

 
SEGON.-  Que per part de  secretaria-Intervenció  s'emeti informe sobri la legislació aplicable, el 

procediment a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar. 

Tanmateix que els serveis tècnics l’informe corresponent sobre idoneïtat de l’obra. 
 

TERCER.- A la vista de la proposta d'adjudicació, es justifiqui que no s'està alterant l'objecte del 

contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació. A més, s'haurà 
d'informar si al contractista proposat se li han adjudicat contractes menors que, juntament amb 

el pretès ara, superin la xifra que consta en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

 

CINQUÈ.-  Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 
gestió d’aquest Ajuntament. 

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

Exp. 1550/2018 Recurs ordinari 335/2018 PIJURO, SL, exp. Gest. 1550/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018. 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Comparèixer en el procediment ordinari núm. 335/2018, que tramita el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, a instància de la mercantil PIJURO, SL contra 
l’Ajuntament pels motius amunt justificats. 

 

SEGON.- Designar el Procurador dels Tribunals i el Lletrat perquè defensin els interessos de 
l’Ajuntament davant els tribunals en aquest contenciós. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a tots els interessats en l’expedient. 

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

 
Exp. d'obres núm. 1484/18-141 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 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: 
 

-    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.  

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

 
Exp. D'obra núm. 858/18-77 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  
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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:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIO DE PAVIMENTS: 

 
Les obres es realitzen sobre: 181, 67 ml  en terra de zona verda,   

                                        70,72 ml  en vorera de panot  

                                     7,00 ml  en calçada de aglomerat  
  

Donat que les obres afecten a  paviment de calçada i vorera, caldrà dipositar fiança per 
respondre de la correcta reposició dels diferents paviments afectats.  

 

Les condicions de reposició seran: 
 

Vorera:   
70,72*0,4 x 40,00€/m2  1.131,52€ 

Calçada:   
 7,00*4 x 70,00€/m2             1.960,00€ 

 TOTAL FIANÇA                             3.091,52€ 

 
El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va construir 

en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

 

Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament (Tel. 977400012) amb una 

antelació mínima de 5 dies hàbils. 
 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 
disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per 
tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 
 

- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació 

alternativa.  
 

- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de plànols 
d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran amb la 

cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales i 
treballs manuals quan calgui. 

 
El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels treballs 

d’obertura. 
 

Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar l’imposició 

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

TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 13.594,65€. 
 

CINQUÈ: 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.  

 
SISÈ: Atorgar el dret real de servitud de pas permanent de la instal·lació de la connexió de 

servei interior soterrada a favor de Nedgia Catalunya, SA, sobre la finca de titularitat municipal 
situada al Polígon Industrial La Verdaguera-Riu Sec entre les fase I i II, inscrita al Registre de la 

Propietat de Gandesa al Tom 825, Llibre 112, Foli 186, finca registral núm. 7038, per tal de 
poder donar servei a la propietat privada on es pretén instal·lar l’activitat de crematori.  

 

SETÈ: Nedgia Catalunya, SA s’encarregarà del manteniment preventiu reglamentari d’aquestes 
instal·lacions d’acord amb les disposicions legals vigents, a tenor de l’art. 566 del Codi Civil 

Català.  
 

VUITÈ: Aquesta servitud suposa per part de l’Ajuntament el compromís de no plantar arbres ni 

arbustos de tija alta  ni construir edificacions o claveguerams a una distància de menys de 1,5 
m a partir de l’eix de la canonada i a no llaurar, cavar, ni dur a terme cap feina anàloga a una 

profunditat de més de 40 cms. en una franja de terreny d’un metre a cada costat de la 
canalització.  

 
NOVÈ: Establir el pagament únic i previ, en concepte d’indemnització de la servitud forçosa, de 

l’import de 5.500,00 € corresponent al valor fixat de la servitud en l’informe tècnic municipal de 

18/10/2018.  
 

DESÈ: Elevar a escriptura pública el dret de servitud de pas per accés a una xarxa general, 
corrent les despeses a càrrec de Nedgia Catalunya, SA.  

 

ONZÈ: Autoritzar a l’Alcalde a la signatura dels documents escaients per a dur a terme els 
presents acords.  

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

Conveni contraprestació IBI Sr. ──── i ajuntament Móra d'Ebre, exp. Gest. 

1459/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar un pagament de 400,00 € com a contraprestació establerta en el conveni 

abans esmentat. 
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SEGON: Donar trasllat a la intervenció, i comunicar aquest acord al senyor ────.  

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

Sol·licitud canvi tarifa escombraries, Sr. ────, exp. Gest. 1080/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre 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 local comercial sense 
activitat, 20,42 €/trimestre, a partir de la facturació corresponent al 4t trimestre de 2018, tot 

advertint l’obligació de comunicar el fet de reprendre qualsevol activitat en aquest local. 
 

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

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

 
Aprovació liquidació taxa sòl, vol via pública, VIESGO, exp. Gest. 1562/2018 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 29 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 VIESGO ENERGIA, S.L. 

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

 
Aprovació liquidació sòl, vol via pública EDP Comercial, exp. Gest. 1563/2018 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 29 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 EDP COMERCIALIZADORA, SAU 
                                                             ----------------  

 
Donar compte informe trimestral Morositat, exp. Gest. 1513 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre 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 tercer trimestre de 
l’exercici 2018 de la secretària-interventora exposat als antecedents i de les explicacions 

realitzades per la intervenció complementàries de l’informe. 
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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, exp. Gest. 1561/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 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. 1561/2018, per import de 12.763,60 €, elaborada per la intervenció 

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

SEGON.- 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. 1576/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 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 Sra. ────, exp. Gest. 1584/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2017, 
A la vista de les manifestacions de les diferents regidories,  

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Equiparar la unitat familiar formada pels Srs. ────, ────, ────, ──── i  ──── 

com a família nombrosa “categoria especial”, pel que fa als serveis i activitats municipals de 

Móra d’Ebre (Parc de Nadal, Casals d’Estiu, Piscines, etc.) gaudint, si s’escau, dels possibles 
ajuts i els serveis  que s’hagin establert per a aquests. La present consideració es mantindrà 

mentre es dugui a terme l’acollida.  
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud informes Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, exp. Gest 1582/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 
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PRIMER.- Informar l’Àrea de Servei a les Persones del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, que 

d’acord amb els informes no es pot emetre cap mena de document, ja que no es pot justificar 
fefaentment  que estiguin residint en aquest municipi. 

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

Sol·licitud Fundació bancària "La Caixa", exp. Gest. 1570/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’octubre de 2017, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- CONCEDIR l’autorització a la Fundació Bancària “La Caixa” per passar un qüestionari 

als membres del Casal de Jubilats de Móra d’Ebre per tal d’esbrinar dades sobre la xifra de 

prevalença de la soledat entre la gent gran. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació Bancària “La Caixa” i a la presidenta de 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes i a la regidoria d’Acció Social. 

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


