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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

Número 26 – 2019 Data 8 juliol de 2019 

  Horari 17:00-18:30 

 

Membres assistents 

Sr. Joan Piñol Móra, Alcalde 

Sr. Julio Roca Font, Tinent d’alcalde  

Sra. Montserrat Pineda Giménez, Tinent d’alcalde  

Sra. Noèlia Guirao Morillo, Regidora  

Sr. Raúl Oliván Gallardo, Regidor  

Sr. Sixte Melchor Giménez, Tinent d’alcalde 

Sr. Xavier Menduiña Gordon, coordinador 

Sr. Diego Navarro Pascual, Secretari – Interventor en funcions 

 

Acords assolits 

 

1-. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

2-. Sol·licitud d’una bestreta de la subvenció econòmica de la Llar de Jubilats.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

3-. Sol·licitud per poder acampar a la zona de l’Aubadera.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

4-. Llicència urbanística per obres complementaries d’obra civil en vila.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

5-. Pagament com a contraprestació a l’exercici 2018.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

6-. Autorització ambiental  amb declaració d’impacte.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 



 
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 

 

7-. Conformitat a la comunicació presentada per realitzar la rehabilitació de coberta sense canvi 

estructural.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

8-.  Sol·licitud del personal al servei de Corporació.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

9-. Acceptació de la petició de que no s’apliqui la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor 

dels Terrenys de Naturalesa Urbana.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

10-. inici expedient sobre l’adquisició del dret funerari.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

11-. Acceptar la petició realitzada referent a la venda de la part de la finca utilitzada com a 

habitatge.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

12-. Conformitat a l’arranjament i mitja de baixos de façana.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

13-. Certificat situació urbanística.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

14-. Confirmar i autoritzar l’assistència a la reunió del Consell del Campus Extens.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

15-. Autoritzar a fi i efecte de poder realitzar una edició de “Comerç al carrer”.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

16-. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i el pagament de les despeses.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

17-. Certificat qualificació urbanística.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

18-. Liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

19-. Conformitat a la modificació no substancial de l’activitat d’explotació ramadera. S’ha aprovat 

per unanimitat.  

 

20-. Subvencions a projectes singulars de les entitats locals.  
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S’ha aprovat per unanimitat.  

 

21-. Acceptació de la llicència urbanística per l’estesa de línia aèria de baixa tensió. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

22-. Conformitat a Treure el cel-ras de l’entrada de la vivenda.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

23-. Llicència urbanística per consolidació de vivenda unifamiliar adossada.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

24-. Aprovar l’expedient de contractació d’obres.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

25-. Autoritzar la devolució al Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

26-. Iniciar expedient alteracions de béns.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

27-. Instar el Govern de l’Estat perquè presenti un projecte de llei de modificació del TRLHL.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

28-. Autoritzar la sol·licitud per gravar un episodi del programa “Joc de cartes”.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

29-. Al·legacions al “Plan de Autoprotección”.  

S’ha aprovat pe unanimitat.  

 

30-. Transmissió dels drets reals d’ús privatiu d’un nínxol.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

31-. Denegar responsabilitat patrimonial. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

32-. Informacions generals.  

 

33-. Precs i preguntes.  


