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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

Número 27 – 2019 Data 15 juliol de 2019 

  Horari 17:00-18:30 

 

Membres assistents 

Sr. Joan Piñol Móra, Alcalde  

Sr. Julio Roca Font, Tinent d’alcalde  

Sra. Noèlia Guirao Giménez, Regidora  

Sr. Raúl Oliván Gallardo, Regidor 

 

Sr. Sixte Melchor Giménez, Tinent d’alcalde 

Sr. Xavier Menduiña Gordón, 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 per a disposar de l’autorització per celebrar la festa d’estiu amb disc-Jockey.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

3-. Subvenció sol·licitada a una altra administració.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

4-. Notificació  als propietaris dels solars per una manca de neteja per tal d’evitar incendis a la 

festa de Sant Joan.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

5-. Sol·licitud devolució d’una fiança.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

6-. Acord per a la taxa per ocupació del sòl.  

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-. Liquidació de la taxa per l’abocament de runes i trasllat a l’abocador.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

8-. Sol·licitud per la utilització de les instal·lacions de l’escorxador municipal.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

9-. Autorització acceptada per a la fàbrica de ribera i adobat de pells.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

10-. Liquidació de la taxa per ocupació del sòl.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

11-. Sol·licitud targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

12-. Aprovació de les factures i despeses i/o certificacions.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

13-. Aprovació de la taxa per l’ús privatiu.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

14-. Sol·licitud per a l’aprovació de la subvenció concedida pel Consell Comarcal.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

15-. Sol·licitud de personal al servei de Corporació per vacances i assumptes propis. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

16-. Sol·licitud per la devolució d’una finança.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

17-. Sol·licitud per a l’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

18-. Sol·licitud per la retirada de línia de xiprers, augment d’alçada de tanca perimetral de 

l’habitatge, i pavimentació de jardí davanter. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

19-. Sol·licitud d’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

20-. Sol·licitud per l’obertura del local JUST-IN.  
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S’ha aprovat per unanimitat.  

 

21-. Informacions generals.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

22-. Precs i preguntes.   

 


