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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

Número 38 – 2019 Data 30 setembre de 2019 

 

 

 Horari 17:30-18:45 

Membres assistents 

Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 

Sr. Julio Roca Font, Tinent d’alcalde 

Sra. María Rodríguez Grau, Tinent d’alcalde 

 

Sra. Montserrat Pineda Giménez, Tinent alcalde 

Sra. Raúl Olivan Gallardo, Regidor 

Sr. Ruben Biarnes Renedo, Regidor 

 

Sr. Sixte Melchor Giménez, Tinent d’alcalde 

Sr. Xavier Menduiña Gordon, Tinent d’alcalde   

 

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-. Conformitat sol·licitud per la rehabilitació de banys i cuina.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

3-. Sol·licitud per la confirmació del lloc on es faran les sessions del curs de Gimnàstica.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

4-. Sol·licitud per declaració responsable per habitatge d’ús turístic.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

5-. Caducitat de la comunicació prèvia d’activitat d’habitatge d’ús turístic.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

6-. Acceptació per la rehabilitació interior d’un habitatge.  

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-. Sol·licitud per disposar de l’autorització per a utilitzar la sala gran de la democràcia.   

S’ha aprovat per unanimitat. 

8-. Sol·licitud per disposar de l’autorització per a utilitzar el Centre Cívic La Magdalena.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

9-. Sol·licitud per poder celebrar la 10ª edició de la cursa de muntanya “Camí de Sirga”.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

10-. Acord per poder obrir els establiments comercials de Móra d’Ebre.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

11-. Procediment administratiu d’esmena dels defectes i mancances comprovades a l’activitat 

d’una botiga.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

12-. Devolució de la fiança.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

13-. Sol·licitud per canvi de titularitat d’habitatge d’ús turístic i inici d’activitat d’un altre habitatge 

d’ús turístic.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

14-. Llicència urbanística per la construcció de bassa de reg.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

15-. Aprovació de factures, despeses de personal i/o certificacions.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

16-. Bases publicades per la Diputació de Tarragona.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

17-. Sol·licitud per fer una sortida al camp de futbol i a la pista poliesportiva.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

18-. Sol·licitud per disposar de l’autorització per a utilitzar La Llanterna Teatre Municipal.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

19-. Petició per ser beneficiari de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, amb la modalitat de targeta de titular no conductor.  

S’ha aprovat per unanimitat.  
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20-. Concedir sol·licitud per disposar de l’autorització per a utilitzar La Llanterna Teatre Municipal 

de Móra d’Ebre.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

21-. Complementació el tràmit de declaració responsable d’activitat innòcua.  

S’ha aprovat per unanimitat. 

 

22-. Petició per ser beneficiari de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, amb la modalitat de targeta de titular no conductor.  

S’ha aprovat per unanimitat. 

 

23-. Sol·licitud per l’ampliació de permís per cobrir un pati.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

24-. Sol·licitud per fer un dinar i ball celebrant el dia del soci.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

25-. Llicència urbanística per la modificació de rasant d’arqueta.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

26-. Sol·licituds del personal al servei de la Corporació.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

27-. Certificat qualificació urbanística.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

28-. Llicència urbanística per tallar el carrer. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

29-. Sol·licitud per millorar l’accessibilitat al bany de l’habitatge.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

30-. Informació general. 

 

31-. Precs i preguntes.  


