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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      4 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   22 de gener 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. 

 
Expedient contracte menor de serveis procediment abreujat societat Ensanche 67 

Promociones Inmobiliarias, SL 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Contractar els serveis del Lletrat senyor ──── amb NIF núm. 407XXXXXX , CPV 

79112000-2 per a la defensa de l’Ajuntament de Móra d’Ebre en el recurs contenciós 
administratiu núm. 278/2017, procediment abreujat, que tramita el Jutjat contenciós 

administratiu núm. 1 de Tarragona, a instància de la societat Ensanche 67 Promociones 
Inmobiliarias, SL contra l’Ajuntament pels motius amunt justificats, d’acord amb la proposta 

d’honoraris presentada que ascendeix a 3.500,00 euros, més IVA, import total amb impostos de 
4.235,00 euros, IVA inclòs.  

 

SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-920-22706 del 
pressupost vigent. 

 
TERCER: Comunicar aquest acord al departament d’Urbanisme, a Comptabilitat-Intervenció i al 

Sr. ────.  

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

 
Exp. arrendament local plaça de Baix- Subrogació. 

No es tractà per no haver-hi. 
                                                             ----------------  

 
RP 02/17 Proposta de resolució 

 

RESOLUCIÓ 
 

Julio Roca Font, en qualitat d’Instructor, estima la reclamació de responsabilitat patrimonial de 
l’Administració Pública de l’Ajuntament de Móra d’Ebre deduïda amb data 7 de juliol de 2017, 

NRE: 2222/17 per la Sra. ────. Aquesta reclamació tenia per objecte la pretensió 

indemnitzatòria per danys soferts al local del carrer Doctor Peris el dia 14 de març de 2017, 
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degut a l’existència del mal estat del col·lector d’aigües pluvials del carrer Sagasta, tal i com 
s’ha justificat en aquesta proposta.  
 
                                                           ----------------  

 

Sol·licitud segregació i cessió de terreny c/ Flix, 10. Data:  28/12/2017   NRE: 4161 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  22 de gener de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir llicència per a la segregació d’una superfície de 668 m2 segons cadastre, 

però de 660.00 m2 segons amidament, un cop feta la cessió de vial i voreres. Limita al davant 
(est), amb carrer de la seva situació; dreta entrant (nord), amb porció de terreny que 

seguidament es segrega i, mitjançant aquest, amb resta de finca matriu esquerra (sud), amb 
sèquia; i fons (oest), amb ────. Correspon a la referència cadastral 1912609CF0511B0001MP 

 

SEGON: Concedir llicència per a la segregació d’una superfície de  163.59 m2 segons 

amidament recent. No consta referència cadastral. Limita: al davant (est), amb la cruïlla dels 
carrers Flix i Tarragona; dreta entrant (nord), amb resta de finca matriu (solar al carrer Flix 

2,4,6 i 8); esquerra (sud) amb la finca segregada i descrita anteriorment, solar del carrer Flix, 
10 i fons (oest) amb carrer Tarragona. 

 

TERCER:  Acceptar  la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, feta per la Sra. ────,   

de la  porció de terreny de 163,59 m2,  amb destí a vial, concretament un tram del c/ 
Tarragona, amb la descripció feta al punt anterior.  

 
QUART:  Inscriure la cessió  a l’inventari municipal com a bé de domini públic destinada a l’ús 

públic. 
 

CINQUÈ: Comunicar a la Sra. ────, al Sr. ────  i a la Sra. ────, que prèviament a 

l’obtenció de la primera ocupació de l’habitatge en construcció segons exp. d’obra núm. 86/16 

haurà d’haver construït la vorera corresponent al perímetre del solar situat al c/ Flix, núm. 10, 
objecte de segregació.  

 
SISÈ: Notificar aquest acord a tots els interessats.  

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

 
Sol·licitud segregació i cessió de terrenys Passeig Sant Antoni, 19 i 21 Data:  

31/10/2017    NRE: 3613 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  22 de gener de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Comunicar al Sr. ────, que per la resolució de l’expedient haurà de construir, 

prèviament, la vorera corresponent a la finca registral 3490, situada al Passeig Sant Antoni, 

núm. 19 (amb referència cadastral   2113308CF0521C0001GM).  
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SEGON: Notificar aquest acord al Sr. ────  i la Sra. ────. 

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

Expedient d'obra núm. 40/18-5 data: 09/01/2018   NRE: 51 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener 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:  

 

Les condicions de reposició seran: 
 

Donat que s’afecta paviment de calçada i vorera, caldrà dipositar fiança per respondre de la 
correcta reposició dels diferents paviments afectats. Les condicions de reposició seran: 

 

Calçada:   
Aglomerat asfàltic en calent: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la calçada dins del tram afectat. (segons el tipus 
d’intervenció s’ha de considerar tot l’ample del carrer) 

AMPLADA CALÇADA  09,00ml  

- Creuament transversal  00,00 ml 
- Creuament longitudinal  07,00ml x 9,00m.ample= 63,00m² 

SUPERFÍCIE TOTAL                             63,00m² 
  Els treballs de reposició consistiran en: 

- tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per formació de 
junta 

- fresat de la capa actual a tota amplada afectant 63,00m2 aprox. i  transport de runes a 

abocador 
- paviment d’aglomerat (5 cm de gruix) inclòs reg previ d’emulsió asfàltica (diàmetre àrid 

10mm) 
- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

- pintat de la senyalització horitzontal del seguint indicacions de la Policia Local 

  Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 
Vorera:   

Paviment de panot (paviment de llambordes): 
Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la vorera dins del tram afectat. 

AMPLADA VORERA  0,50ml  
- Paviment vorera   01,00ml x 0,5m.ample=  00,50m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  00,50m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 
- Aquest paviment de llambordes serà igual a l’existent. 

- Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3cm de gruix, a truc de 
maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i netejades 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

  Cost estimat unitari de l’actuació: preu de mercat 40,00€/m2 de calçada 
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 Càlcul de fiança per reposició de paviments 
Reposició calçada 63,00m² x 70,00€/m² 4.410,00€ 

Reposició voreres 00,50m² x 40,00€/m²             20,00€ 
TOTAL                                                         4.430,00€ 

 

    OBSERVACIONS: 
- Qualsevol tipus d’ocupació de via pública ha d’ajustar-se i donar compliment a l’ordenança 

fiscal núm. 14.  
 - Previ a l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança del 100 % del cost total de les obres 

de repavimentació de  calçada i vorera, amb una quantitat mínima de 300,50 € que respondrà 
durant el termini de garantia establert en un any des de la finalització de les obres, la qual es 

retornarà prèvia petició de l’interessat i amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.   

 
El promotor de les obres podrà sol·licitar a l’Ajuntament que executi subsidiàriament les obres 

de reposició dels paviments amb càrrec a la garantia dipositada. 
 

Tanmateix es dipositarà fiança per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció en 

aplicació del Decret 89/2010 de 29 de juny. 
- Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies d’ocupació de la via 

pública, que podrà estar supeditada tant a l’observança de determinats terminis d’inici i 
d’acabament com a la fixació d’horaris  i intensitats en el desenvolupament dels treballs i les 

seves modalitats.  
- L’empresa responsable de les obres assignarà un encarregat o persona responsable durant 

tota la seva execució. L’inici dels treballs es comunicarà a l’ oficina de Serveis Tècnics de 

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 de les característiques dels paviments preexistents, que s’han 
d’emprar en la reposició de la mateixa.   

- Caldrà preveure una coordinació entre l’empresa executant de les obres i la Policia Local per 

tal de que les afeccions al trànsit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 
ordinària. 

- En les canalitzacions en calçada, tant en sentit longitudinal com transversal, s’haurà de deixar 
com a mínim un carril de lliure circulació. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit. L’amuntegament de 

material haurà d’estar senyalitzat amb mesures de protecció per evitar accidents, tant de 
vehicles com de vianants. Durant els caps de setmana es mantindran els carrers nets. 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 
instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. Caldrà que el sol·licitant 

disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl, de plànols d’instal·lacions existents de les 
diferents companyies: Gas Natural, Endesa, Telefònica, Instal·lacions municipals, possibles, 

servituds, etc. de la web d’informació EWISE. 

 
- Caldrà haver obtingut l’informe favorable de la distribuïdora de Gas Natural, d’acord amb el 

que s’estableix a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, i en vigor a tots els 

efectes des del dia 4 de març de 2007. 

- Quan es tracti d’una rasa superior a 25,00 ml. és compliran les directrius descrites a l’Ordre 
TIC/341/2003 de 22 de juliol, que aprova el procediment de control aplicable a les obres que 

afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.  
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- Per a qualsevol afectació d’elements de mobiliari urbà (senyals de transit, pilones, papereres, 
contenidors i altres) l’empresa executora seguirà les directrius marcades per la Regidoria 

d’Obres i Serveis i pels Serveis Tècnics Municipals.  
- Els residus de la demolició es transportaran a abocador autoritzat. Finalitzada l’obra es lliurarà 

el justificant de la gestió de residus i previ informe favorable es retornarà la fiança per la 

correcta gestió. 
- Es comunicarà als Serveis Tècnics Municipals, amb la suficient antelació, el reompliment de les 

rases efectuades a fi de poder controlar el bon estat tant dels claveguerons com dels diversos 
serveis que puguin ser motiu d’afectació de les obres en curs. 

- Finalitzades les obres s’ha de posar en coneixement de l’Ajuntament, perquè els Serveis 
Tècnics Municipals puguin portar a terme la inspecció de finalització d’aquestes.  

- 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 la 

imposició de sancions. 
 

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  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.  

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

 
Indemnització camí Hortes Sra. ──── núm. RE 3139/2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Abonar a la senyora ──── una indemnització per l’incompliment de l’execució de 

l’expedient expropiatori per part de l’administració municipal. Aquesta indemnització 

correspondrà al 33 % de la quota de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana, de la 
finca descrita a la part expositiva. 

  
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a la partida 2-920-48900 del pressupost de despeses 

de l'exercici de 2017.  

 
TERCER: Donar trasllat a la intervenció i comunicar aquest acord a la senyora ────.  

 

Indemnització camí Hortes Sra. ────  núm. RE 3144/2015 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA:  

 
PRIMER: Abonar a la senyora ──── una indemnització per l’incompliment de l’execució de 

l’expedient expropiatori per part de l’administració municipal. Aquesta indemnització 

correspondrà al 52 % de la quota de l'impost sobre bens immoble de naturalesa urbana, de la 

finca descrita a la part expositiva. 
  

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a la partida 2-920-48900 del pressupost de despeses 
de l'exercici de 2017.  

 
TERCER: Donar trasllat a la intervenció i comunicar aquest acord a la interessada.  

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

 
Sol·licitud exempció IBI, GECOHSA i ICS 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018,  
 La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,     

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Donar trasllat de les sol·licituds de la Societat Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 
(GECOHSA) i de l’Institut Català de la Salut, de exempció o bonificació de l’Impost de Bens 

Immobles de l’immoble on esta ubicat l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, a BASE Gestió 

d’Ingressos, per la seva resolució. 
 

SEGON: Comunicar aquest acord a la Societat Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. (GECOHSA) i a 
l’Institut Català de la Salut. 

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

Sol·licitud pòlissa de Tresoreria 2018. 

Exp. Sol·licitud operació de tresoreria a curt termini 
A la vista de l’informe del secretàri-interventor acctal. de data 22 de gener de 2018. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER. Aprovar l'expedient per procedir a concertar l'operació de crèdit a curt termini per 
import de 375.000 euros i per termini d'un any sota el principi de prudència financera. 

  
SEGON. Remetre les condicions de la concertació d'aquesta operació de crèdit a curt termini 

sota el principi de prudència financera, a “Caixabank S.A.” perquè presenti la seva oferta. 

 
TERCER.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 

l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia 

següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 

39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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                                                            ----------------  
 

Aprovació despeses de personal 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 22 de gener 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 de gener  que ascendeixen,  a l’import total  de  88.915,24  EUROS, que 
s’incorpora com a annex. 

 

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

 
Aprovació factures i despeses. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018, 

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

ACORDA:  
  

PRIMER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
6.250 €. 

 

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

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

 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener 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 Centre Cívic amb núm. RE: 152/2018 i núm. Exp: 86/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació Barreres Fora per a disposar de la sala del Centre 
Cívic La Magdalena, per a realitzar una reunió. La present autorització no dóna dret exclusiu 

sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
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SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 
control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i a la Sra.────, representant de 

l’Associació Barreres Fora de Móra d’Ebre. 

 
Sol·licitud Teatre la Llanterna núm. RE 153/2018 i núm. expedient 92/2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2017 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’assoc. Barreres Fora per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat d'una xerrada de sexologia de discapacitats. La present 

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

possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: Eximir a l’assoc. Barreres Fora del pagament de la fiança i del pagament de les taxes 
d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant d’una 

associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 
 

TERCER: 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 a la Sra. ──── com a representant de 

l'Associació Barreres Fora 

 
Sol·licitud Biblioteca núm. RE: 170/2018 i núm. Exp: 87/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació Cultural La Riuada per a disposar de la Biblioteca 
Comarcal, per a realitzar una presentació. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la 

utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria de Cultura, a la Biblioteca Comarcal i al Sr. 

────, president de l’Associació Cultural La Riuada de Móra d’Ebre. 

 
 

Sol·licitud llicència gual 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 22 de gener de 2018, 

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

 
ACORDA,  

 
PRIMER: Concedir la llicència de gual de 4 m/l del C/ Sant Jordi, 11, al senyor ────. 

SEGON: Aprovar la liquidació practicada pel concepte de placa i pintura. 
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43740 Móra d’Ebre        
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   Secretaria 
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TERCER: Informar a l'interessat que  un cop efectuat l’ingrés de 16,29 € 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. 


