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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      5 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   29 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. 
 

Sol·licitud canvi import fiança expedient d'obra 968/17-155 
Informat i debatut en sessió del consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018,  

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

ACORDA: 

Primer:  Aprovar el nou Estudi de Gestió de Residus que fixa una fiança a dipositar per import 

de 3.062,73 € en concepte de residus d’excavació, construcció i enderroc.  

Segon: Deixar sense efecte el requeriment de dipòsit de fiança de 7.734,36 aprovat per la Junta 

de Govern Local de data 11/12/2017. 

Tercer: Comunicar a la Comunitat de Propietaris del c/ Lleida, núm. 5 que l’import de la fiança a 

dipositar per donar compliment al Decret 89/2010 Regulador de la producció i gestió de residus 

de la construcció i enderroc es de 2.912,73 €, corresponent a la diferència entre els 150 € 

dipositats i la quantitat fixada en el nou Estudi. 

Quart: Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris del c/ Lleida, núm. 5. 

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

Aprovació 3a i 4a certificació obres Millora de l'accessibilitat del passeig de l'Ebre 

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

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la certificació núm. 3 dels treballs de l’obra “Millora de l’accessibilitat al 
Passeig de l’Ebre entre l’embarcador i la plaça de braus” que ascendeix a un import de 

103.369,31 € (IVA inclòs), presentada per l’INCASOL, que correspon al mes de novembre de 
2017. 

 

SEGON: Aprovar la certificació núm. 4 i última dels treballs de l’obra “Millora de l’accessibilitat al 
Passeig de l’Ebre entre l’embarcador i la plaça de braus” que ascendeix a un import de 

79.629,81 € (IVA inclòs), presentada per l’INCASOL, que correspon al mes de desembre de 
2017. 
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TERCER: Aprovar la resta de documentació presentada mitjançant la qual es dóna per 
finalitzada l’actuació.    

 
QUART: Donar trasllat de la documentació a tots els organismes oficials que financen aquesta 

actuació i comunicar aquest acord a l’INCASOL. 
                                                             ----------------  

 

Aprovació 3a i 4a certificació obres 2a fase talussos penya-segat castell 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018. 

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

ACORDA, 

 
PRIMER: Aprovar la certificació núm. 3 dels treballs de l’obra “Protecció i estabilització dels 

talussos del penya-segat del Castell sobre els edificis del carrer Gràcia i Passeig de l’Ebre i 
recuperació de l’antiga sendera al Castell, 2a fase” que ascendeix a un import de 104.462,02 € 

(IVA inclòs), presentada per l’INCASOL, que correspon al mes de novembre de 2017. 
 

SEGON: Aprovar la certificació núm. 4 i última dels treballs de l’obra “Protecció i estabilització 

dels talussos del penya-segat del Castell sobre els edificis del carrer Gràcia i Passeig de l’Ebre i 
recuperació de l’antiga sendera al Castell, 2a fase” que ascendeix a un import de 48.842,67 € 

(IVA inclòs), presentada per l’INCASOL, que correspon al mes de desembre de 2017. 
 

TERCER: Aprovar la resta de documentació presentada mitjançant la qual es dóna per 

finalitzada l’actuació.    
 

QUART: Donar trasllat de la documentació a tots els organismes oficials que financen aquesta 
actuació i comunicar aquest acord a l’INCASOL. 

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

Personació Jutjat contenciós administratiu núm. 1 Tarragona procediment abreujat 

núm. 278/2017 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2012, es va fer 

el nomenament de lletrats i procuradors dels tribunals, atorgant-los-hi el corresponent poder 
per a plets. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Comparèixer en el procediment abreujat núm. 278/2017, 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. 

 
SEGON: Designar la Procuradora dels Tribunals senyora ──── i el Lletrat senyor ──── 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. 

                                                            ----------------  
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Expedient protecció legalitat urbanística núm.: 1010/2017 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Mantenir la suspensió provisional de les obres que es pretenen  realitzar en la finca 

Catatxora, Polígon 18, parcel·la 26, amb referencia cadastral 18026A100CF0000001PZ,  fins que 
GERMONT, SA no disposi de la corresponent llicència municipal d’obres,  havent-se de dur a 

terme prèviament el procediment establert a l’art. 48 del DL 1/2010,  sense perjudici de les 
conclusions que puguin derivar-se de l’informe tècnic pendent d’emetre. 

 

SEGON: Notificar aquest acord al Sr. Juan Jose Montagut Pedrola en nom de GERMONT, SA, als 
efectes oportuns. 

 
Contra l'acord de la suspensió provisional de les obres, per tractar-se d’un acte de tràmit 

qualificat, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva 

notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 

el mateix òrgan  que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 

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

liquidació gas natural 2017 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la liquidació pels conceptes de Impost de Construccions Instal·lacions i Obres 

i la taxa per tramitació dels expedients de les obres realitzades per Gas Natural Distribución 

SDG, SA, a Móra d'Ebre, durant l’exercici 2017 i que ascendeix a l’import de 65,08 €. 
 

SEGON: Notificar aquest acord a Gas Natural Distribución SDG, SA i a Tresoreria-Intervenció de 
l’Ajuntament. 

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

 
Llicència ús privatiu NRE 1745/17, NRE 3091/17 

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

 

ACORDA:  
 

Primer: Concedir a l’empresa Vilanova Fustes, SCCL, sens perjudici de tercers i salvant el dret 
de propietat, llicència per a l’ús privatiu temporal del terreny municipal de 1.307 m2 destinat a 

parcs i jardins, d’ús públic, ( zona verda), inscrit al Registre de la Propietat de Gandesa a la 
finca registral núm. 7159, pels usos indicats a la part expositiva del present acord, i sotmesa a 

les condicions i determinacions següents:   
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- La llicència  podrà ser  revocable per raons d’un interès públic superior al que motiva la 

present sol·licitud, sense dret a indemnització.  
- No es podrà transmetre la llicència o autorització a tercers. 

- Hauran de complir-se rigorosament les prescripcions de seguretat inherents a l’activitat 
que es proposa, restant al seu càrrec la neteja i manteniment posterior. 

 
 

Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui escaient per a 

dur a terme els acords precedents. 
 

Tercer: Aprovar la liquidació de  4.179,78 euros, corresponent a l’ocupació de la zona verda i 
vial durant els exercicis 2012 a 2017. 

 

Quart: Aprovar una liquidació mensual durant l’exercici 2018 de 63,33 euros pel mateix 
concepte esmentat al punt anterior, a partir del mes de gener.  

 
Cinquè: Aprovar el pagament de 3.729,19 € per despeses d’urbanització del vial situat al 

Polígon 18 B, a les que va fer front Vilanova Fustes SCP. 
 

Quart: Notificar el present acord als interessats i donar-ne compte al Departament de 

Comptabilitat-Intervenció.  
                                                            ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 81/18 - 12. Data 18/01/2018   NRE:  134 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018, 

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

ACORDA:   
 

PRIMER: Concedir 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: 

 
“ OBSERVACIONS: 

- Caldrà que la propietat presenti per escrit el compromís de no utilitzar la 
construcció com habitatge. 

 

  -    L’ import de la fiança ascendeix a 154,66 EUROS,  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 comunicació prèvia 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.  
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Aquesta  llicència no exclou ni suposa l’autorització 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.  
                                                             ----------------  

 
Aprovació factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener 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. 130/2018, per import de 46.994,49 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 

import de 661,03 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 
                                                             ----------------  

 
Expedient solars pàrquings Sra. ──── núm. RE 151/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar un pagament de 750,00€ com a contraprestació establerta en el conveni 

abans esmentat. 

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

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

Aprovació liquidació KVERDES 4T/17, Exp. Gest. 118/17 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 29 de gener 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 KILOWATIOS VERDES, S.L. 

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

Aprovació liquidació EDP COMERCIALIZADORA, SAU 4T/17- Exp. Gest. 113/17 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 29 de gener de 2017, 

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

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

 
Exp. Carnaval 2018- lliurament bestreta a justificar. 

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

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir un pagament a justificar de 2.230€ per al Carnaval 2018, a la regidora Sra. 
Montse Pineda, d’acord amb les condicions establertes a les Bases d’Execució del Pressupost 

2017. 
 

SEGON: Comunicar  aquest acord a la regidoria de Festes i al departament de Tresoreria. 

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

Aprovació liquidació VIESGO ENERGIA, SL, Exp. Gest. 119/17. 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 29 de gener de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER .- Aprovar les liquidacions exposades 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. 

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

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 subvenció Associació Barreres Fora amb núm. RE 230/18, Exp. 132/18 

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

 
ACORDA: 
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PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 500,00 € per poder fer front a les despeses 

de l’entitat. 
 

SEGON: Consignar la despesa a la partida pressupostària indicada a la part expositiva, pendent 
aquesta d’aprovació definitiva. 

 
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 

 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al regidor d’Acció Social, al Departament de Tresoreria-

Intervenció i a la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud sala de la Democràcia, Exp. 131/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 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 de Dones per a disposar de Sala de la Democràcia 
per a celebrar el sopar de Santa Àgueda. 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 Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 

control de l’estat de la Sala, a la Brigada d’Obres i Serveis, a la Regidoria d’Acció Social, a 
l’Associació de Ball en Línia Enganxats al Country, al Club de Tennis Taula Móra d’Ebre, i a la 

Sra. ────, representant de l’Associació de Dones de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud transmissió dret funerari Mortis Causa nínxol 344CB. Exp. Gest.128 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del 344CB per un període 50 anys 

a la Sra. ────. 

 

SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents a les taxes de canvi de titular i les 
taxes corresponents al manteniment de cementiri, d’acord a les condicions que s’han exposat a 

la part dispositiva de l’acord 
 

TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 

acord a la Sra. ────. 

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

Sol·licitud ajuts forestals 2017 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de gener de 2018. 

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

Primer: Acollir-se al que preveu l’ordre ARP/2806/2017 i sol·licitar un ajut al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  pel manteniment de les vies forestals 

estratègiques en el terme municipal de Móra d’Ebre a l’empara del que es preveu dins el 
següents apartats: 

 

- Manteniment i millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis. Arranjament 
dels següents camins municipals: camí de Sant Jeroni a la Carretera, camí del Coll Roig 

al Barranc de l’Infern, camí de la Font del Tomo, camí de les Solanes (part), camí de 
l’Ermita de Santa Magdalena (part) i camí de les Planes (part). Total 10 quilometres. 

 

- Actuacions puntuals i construcció d’obra civil. 
Treballs d’ampliació de caixa amb desbrossament de les vores i picat de les parets de 

roca al camí del Barranc de l’Esperança (fase 2). Total 0,65 quilometres. 
 

 
Segon: Prendre el compromís, en cas que sigui atorgat l’ajut pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, de consignar el crèdit suficient i adequat  al pressupost de la 

Corporació per l’execució d’aquesta obra. La partida pressupostaria a la qual s’imputarà 
l’actuació serà la següent: 7-454-21001. 

 
Tercer: Habilitar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que sigui 

necessària per tal de dur a terme aquest acord. 

 
Quart: Comunicar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació. 

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

Sol·licitud subvenció Unió de Botiguers amb núm. RE 210/18, Exp. 133/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29  de gener de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 4.500,00 € per poder fer front a les despeses 

de l’entitat. 

 
SEGON: Consignar la despesa a la partida pressupostària indicada a la part expositiva, pendent 

aquesta d’aprovació definitiva. 
 

TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord al regidor de Comerç, al Departament de Tresoreria-
Intervenció i a la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud baixa rebuts llicència autotaxi a BASE  
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Baixa rebuts tramesos a Base del Sr. ──── relatius  a taxa autotaxi 

 

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

 
 


