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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      7 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   12 de Febrer 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. 

 
Fons d'obres SOREA 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Autoritzar  l’execució de l’obra relacionada a la part expositiva, a compte del Fons 
d’Obres anual per la reposició i millora de les instal·lacions del servei, sota la denominació del 

següent expedient: 

Exp. 3/2017:  Millora a la xarxa municipal d’aigua potable al carrer de la Barca que compren la 
substitució d’un tram de 35 metres de canonada de fibrociment de 80 mm per una de polietilè 

de 110 mm, i la corresponent reposició del ferm, amb un cost de 14.960,01 €. 
 

SEGON: Descomptar  l’import de l’obra: 14.960,01 €  dels  25.000 € pactats.  

 
TERCER: Comunicar aquest acord a Sorea i als serveis tècnics municipals. 

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

Acord compensació inversió- cànon contracte bar Poliesportiu 

Informat en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer  de 2018, 
La Junta de Govern Local, constituïda com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, per UNANIMITAT 

dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER.-  Que la inversió efectuada pel concessionari es compensa amb el cànon del mes de 

desembre (del 15 al 31 de desembre de 2017), i dels mesos de gener, febrer i març de 2018. 
 

SEGON.-  Que a partir del mes d’abril de 2018 el cànon serà abonat mensualment al compte de 
l’ajuntament dintre dels 10 dies naturals següents de la rebuda de la factura corresponent, tal 

com s’estableix a la clàusula tercera del contracte . 

 
TERCER.- Concedir un termini d’audiència de 10 dies naturals al concessionari per presentar, 

cas que així ho consideri, allò que es consideri adient. 
 



 
 

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 

2 

QUART.- Donar compte a contractació, al departament de comptabilitat i intervenció i 
comunicar d’aquest acord als interessats.. 

                                                             ----------------  
 
5.- Sol·licitud de suspensió exp. 257/17-51  del Sr. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de febrer de 2018, 

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

ACORDA:  
 

Primer:  Suspendre el termini  per a resoldre l’expedient d’obra núm. 257/17-51,  pel motiu 
exposat  pel titular,  fins que es tingui constància del pronunciament per part de l’òrgan 

jurisdiccional.   

 
Segon:  Donar trasllat de la petició del Sr. ──── i del present acord al Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre,  als efectes de suspendre el 

termini de resolució del procediment esmentat d’actuació especifica en sòl no urbanitzable,  
amb referència 2017/064729/E. 

 

Tercer:  Comunicar aquest acord al Sr. ────. 

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

Sol·licitud ubicació caseta venda pirotècnia NRE 364    data 09/02/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de febrer de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Referent al solar de domini públic, carretera Tarragona-Alcolea amb av. Diputació, 

atès que correspon a una cruïlla- espai reduït que es troba front l’edifici de la Creu Roja, 

envoltada de dos vials amb molt trànsit rodat i utilitzat per a accedir als centres escolars 
propers, i que es troba a menys de 20 metres d’un parc infantil i en una zona de gran ús 

residencial, no es considera el lloc idoni per la instal·lació de la mateixa. Pel que fa a la ubicació 
en un solar de propietat privada, informar al sol·licitant que no es troba adequat per trobar-se 

envoltat de vivendes.  
 

SEGON: Informar al Sr. ──── que proposi d’altres possibles alternatives.  

 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.                                                           
---------------- 

 
Sol·licitud autorització cessió drets de cobrament subvenció Plans de foment 

territorial de turisme 2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  
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PRIMER: Sol·licitar al Departament d’Empresa i Coneixement l’autorització pertinent per a la 
cessió a l’Institut Català del Sòl dels drets de cobrament de la part proporcional del 66,66 % de 

la subvenció del Pla de foment territorial de turisme, atorgada el 9 de novembre de 2017, en 
relació a l’actuació 1 Millora accessibilitat passeig de l’Ebre, prèvia la presentació de la 

documentació justificativa preceptiva d’acord amb l’Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme i la Resolució 

EMC/1265/2017, de 31 de maig, de publicació de la convocatòria de l’any 2017 d’aquestes 
subvencions. 

  
SEGON: Donar trasllat de la present resolució al Departament d’Empresa i Coneixement. 

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

 
Resposta escrit Srs. ──── i ──── projectes reparcel·lació i urbanització polígon 18B 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de febrer de 2018. 

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

ACORDA:  

 
Primer.- Denegar la petició formulada per la Sra. ──── i el Sr. ──── en els seus escrits de 

data 31 de juliol de 2017 (NRE 2426/17) i de  data 1 de febrer de 2018 (NRE 291/18) de deixar 

sense efecte el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització del polígon d’actuació 
P18B, aprovats definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de maig de 

2011, pels motius amunt justificats i d’acord amb els fonaments jurídics a dalt argumentats. 

 
Segon.- Notificar la present resolució als interessats 

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

Requeriment cesssament ocupació zona verda polígon P18B NNSS 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2017. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Ordenar el cessament  de l’ocupació il·legal del bé demanial municipal següent situat 

al carrer Camí de les Hortes, núm. 9, efectuada pel Sr. ──── i la Sra. ────, en els termes 

que figura en el Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació P18B:  

 
- Parcel·la resultant P: de 2.339 m2 destinada a zona verda 

 
SEGON: Requerir al Sr. ──── i a la Sra. ──── perquè procedeixi a deixar lliure, vacu i expedit 

el terreny municipal situat al carrer Camí de les Hortes, núm. 9, per tal que el dia ............. a les 

12:00 hores es pugui dur a terme l’efectiva ocupació del bé demanial amunt esmentat.  

 
TERCER: Advertir al Sr. ──── i a la Sra. ──── que, en cas de no ser atès dintre del termini 

concedit a l’anterior requeriment, l’Ajuntament procedirà  a ocupar el terreny descrit, i retirarà 

els béns que allí s’hi trobin, que seran dipositats en el magatzem municipal, en concepte 
d’execució subsidiària. Les despeses que s’originin per l’ocupació del terreny seran a càrrec dels 

Srs. ──── i ────, prèvia la corresponent liquidació. 
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QUART: Notificar la present resolució al Sr. ──── i a la Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud informe urbanístic Sr. ──── NRE: 369  DATA: 09/02/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de febrer de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
Primer: Donar trasllat de la petició i del present acord al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre,  als efectes d’emissió de l’informe 

urbanístic sobre les possibilitats legals d'implantació d'una Aula d'Entorn Rural a la finca situada 
al Polígon 10 parcel·la 13 de sòl no urbanitzable, sol·licitat pel Sr. ────. 

 

Tercer:  Comunicar aquest acord al Sr. ────. 

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

Devolució de fiançes runa llistat exp. núm.891/17. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment  del que disposa el 

Decret 89/2010,  de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.  
                                                            ----------------  

 

Aprovació factures i despeses. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer 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. 218/2018, per import de 26.660,64 €, 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 47,53 €, així com el seu pagament. 

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

302,50 €. 
 

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

Sol.licitud targeta d'aparcament individual persones amb disminució Sra. ────. Exp 

Gest. 217/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2018. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament individual per a 

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

SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i trametre 

una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 
 

TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest acord al 
Sra. ────. 

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

 

Sol.licitud transmissió dret funerari IV nínxol 22CN 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar la transmissió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 22 CN per un període 

50 anys a la Sra. ────, a raó de la transmissió inter vivos del dret funerari de la titular Sra. 

────. 

 
SEGON: Procedir a inscriure aquest dret a al registre de Cementiri i expedir el títol corresponent 

a nom de la Sra. ────.  

 

TERCER: Donar trasllat a l’àrea de serveis de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest acord a la  
Sra. ──── i a la Sra. ────. 

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

 
Sol.licitud transmissió dret funerari MC nínxol 307CB. Exp. Gest. 183/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de febrer 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 307CB 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 
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TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 
acord a la Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud Unió de Botiguers per organitzar edició "Comerç al carrer" RE 211, Exp. 

196/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Autoritzar que els establiments participants puguin posar una parada a la vorera, 

davant de la seva botiga, durant els dies 2 i 3 de març i, en cas de tenir poc espai, poder 

disposar de la zona blava més propera (s’adjunta llistat dels comerços).  
 

SEGON: -Disposar de 23 carpes i 15 taulells, incloent muntatge el dia 02/03/18 a les 9.00 h. 
 

TERCER: Comunicar que durant la celebració de “Comerç al carrer”, el c/ Doctor Peris 

mantindrà la circulació en els dos sentits del trànsit rodat des del c/ Sant Valentí. 
 

CINQUÈ: Donar trasllat a la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre, al regidor de Comerç, al regidor 
d’Obres i Serveis i a la Policia Local. 

 

La present autorització no exclou ni suposa les 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.  
                                                             ----------------  


