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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      10 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   05 de març 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 informació pública Expedient núm.: 362/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

ACORDA,  

PRIMER. Informar el Sr. ────, que el cos de la policia local d’aquest ajuntament està format 
per dos agents, un dels quals presta una segona activitat i per tant no realitza serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral, i pel que fa a l’altre membre, durant l’exercici de 2017 
ha dut a terme els següents serveis: 

05/01/2017, Cavalcada de reis, regulació circulació, 6 hores 

25/02/2017, Carnestoltes,  regulació circulació, 6 hores 

25, 26 i 27/08/2017, Festes majors, regulació circulació, 18 hores 

31/01/2017, Cap d’any, regulació circulació, 6 hores 

  

La realització d’aquests serveis no estan subjectes a compensació, ja que s’inclouen en el 
còmput anual de retribucions d’aquest lloc de treball. 

 

SEGON. Notificar a l'interessat la resolució, d'acord amb l'establert en l'article 34 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques 
de Catalunya. 

                                                             ----------------  
 
Contracte d'obres pels treballs paviment asfàltic camí Ruixols i ratlla del Terme. 
No es tractà per no haver-hi. 
                                                             ----------------  
 
Segregació, cessió  i acceptació de terrenys Passeig Sant Antoni, 19 i 21 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  5 de març de 2018, 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
Primer: Concedir llicència per a la segregació d’una superfície 47,92 m2 de la finca registral 
3490, situada al Passeig Sant Antoni, núm. 19 (amb referència cadastral   
2113308CF0521C0001GM) i per a la segregació d’una superfície de 71,10 m2 de la finca 
registral 3491 situada al Passeig Sant Antoni, núm. 21(amb referència cadastral   
2113308CF0521C0001GM),  restant dites finques amb unes superfícies segons medició real 
d’aixecament topogràfic de 362,94 m2 i 356,24 m2 respectivament, d’acord amb la descripció 
feta a la part expositiva i el projecte tècnic que s’adjunta al present acord. 
 
Segon: Acceptar  la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, feta pel Sr. ──── i la Sra. 
────, de les porcions de les finques ubicades al Passeig Sant Antoni, núms. 19 i 21,  amb 
destí a voreres i vialitat següents: 
 

- 47,92 m2 de la finca registral núm. 3490 situada al Passeig Sant Antoni, núm. 19 (amb 
referència cadastral   2113308CF0521C0001GM) 
 

- 71,10 m2 de la finca registral núm. 3491 situada al Passeig Sant Antoni, núm. 21 (amb 
referència cadastral   2113308CF0521C0001GM) 
 

Tercer: Inscriure les cessions  a l’inventari municipal com a béns de domini públic destinades a 
l’ús públic. 
 
Quart: Notificar aquest acord al Sr. ──── i la Sra. ────. 
                                                            ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 279/18-27. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 

- Aportar fotografies del estat actual de la tanca perimetral. 
- Aportar  la longitud de la tanca i superfície a construir 

 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
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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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                            ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 145/18-15. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 41/18.6. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
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PRIMER: Atorgar la llicència demanada  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: 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 237/18-24. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 
Manca presentar fotografies de l’estat actual. 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 80/18-11. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 143/18-14. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Atorgar la llicència demanada  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: 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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.  
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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.  
 
Aquesta conformitat 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.  
                                                            ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 278/18-26. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 

- Aportar fotografies del estat actual de la tanca perimetral. 
- Aportar la longitud de la tanca i superfície a construir 

 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 295/18-28. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Atorgar la llicència demanada  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: 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                            ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 296/18-29. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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:  
 

- Aportació de fotografies de l’estat actual del carrer interior privat abans de l’obertura. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 
companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, TELEFÒNICA, FECSA I 
SOREA.  

- Se seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies subministradores que es 
facilitaran al sol·licitant. 

- 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. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
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-    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                            ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 308/18-30. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 
Manca aportar fotografies de l’estat actual. 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Exp. d'obres núm. 180/18-19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 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  conformitat 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.  
 
Aquesta  conformitat 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.  
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud MERCADONA taxa d'escombrairies 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Denegar la petició de l’empresa Mercadona, S.A., d’acord amb l’esmentat en els 
antecedents. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a l’empresa Mercadona, S.A.  
                                                            ----------------  
 
Aprovació factures i despeses (pendent d’actualització) 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA:  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 380/2018, per import de 21.099,06 €, 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 13,63 €, així com el seu pagament. 
 
TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
2102,10 €. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 
                                                             ----------------  
 
Aprovació despeses renovació carnet personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Accedir a la petició.  
 
SEGON: Comunicar aquest acord al sol·licitant i a la Intervenció. 
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud devolució fiança per ocupació de via pública, exp. Gest. 121/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Autoritzar la devolució a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA de la fiança de 
50,00 € dipositada per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa 
informativa el dia 16/02/18, de 9.00 a 14.00 h.  
 
SEGON: Comunicar aquest acord a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, a la regidoria 
de Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de març de 2018, 

Vistes les sol·licituds de permisos i vacances del personal al servei de la Corporació 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
                                                            ----------------  
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Assistència taller contractació personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència al Taller aplicació pràctica Llei 9/2017, 8 de 
novembre, Contractes Sector Públic que es realitza en Tarragona a ──── i ────.  
 
SEGON: Confirmar i autoritzar l’assistència al Taller aplicació pràctica Llei 9/2017, 8 de 
novembre, Contractes Sector Públic que es realitza en Tortosa a ──── i ────. 
 
TERCER: Donar trasllat a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de desplaçament, 
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud assistència Jornada funció pública. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència al curs: “Seminari d’actualització de Funció Pública 
Local: Novetats destacades en matèria de protecció de dades i de permisos i llicències a ────. 
 
SEGON: Donar trasllat a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de desplaçament, 
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud subvenció Club Tennis Taula Móra d'Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 800,00 EUROS al Club Tennis Taula Móra 
d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 
 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-341-48900, del 
pressupost de l’exercici 2018. 
 
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 Club Tennis Taula Móra d’Ebre i al departament de 
Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud del Centre Obert RE: 645, Exp. 386/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA: 
 
PRIMER: Cedir un projector al Centre Obert per al dijous, 08/03/18, a partir de les 9.30 h, per 
fer unes xerrades sobre alimentació, higiene i esport. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a Vincle i Vida i a la regidoria d’Acció Social. 
                                                             ----------------  
 
Aprovació liquidació curs 2016/17 Llar d'Infants La Morera 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDEN: 
 
PRIMER: Aprovar la liquidació corresponent al curs 2016/2017 de l’Escola-Bressol La Morera 
presentada per la Fundació per a l’Acció Educativa. 
 
SEGON: Consignar aquestes despeses als Pressupostos que corresponguin i aprovar el 
pagament de les mateixes. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a la Fundació per a l’Acció Educativa i al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció. 
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud espai públic festa extraordinària Quintos'00 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Informar a la Sra. ────  que haurà d’aportar la següent documentació per la 
realització de l’esmentada actuació: 
 
Memòria de l’activitat a realitzar: 
 

- Identificació de l'espectacle públic/ activitat recreativa. 
- L’horari previst per a la realització. 
- Nom, cognoms, adreça i telèfons de la persona/es responsable/s de la seva 

organització. 
- Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que 

previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis 
que se'ls ofereixen. 

- Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a 
la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle 
/ de l'activitat recreativa. 
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SEGON: Notificar a la Sra. ──── que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 315,20 
€, que li serà retornada en el cas què la pista Poliesportiva i vestuaris estiguin en bones 
condicions. 
 
TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higienico-sanitàries adients. Tanmateix anirà també a càrrec del sol·licitant 
els serveis d’higiene i seguretat i dispositius d’assistència sanitària de què disposaran, si 
s’escau. 
 
QUART: Requerir la contractació de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil que doni 
cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització d’aquesta actuació. 
 
CINQUÈ: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 
puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en faci de les instal·lacions. 
 
SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Festes, a la Policia Local i a la Sra. ────, 
representant dels Quintos i Quintes del 2000 de Móra d’Ebre. 
 
SETÈ: Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la 
llicència o autorització, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos 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. 
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud sala de la democràcia Quintos'78 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos 78  per a disposar de la sala d’actes de la 
Democràcia, per a realitzar una reunió de quintos. 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 Regidoria d’Acció Social, i a la Sra. ────, representant dels 
Quintos del 78 de Móra d’Ebre. 
                                                            ----------------  
 
Aprovació pagament Conveni CERE 2017 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Ordenar el pagament de 1.500€ autoritzat a favor del  Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre, d’acord amb el conveni de col·laboració signat en el seu dia, i corresponent a l’any 2017 
d’acord amb els objectius de l’esmentat conveni. 
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SEGON: Que el CERE ha presentat la memòria d’activiatts de l’any 2017, on s’acrediten  els 
compromisos adquirits a la clàusula SEGONA del conveni de col.laboració. 
 
TERCER: Que s’entén prorrogat l’esmentat conveni per a l’any 2018 i s’assumirà aquesta 
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-326-47900 del pressupost de l’exercici 2018.  
Abans del mes d’octubre de l’any 2018 haurà de sol·licitar-se per part del CERE, mitjançant 
escrit,  l’aportació d’aquest ajut econòmic.  
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a  Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la 
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de 
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat, a la regidoria de Cultura i al Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud aula formació Bulevard, ACTITUD I OCUPACIÓ, exp. Gest. 382/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Actitud i Ocupació  per a disposar de l’aula del Centre de 
Formació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, per a realitzar un curs de carretoners elevadors. 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 Regidoria d’Educació, i a la Sra. ────, representant d’Actitud i 
Ocupació. 
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud espai públic ERC núm. expedient 388/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a ──── per a ficar una carpa per Sant Jordi a la plaça de Dalt 
 
SEGON: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control d’inici 
i finalització de l’activitat, i comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── 
com a representant d'ERC Móra d'Ebre 
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud sala Centre Cívic Comunitat de regants, exp. Gest. 383/18 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
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PRIMER: Concedir l’autorització a la Comunitat de Regants per a disposar de la Sala del Centre 
Cívic La Magdalena, per a realitzar l’assemblea general anual de socis. 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 Regidoria d’Acció Social, i a la Comunitat de Regants de Móra 
d’Ebre.  
                                                            ----------------  
 
Sol·licitud de transmissió dret funerari Mortis Causa, exp. Gest. 107CV 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  5 de març 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 107CV 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 transmissió dret funerari MC panteó 47 CN, exp. Gest. 354/18 
 
Acord de denegació- Panteó familiar a nom de ──── . Per defunció de ────, la seva filla 
────, vol el canvi de nom i té “discrepàncies amb la seva tieta pel Panteó. 
                                                             ----------------  
 
 
 
 
 


