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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      12 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   19 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. 

 
Rectificació errada material Conveni Treball i Formació 2018, CCRE 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 12 de març en el sentit de que on hi diu: 

 

“PRIMER: Aprovar la proposta de conveni de col·laboració interadministrativa per part del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al 
Programa Treball i Formació, any 2016 i, en concret, per la realització del projecte comarcal: 
Actuacions per donar suport a les brigades municipals realitzant tasques de manteniment i 
desbrossament de camins, així com la millora d’espais públics i zones naturals, incloses als 
expedients de la línia A: 2017/PANP/SPOO/00014 i línia B: 2017/PRMI/SPOO/00014”, 
 

Hi ha de dir: 
 

PRIMER: Aprovar la proposta de conveni de col·laboració interadministrativa per part del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al 
Programa Treball i Formació, any 2016 i, en concret, per la realització del projecte comarcal: 
Actuacions per donar suport a les brigades municipals realitzant tasques de manteniment i 
desbrossament de camins, així com la millora d’espais públics i zones naturals, incloses als 
expedients 2017/PANP-6/SPOO/00014; 2017/PRMI-6/SPOO/00014; 2017/PANP-
12/SPOO/00014; 2017/DONA-12/SPOO/00014, 2017/PRMI-12/SPOO/00014 així com en les 
accions de coordinació i suport tècnic incloses a l’expedient 2017/COOR-12/SPOO/00014. i 
donar compliment a actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració 
social en administracions públiques, amb persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció.” 
 

SEGON: Comunicar aquest acord a tots els Departaments afectats 

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

Expedient contracte menor d'obres Camí Campassos -Subv. CCRRE anualitat 2017. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant el procediment de contracte menor 

atès la necessitat. 
 

SEGON.- Informar que aquesta contractació no està alterant l’objecte del contracte atès que no 
hi ha fraccionament de l’objecte, al tractar-se  d’un únic contracte amb una sola prestació. 

 
TERCER.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la a la partida 7-454-619.02 del vigent pressupost. 

 

QUART.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 
pagament si s’escau. 

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

Expedient contractació assistència jurídica Contenciós 182/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER:   Aprovar l’expedient de contractació mitjançant el procediment de contracte menor de 

servis atès la necessitat d’assistència jurídica davant l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Tarragona en què ens comunica la interposició d’un recurs contenciós administratiu 
per part del Sr. ────  i la Sra. ────  contra l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 

data 12 de febrer de 2018 pel qual es denega la petició formulada pels recurrents 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. 
 

SEGON. Informar que aquesta contractació no està alterant l’objecte del contracte atès que no 
hi ha fraccionament de l’objecte, al tractar-se  d’un únic contracte amb una sola prestació. 

 

TERCER.- Autoritzar la despesa amb càrrec al vigent pressupost. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud informe favorable heliport Parc de Bombers 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de  2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Informar favorablement la utilització, durant l’any 2018, l’establiment de l’heliport 
eventual ubicat al parc de bombers de Móra d’Ebre, situat a l’Av. Comarques Catalanes, 90. 

 

SEGON:  Donar trasllat d’aquest Acord a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre. 
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                                                             ----------------  
 

Exp. Ocupació espai públic (tendal-vetllador) T20-260/18. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Autoritzar l’instal·lació del tendal vetllador a instal·lar en la terrassa autoritzada en 

sessió de Junta de Govern de 22 de febrer de 2018 per al exercici 2018 a  l’emplaçament que 
consta a l’encapçalament, amb subjecció a les condicions generals i, en el seu cas, les 

particulars que s’estableixen. 

 
SEGON: Aquesta autorització caducarà i restarà sense efectes a l’acabament de l’exercici anual.  

 
TERCER: Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats i 

sol·licitats en la seva instància. 

 
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. 

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

Exp. Ocupació espai públic T05-372. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa per a l’exercici 2018, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 

les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 

A.- El sol·licitant haurà d’especificar els elements a instal·lar i que han de ser com a 
mínim  el nombre de taules i cadires , m2 a ocupar, i tipus de tanca o senyalització , i 
qualsevol altre que el sol·licitant consideri necessari. L’ocupació de la superfície 
escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les indicacions dels serveis 
municipals. 
 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 
m2 d’ocupació, aproximadament. 
 
C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de 
l’activitat, així com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la 
instal·lació no s’adequa a les condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li 
comunicarà fefaentment per tal que solucioni les deficiències i,  disposarà d' un termini 
de tres dies naturals, des de la comunicació fefaent, per la resolució de les mateixes.  
 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per 
a l’ús de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres 
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elements de bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, 
mediambiental,...), de comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  

 
SEGON: Concedir autorització per a l’instal·lació del tendal-vetllador demanat. 

 

TERCER: Accedir al fraccionament del pagament de les taxes demanat en tres terminis 
mensuals consecutius, el primer del quals serà el mes d’abril. 

  
QUART: Aquesta llicència i les autoritzacions concedides caducaran i restaran sense efectes a 

l’acabament de l’exercici anual.  
 

CINQUÈ: Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 dels diferents 

elements ocupats i sol·licitats en la seva instància. 
 

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. 

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

Expedient despreniments façana c/ Barcelona, 13 EXPEDIENT: 210/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de  2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Procedir a l’arxiu de l’expedient obert pels despreniments ocasionats pel mal estat de 

la cornisa de l’immoble situat al carrer Barcelona número 13, en haver-se comprovat la 
realització de les obres de reparació requerides, i disposant del corresponent certificat tècnic de 

solidesa. 

 
SEGON:  Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 

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

Personació recurs ordinari 102/18 Sr. ────Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 

de Tarragona 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Comparèixer en el procediment ordinari núm. 102/2018, que tramita el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, a instància del Sr. ──── i la Sra. ──── 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 d'obra 261/17-92 Sra. ──── EXP.  Núm.  261/17-92 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març d 2018, 

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

ACORDA: 

 
Primer: Aprovar prèviament el projecte presentat per la Sra. ──── per tal d’ampliar les 

instal·lacions d’un hotel d’animals, en la finca emplaçada al Polígon 8  parcel·la 8,  Camí de Sant 

Jeroni,  en sòl no urbanitzable segons les vigents Normes subsidiàries i de planejament de Móra 
d’Ebre i fora de qualsevol àmbit de protecció especial sigui  PEIN o Xarxa Natura 2000.   

 

Segon: Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient als Serveis 
Territorials de Territori i Sostenibilitat  de les Terres de l’Ebre,   per a la seva aprovació 

definitiva,  si procedeix, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 

Tercer:  Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu coneixement i als efectes 
procedents. 

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

 
Exp. d'obres núm. 96/18-13. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març 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: 
 

OBSERVACIONS  

Previ a l’inici d’obres, caldrà presentar: 

- En la documentació tècnica es presenta el resum del pressupost, no obstant això, 

manca presentar el pressupost detallat, tal com s’especifica en el RD 314/2006 del 17 
de març pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació, concretament en l’annex 1 del 

contingut del projecte. 

- En la documentació tècnica manca presentar l’Assumeix de Coordinació de Seguretat 
per un tècnic competent. 

- En cas de muntatge de grua, previ al muntatge, es requerirà el Projecte i Certificat a 
efectes de tramitació de llicència signat per una Entitat d’Inspecció i control. Una 

vegada muntada s’haurà de presentar l’imprès GR1. Si no es realitza el muntatge de 
grua es requerirà un document simplement especificant tal efecte. 

- Si es donés el cas, ja que en la instància no s’indica: qualsevol tipus d’ocupació de via 

pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, GRUES i altres 
instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se i donar compliment a l’ordenança fiscal 

núm. 14.  

- Qualsevol intervenció que impliqui la modificació/reparació de qualsevol element comú 
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de qualsevol propietat  en règim de divisió horitzontal: s’informa al sol·licitant que dita 
intervenció necessita la conformitat de la unanimitat del conjunt de propietaris del 

règim de la divisió horitzontal de la Propietat. 

 

  -    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. 177/18-18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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: 

 
 Es tracta de sòl urbà consolidat, però que per la part posterior limita amb sòl 

urbanitzable S9. 
 Existeix un camí que dona accés a les diferents finques, però que no atorga cap dret de 

pas, ja que no es tracta de camí públic, ni les normes urbanístiques estableixen com a 
futur carrer. Per tant, el cobert que es pretén podrà restar sense ús, si algun dia no es 

disposa de dret de pas pel camí existent. Caldrà una demanar una declaració a la 

propietat on indiqui que es sabedor de dita problemàtica i que en cap cas podrà exigir 
cap indemnització a la corporació per aquest motiu.  

 
 El cobert s’haurà de situar a més de 3.00 m del límit de parcel·la.  

 

  -    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.  
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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. 245/18-25 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 de març 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: 
 

OBSERVACIONS: 
- Abans de l’inici de les obres cal aportar full d’assumeix de la direcció i la designació del 

contractista. 

- S’haurà de tramitar una nova llicència d’activitat en tant que les obres sol·licitades 
modifiquen les superfícies dels diferents usos que conformen l’activitat. 

 
 -    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.  
                                                            ----------------  
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Exp. D'obres núm. 369/18-34 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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: 

 
 No es podrà iniciar cap activitat fins que no es realitzi el corresponent expedient 

d’activitat amb aportació de projecte i certificat tècnic de compliment. El document 
tècnic haurà de justificar el compliment de les mesures contra incendis, contra soroll 

excessiu, emissions de fums, contaminació lumínica, accessibilitat, etc.  

 
 -    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. 412/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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.  
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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.  

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

Aprovació liquidació SOREA cicle integral 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per l’empresa concessionària dels serveis municipals 

d’aigua i clavegueram, Sorea, corresponent a l’exercici 2017, d’un import a favor de 

l’Ajuntament de 12.311,20 € 
  

SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud ajuda econòmica EBREFOLCK núm. RE 429/2018 i núm. expedient 
400/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització Espai de so per la realització de l’activitat del VI EBREFOLK, 
d'una dotació pressupostaria de 2.900 euros. La present autorització no dóna dret exclusiu 

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

SEGON: Eximir a Espai de so del pagament de la fiança i del pagament de les taxes  

 
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 al Sr. ──── com a representant d'Espai de 

So. 

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

 
Aprovació factures i despeses 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març 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. 468/2018, per import de 56.288,94 €, 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 257,75 €, 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. 

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

Aprovació liquidació SOREA escombraries. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per l’empresa concessionària dels serveis municipals 

d’aigua i clavegueram, Sorea, corresponent a la recaptació de la taxa d’escombraries de 

l’exercici 2017, d’un import a favor de l’Ajuntament de 34.618,26 €. 
  

SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció. 
                                                            ----------------  

 

Aprovació liquidació Projecte Treball i Formació 2016 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar el pagament de l’import de 543,17 € al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 

corresponent  a la liquidació de Móra d’Ebre pel que fa a la seva participació en el projecte 
comarcal, del Programa Treball i Formació 2016 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02-171-465.00 del 

pressupost vigent. 

 
TERCER: Donar trasllat a la Intervenció i comunicar el present acord al Consell Comarcal de la 

Ribera d’Ebre. 
                                                            ----------------  

 

Aprovació liquidació SOREA altres conceptes. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per l’empresa concessionària dels serveis municipals 
d’aigua i clavegueram, Sorea, corresponent a la recaptació de les taxes de connexió d’aigua i 

clavegueram, als rebuts del cànon de sanejament dels subministraments municipals i a d’altres 

conceptes corresponents a l’exercici 2017, d’un import a favor de Sorea de 16.097,04 € 
  

SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció. 
                                                            ----------------  

 
Aprovació liquidació SOREA préstecs. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar la liquidació anual dels crèdits atorgats a l’Ajuntament per Sorea que 

ascendeix a 21.878,81 €. 
 

SEGON:  Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

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

25.- Sol·licitud TIAF inspeccions equips fitosanitaris 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Comunicar a l’empresa TIAF, Tecnicos Inspección de Equipos Aplicadores de 

Fitosanitarios, S.L., que com en anys anteriors, poden disposar de l’espai públic conegut com 
l’Illa de Sauri, per tal de poder realitzar les inspeccions periòdiques als equips d’aplicació de 

productes fitosanitaris.  

 
SEGON: Donar la publicitat escaient a traves dels bans municipals i l’e-bando.  

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

Aplicació Fons de Solidaritat SOREA 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
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PRIMER: Compensar el deute existent al contracte número 9.581.280, a nom del senyor ───, 

del Fons de Solidaritat anual per a fer front a les situacions de pobresa energètica que consta a 

la part expositiva. 
 

SEGON: Comunicar aquest acord a Sorea i al senyor ────. 

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

 

Sol·licitud Assoc. De Jubilats bestreta subvenció 2018 núm. RE: 792, Exp. 464/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la bestreta de 2.500,00 EUROS de la subvenció econòmica a l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre per tal de fer front a les despeses de l’Associació. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-230-48000 (01), 
Subvencions a les Entitats Socials, del pressupost de l’exercici 2018. 

 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre, a 
la regidoria d’Acció Social al Departament de Tresoreria-Intervenció i. 

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

 

Sol·licitud espai públic i autorització festa extraordinària Club Nàutic núm. RE: 772 i 
núm. Exp. 474/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització a la Sra. ──── per a disposar de la pista del Poliesportiu, per a 

realitzar la celebració del 50é aniversari del Club Nàutic. La present autorització no dóna dret 
exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei 

municipal. 
 

SEGON: Informar als organitzadors que hauran d’aportar la següent documentació per la 

realització de la 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. 
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- 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. 
 

TERCER: 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 del Poliesportiu i lavabos estiguin en 

bones condicions. 
 

QUART: 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. 

 

CINQUÈ: Requerir una còpia de 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 i dels serveis de seguretat 
 

SISÈ: 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. 
 

SETÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Festes, a la Policia Local i a la Sra. ────, 

representant de Club Nàutic de Móra d’Ebre. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud de la sala del Centre Cívic Unió de Botiguers 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització a la Sra. ──── per a disposar de la sala del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar l’Assemblea General de l’entitat. 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. ────, Presidenta de la 

Unió de Botiguers de Móra d’Ebre. 

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

Acte operacions delimitació TM La Fatarella-Móra d'Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de març de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
Primer: Comunicar als membres de la comissió municipal de delimitació i als propietaris de les 

finques afectades per la delimitació de la línia de terme entre el municipi de la Fatarella i de 
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Móra d’Ebre, la data i el lloc en que s’iniciaran les operacions de delimitació: el dia 17 d’abril de 
2018, a les 10:30 hores, a la seu de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 

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


