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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      15 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   09 d'abril de 2018 
 

Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

 
Expedient substitució lona dipòsit aigua. Sol·licitud bestreta 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER:  Acceptar el pressupost de l’empresa Tolvas Metalicas, S.L. (TOLMET), per a la 
substitució de una lona PE interior a un dipòsit d’aigua de 156.000 litres, per un import  de 

2.934,25 € (IVA inclòs). 

 
SEGON:  Aprovar la despesa per import de 2.934,25 €  amb càrrec a la partida 13-135-21000 

del vigent pressupost per l’exercici 2018. 
 

TERCER: Autoritzar el pagament d’una bestreta de 1.000 €, a l’empresa Tolvas Metalicas, S.L. a 

compte dels treballs a realitzar. 
 

QUART:  Habilitar al Sr. Alcalde-President per la signatura de la documentació adient. 
 

CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a la Intervenció municipal. 

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

Sol·licitud ocupació via pública c/ Antoni Asens, 16, COANFI, SL 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Donar la conformitat a COANFI, SL,  per a la instal·lació del contenidor d’obra a ubicar 

al c/ Antoni Asens, núm. 16, de dimensions 4,00 x 1,80 m,  en zona blava (1plaça), durant 6 
setmanes,  en relació amb l’expedient d’obra núm. 245/2018- 25,  promotor CAIXABANC. 

 

SEGON: Comunicar als interessats que l’ocupació de via pública en zona blava comportarà la 
liquidació del preu públic establert a l’ordenança municipal núm. 20,  següent:  21 

€/plaça/setmana. 
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TERCER: Comunicar aquest acord als interessats.  
---------------- 

 
Rectificació expedient 530/2018 Memòria valorada urbanització Plaça Entença i 

entorns 

A la vista del que s’estableix a l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la rectificació d’errades 

materials, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels  membres que la integren, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 19 de 3 març de 2018,   tal com segueix: 

 
En el punt primer de la part resolutiva,  on diu:  “amb un pressupost d’execució material de 

39.914,21 € (execució per contracta de 50.272,97 €).” 

 
Ha de dir:  “amb un pressupost d’execució material de 32.773,04 € (execució per contracta de 

47.189,90 €).” 
   

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

 

Aprovació Pla de desplegament fibra òptica MASMOVIL BROADBAND, SAU EXP: 
29/2018-8 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT  dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar el Pla de Desplegament d’estesa de fibra òptica que afecta tot l’àmbit del sol 
urbà de la població de Móra d’Ebre, sense perjudici de tercers i salvant el dret a la propietat.  

La proposta de desplegament de la fibra òptica es farà amb el mínim impacte visual pel que fa 

al desplegament per l’exterior dels edificis (façanes), i es farà soterrada en aquells trams on 
existeixi xarxa soterrada i aèria únicament en aquells punts on no existeixi la xarxa soterrada, 

sempre seguint els traçats prèviament existents d’acord amb allò que estableix l’article 34.5 de 
la Llei 9/2014 de 9 de maig.  

 
SEGON: Condicionar l’eficàcia del present acord al compliment dels requisits i condicions que a 

continuació es detallen segons es deriva de l’informe dels Serveis tècnics municipals incorporat 

a l’expedient:  
 

1.- Per actuacions que afectin façanes o propietats particulars, serà MASMOVIL BROADBAND, 
SAU, qui s’encarregui d’obtenir l’autorització dels particulars afectats.  

 

2.- Les actuacions que representin un impacte sobre la via pública i demès espais públics, 
estaran subjectes al règim de llicència urbanística,  de la forma següent:    

 
Sol·licitud de llicència acompanyada de la següent documentació: 
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*Memòria o projecte segons sigui l’abast de l’actuació amb plànols a escala del traçat indicant 

les zones d’afectació de rases, si son de vorera o calçada i de quin material.  
*Assumeix de tècnic director 

*Dipòsit de fiança per l’import dels costos i realitzar la reposició de paviments d’acord amb les 

directrius i les condicions aprovades pel Ple de la Corporació en sessions plenàries de data 
28/12/2015 i 29/02/2016 i publicades al BOPT núm. 160 de 23/08/2016,  que es troben en 

l’annex 1 del present acord.  
 

 
3.-  El desplegament establirà com a zona prioritària d’inici la urbanització la Verdaguera i el 

polígon industrial “La Verdaguera-Riu Sec” que actualment  no disposen de servei de fibra 

òptica. 
El pla de desplegament, augmentarà l’àmbit per tal de poder donar servei al polígon industrial 

“camins nous”. 
 

4.- Així mateix s’indica que en el supòsit que sigui necessari instal·lar un nou cable aeri, s’haurà 

de garantir la uniformitat del carrer i consensuar-lo amb els Serveis Tècnics municipals, quedant 
prohibit instal·lar nous suports de fusta i/o formigó dintre de l’actuació a realitzar, si es poden 

reforçar els existents, amb les millors tècniques possibles.  
 

TERCER: Per tal d’assegurar el correcte compliment de les condicions establertes per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament del  Pla de Desplegament i com a condició d’eficàcia d’aquest 

acord d’aprovació, MASMOVIL BROADBAND, SAU,  haurà de dipositar una fiança per import de 

5.000 €,  mitjançant qualsevol de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contracte del sector públic.  Aquesta garantia serà retornada a MASMOBIL BROADBAND, SAU, 

una vegada s’acrediti a aquest Ajuntament l’adequat compliment de les condicions previstes en 
el Pla de Desplegament i en les diferents llicències que s’atorguin en relació al mateix, previ 

informe favorable dels serveis tècnics municipals.  

 
QUART: Advertir a MASMOVIL BROADBAND, SAU que l’inici de les obres sense disposar de la 

llicència d’obres pot ser objecte d’expedient de protecció de la legalitat urbanística amb 
suspensió provisional de les mateixes i imposició de multes coercitives i sancions.  

 

CINQUÈ:  En virtut del que estableix l’art. 52.1 b)  de la Llei 26/2010 de 3 d’agost,  de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, exposar al públic durant 

el termini de vint dies hàbils a comptar des el següent a la data en què es verifiqui la seva 
publicació oficial de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web municipal.  Es 

podrà consultar a les oficines d’aquest Ajuntament, als efectes de presentació de possibles 
al·legacions o reclamacions.  Si transcorregut l’esmentat termini no se’n procedís cap, el  Pla 

s’entendrà definitivament aprovat.  

 
SISÈ.- Notificar el present acord a MASMOVIL BROADBAND, SAU, amb expressió dels recursos 

que siguin escaients. 
 

ANNEX 1 

DIRECTRIUS I CONDICIONS PER A LES OBRES D’OBERTURA DE RASES A LA VIA PÚBLICA PER 
A LA INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
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Es preceptiva l’obtenció de la llicència d’obres per a l’obertura de rases i l’ocupació de la via 
pública per fer cales, canalitzacions, rases i connexions d’aigua, llum, gas i telecomunicacions, 

així com les reparacions, supressions, substitucions, modificacions o trasllat.  

Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a 

través de representant. 

La llicència d’obres per a l’obertura de rases restarà subjecte a l’acompliment de les següents 
condicions:  

1. Previ a l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança del 100 % del cost total de les 
obres de repavimentació de  calçada i vorera, amb una quantitat mínima de 300,50 €.  que 

respondrà durant el termini de garantia establert en un any des de la finalització de les obres, la 
qual es retornarà prèvia petició de l’interessat i amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics 

Municipals.   

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

de reposició dels paviments amb càrrec a la garantia dipositada ” 

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

aplicació del Decret 89/2010 de 29 de juny. 

2. Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies d’ocupació de la via 

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

seves modalitats.  

3. L’empresa responsable de les obres assignarà un encarregat o persona responsable durant 

tota la seva execució.  L’inici dels treballs es comunicarà als Serveis tècnics municipals (telf. 
977400012) amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. 

4. No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent 

la disponibilitat dels materials de les característiques dels paviments preexistents, que s’han 

d’emprar en la reposició de la mateixa.   

5. Caldrà preveure una coordinació entre l’empresa executant de les obres i la Policia Local per 
tal de que les afeccions al trànsit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 

6. Condicions de la reposició dels paviments:  

6.1.- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució:  

1) Tall  amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per formació de junta 
neta 

2) Fresat de la capa actual a tota l’amplada de la zona a substituir  
3) Paviment d’aglomerat de 5 cm. de gruix inclús reg previ d’emulsió asfàltica  
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4) Reposició de capes que es puguin veure afectades i pintat de la senyalització horitzontal 
seguint les indicacions de la Policia Local.  

5) Cost estimat treballs per empresa especialitzada:  70€/m2 
 

b) Criteris de delimitació dels panys de paviment afectat:  

- Quan la rasa sigui longitudinal, la línia límit de l’actuació serà o bé la línia de marcat de zona 
d’aparcament més pròxima o be l’eix del carrer. Si no hi ha línia de marcat horitzontal 

s’entendrà l’ample de la calçada. 
 

- Quan la rasa sigui transversal al carrer, el límit d’actuació s’establirà en dos metres a banda i 
banda de l’eix de la rasa.  

 

No obstant l’assenyalat,  els Serveis tècnics estudiaran cada cas.  
 

6.2.- Paviment de formigó en massa: 
a) Condicions de l’execució: 

1)En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén 

per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació o 
contracció; 

2)El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que es va construir en el 
seu dia. 

3) Cost estimat treballs per empresa especialitzada:  45€/m2 
 

6.3.- Paviment de llambordes: 

a) Condicions de l’execució: 
1)En carrers amb paviment amb llambordes, aquestes seran iguals a les existents. 

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

3) Cost estimat treballs per empresa especialitzada:  preu de mercat 

 
 

6.4.- Paviment en camins rurals: 
a) Condicions de l’execució: 

1)En camins rurals s’estableix l’obligatorietat de profunditat de rasa mínima 80 cm. Rebliment 

de la rasa amb material granular compactat (sub-base natural o artificial) es realitzarà per 
capes de gruix reduït (màxim 20 cm) que garanteixi, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau 

de compactació mínim exigit que serà del noranta vuit per cent (98%) sobre el proctor 
modificat. 

2) Cost estimat treballs per empresa especialitzada:  preu de mercat 
 

6.5.- Altres tipus de paviment: 

1) La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest article es farà 
construint un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent. 

2) Cost estimat treballs per empresa especialitzada:  preu de mercat 
 

6.6.- Reposició de voreres:  

a) Condicions de l’execució: 
1) Es realitzarà en tota la seva amplada sobre la base de formigó de 10 cm. de gruix i 

resistència 150 kp/cm2, inclosa la substitució de la vorada si queda afectada. 
2) Cost estimat treballs per empresa especialitzada:  40€/m2 
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7. En les canalitzacions en calçada, tant en sentit longitudinal com transversal, s’haurà de 
deixar com a mínim un carril de lliure circulació. 

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

material haurà d’estar senyalitzat amb mesures de protecció per evitar accidents, tant de 

vehicles com de vianants. Durant els caps de setmana es mantindran els carrers nets. 

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

disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl, de plànols d’instal·lacions existents de les 

diferents companyies: Gas Natural, Endesa, Telefònica, Instal·lacions municipals, possibles, 
servituds, etc. de la web d’informació EWISE. 

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

que s’estableix a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 

Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, i en vigor a tots els 
efectes des del dia 4 de març de 2007.  

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

afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.  

12. Per a qualsevol afectació d’elements de mobiliari urbà (senyals de transit, pilones, 
papereres, contenidors i altres) l’empresa executora seguirà les directrius marcades per la 

Regidoria d’Obres i Serveis i pels Serveis Tècnics Municipals.  

13. Els residus de la demolició es transportaran a abocador autoritzat. Finalitzada l’obra es 

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

14. Es comunicarà als Serveis Tècnics Municipals, amb la suficient antelació, el reompliment de 
les rases efectuades a fi de poder controlar el bon estat tant dels claveguerons com dels 

diversos serveis que puguin ser motiu d’afectació de les obres en curs. 

15. Finalitzades les obres s’ha de posar en coneixement de l’Ajuntament, perquè els Serveis 

tècnics Municipals puguin portar a terme la inspecció de finalització d’aquestes.  

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

Notificació Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació referent 
explotació ramadera, Sr. ──── 

 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT  dels membres assistents a la sessió, 
ACORDA: 
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PRIMER:  No posar objeccions a la subexplotació equina,  tanmateix  Informar al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del contingut de l’expedient d’activitat ramadera 

núm. 14/2003. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació i al Sr. ────. 

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

Edifici mal estat c/ Verger, 12 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’ abril de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir a Banc de Santander, SA  un nou termini improrrogable de tres dies naturals 

a partir de l’endemà de la recepció del present acord, perquè procedeixin a la reparació dels 
elements en mal estat de la façana de l’edifici ubicat al carrer Vergel número 12.    

 

SEGON: Recordar a Banc de Santander  la comunicació a aquest Ajuntament que haurà 
d’efectuar previ  a l’inici de l’actuació de reparació de l’immoble,  i també de  les 

responsabilitats en les que podrien incórrer en cas de produir-se danys personals i materials per 
incompliment del requeriment,  

 
TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 
                                                             ----------------  

 
Expedient sol·licitud subvenció nominativa Diputació Tarragona 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

ÚNIC.- Comunicar a la Diputació de Tarragona que tan bon punt es disposi del document tècnic  
pertinent de conformitat amb els Requisits tècnics mínims de la Diputació, així com de la resta 

de documentació preceptiva, es tramitarà la sol·licitud de la subvenció nominativa per a 

inversions per un import de 60.000 euros per l’actuació de Construcció d’un port fluvial. 
                                                             ----------------  

 
Rectificació d'errades Exp. 96/18-13. 

A la vista del que s’estableix a l’article 109.2 de la  Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la rectificació d’errades 

materials, 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels  membres que la integren, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de 

data 19 de 3 març de 2018,   tal com segueix: 
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En el punt únic de la part descriptiva,  on diu:  “ EMPLAÇAMENT:  Princesa, 14B. 1er. B..” 
 

Ha de dir:  “ EMPLAÇAMENT: C/ Dr. Peris, 9 “ 
     

SEGON:  Donar trasllat d’aquest acord  a l’interessat. 

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

Expedient BASE neteja solars exercici 2017 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’ abril de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Donar trasllat a BASE Gestió d’ingressos Locals, de còpia de l’expedient  de neteja de 

solars, corresponent a l’exercici 2017, per tal de que dugui a terme la recaptació executiva dels 
ingressos de dret públic no tributaris de  la relació  de titulars  detallada a la part expositiva. 

 

SEGON: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat del present acord. 
---------------- 

 
Exp. d'obres núm. 525/18-48 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar la llicència sol·licitada 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 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.  

 -    L’import de la fiança ascendeix a 365,97 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 
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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  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.  

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

Exp. d'obres núm. 220/18-20 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril 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. 443/18-40. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril 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: 
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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. 444/18-41 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril 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: 
 

-   En la documentació gràfica de la memòria valorada manca presentar: la planta estat 
actual de tot el local amb el seu quadre de superfícies, la planta de tot el local resultant 

de la intervenció amb el quadre de superfícies actualitzat. 

- En la documentació gràfica de la memòria valorada manca presentar: les façanes estat 
actual i façanes resultants de la intervenció a una escala adequada (i de TOTES les 

façanes del local) 

- Manca justificar el compliment de l’exigència bàsica DB-SI de propagació interior i 

exterior d’incendis (tant del mateix edifici com als altres edificis colindants); manca 
justificar el compliment de l’exigència bàsica de protecció front el soroll DB-HR de la 

nova façana del local, així com l’exigència bàsica DB-HS 1 (protecció front a la humitat), 

i el DB-HE1 (donant compliment amb les “noves” envolvents tèrmica).  

Segons documentació gràfica, els envans no afectats en la intervenció però que ara 

esdevindran façana (envolvent del local), no complirien les exigències bàsiques 
esmentades anteriorment. 

- Manca justificar el compliment del DB-SUA 9 , pel que fa referència a la nova barana de 

la terrassa. 
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- Manca presentar la gestió de residus, donant compliment a la normativa, és a dir, la 
fitxa justificativa del compliment del RD 105/2008 i D89/2010. 

- Manca presentar l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

- Mancaria ajustar l’activitat als nous paràmetres del local i els seu aforament. 

- Mancaria presentar l’Assumeix de Direcció d’obra per un tècnic competent. 

-    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.  
---------------- 

 

Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 587/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril 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. 587/2018, per import de 32.140,72 €, 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 105,38 €, així com el seu pagament. 

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

19.669,83 €. 
 

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

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

 
Sol·licitud bestreta Primavera Cultural'18, exp. Gest. 583 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 

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

PRIMER: Concedir un pagament a justificar de 2500 € per a la Primavera Cultural 2018, a la 
regidora Sra. Montse Pineda, d’acord amb les condicions establertes a les Bases d’Execució del 

Pressupost 2018. 

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

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

Sol·licitud assistència curs empleada pública, exp. Gest. 592 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a aquests al curs a la Sra. ────.  

 

SEGON: Donar trasllat a Urbanisme i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 

desplaçament, i comunicar aquest acord a la Sra. ────. 

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

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 591 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril 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. 
---------------- 

 

Sol·licitud targeta aparcament  persones minusvalia, exp. Gest. 576/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 9 de març 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  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  Sr. 
────. 

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

 
Sol·licitud subvenció Associació Amics de Sant Jeroni, exp. Gest. 581/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d’abril de 2018, 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 2.750,00 EUROS a l’associació Amics de 

Sant Jeroni, per tal de fer front a les despeses de la Diada de Sant Jeroni. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 (01), 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. Les FACTURES que es presentin hauran 

de ser expedides d’acord amb el que preveu la normativa. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Festes, al Departament de Tresoreria-
Intervenció i a l’associació Amics de Sant Jeroni. 

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

 
Sol·licitud parada Diada de Sant Jordi, exp. Gest. 586 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 d'abril de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir l’autorització a Òmnium Cultural per a ficar una parada a la Plaça de Dalt el 
dia de Sant Jordi.  

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

les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a Òmnium Cultural del pagament de la fiança. 

 
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./Sra. ────, com a representant de  

Òmnium Cultural. 
                                                            ----------------  

 
Expedient baixa animals de companyia cens municipal, exp. Gest. 573 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 d’abril de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNAMINITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Incoar expedient per donar de baixa del Registre General d’animals de companyia, als 
següents  

animals que consten micro-xipats i censats al nostre municipi. 

 
Femella podenc andalús “Africà” amb micro-xip: 981020009528291 
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Mascle podenc andalús “Platero” amb micro-xip: 981020009488524 
Mascle podenc andalús “Negre” amb micro-xip: 981020009498038 
Mascle podenc andalús “Persa” amb micro-xip: 981020009536544 
Femella podenc andalús “Campanera” amb micro-xip: 981020009512061 
Mascle podenc andalús “Campanero” amb micro-xip: 981020009546355 

 
SEGON: Donar audiència al propietari el senyor ──── i al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, durant un termini de 15 dies, comptats des d’aquesta notificació, perquè 

presentin al·legacions. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al propietari el senyor ────  i al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

  
QUART: Contra l’acord d’incoació de l’expedient que és un acte de tràmit, i no esgota la via 

administrativa, no es pot interposar cap recurs. 
                                                             ----------------  

 
Exp. baixa animals de companyia cens municipal, exp. Gest. 574/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 d’abril de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Donar de baixa del Registre General d’Animals de Companyia els animals que consten 

als llistats de la part expositiva.  
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la propietària d’aquests animals.  
                                                             ----------------  


