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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 
Núm.:      17 

Caràcter:  Ordinària 

Data:   26 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. 

 

Contracte serveis legionel·la, exp. Gest. 676/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la contractació pel servei integral de legionel·losi als edificis municipals 

d’acord amb les actuacions que consten al pressupost amb SAHICASA, CIF A43651363, CPV 
90920000-2 “servei de prevenció i control de la legionel·losis” mitjançant el procediment de 

contracte menor de serveis, per import de 2.096 més 904,075€ d’IVA, total del contracte 

2.536,16€ 
 

TERCER.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la a la partida 20-311-22799 del vigent pressupost 
i consignar crèdit adequat i suficient amb el corresponent expedient de modificació de crèdit. 

 
QUART.- Que una vegada realitzat el servei, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 

pagament si s’escau. 

 
CINQUÈ.- Donat trasllat d’aquest acord a tots els interessats a l’expedient, així com a l’empresa 

SAHICASA. 
---------------- 

 

Contracte serveis Nova Celona, exp. Gest. 658/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Contractar els serveis de l’equip d’advocats Nova Celona S.L. amb CIF núm. 

B59339622, CPV 79112000-2 per a la defensa de l’Ajuntament en el procediment del jutjat 
social núm. 1 de Tortosa modificació substancial de condicions laborals, 151/2018-B, per un 

import de 2.000€ més 420€ d’IVA , import total 2.420€ 
 

SEGON: Designar als següents lletrats en la representació i defensa de l’ajuntament en el 

procediment esmentat a la part expositiva: 
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SRA. ────, Col·legiada número 35.672 del l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. 

SR. ────, Col·legiat núm. 1.002 de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. 

SRA. ────, Col·legiada núm. 3.479 de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona 

SRA. ────, Col·legiada núm. 3.937 de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona 

 

TERCER: Assumir aquestes despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-920-22706 del 
pressupost vigent. 

 

QUART: Habilitar al Sr. Alcalde- President com a responsable del contracte i per la signatura de 
la documentació que sigui escaient. 

 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord al departament de Secretaria, a Comptabilitat-Intervenció i a 

la Nova Celona S.L. 

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

Requeriment documentació Contracte serveis Escola Bressol La Morera, exp. Gest. 
373/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.  Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient de 
contractació de la concessió del servei públic de mercat municipal de venda no sedentària, amb 

l’execució d’obres accessòries  

 
 FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA 

 
SEGON. Requerir a l’empresa FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA perquè, en el termini 

màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, acrediti que ha 

constituït la garantia definitiva per un import de 4.941,75€. 
 

La resta de documentació, com la disposició de la capacitat suficient per contractar amb 
l'administració, l’aportació dels certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del 

compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva 
obtenció directa ja ha estat presentada i consta a l’expedient. 

 

TERCER. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 

conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a declarar desert 
l’expedient. 

 

QUART.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.  
 

CINQUÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, 
contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs. 

---------------- 
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Sol·licitud Síndic de Greuges informació Telefónica c/ Barca, 40,  per queixa veí 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER:  Comunicar a Telefònica de España, SA,  com a titular de la central telefònica situada 
al c/ Barca, núm. 40,  i com a tal, també responsable de les actuacions de qualsevol altre 

operador que realitzi instal·lacions en l’edifici,   que l’horari de funcionament de la maquinària, 
dels treballs de construcció i instal·lacions es de les 8 a les 20 hores, de dilluns a dissabte,  i 

conseqüentment  la prohibició de realitzar qualsevol treball  d’obra o instal·lació, a partir de les 

20 hores,   excepte en casos de força major que haurà de disposar de l’autorització prèvia de 
l’Ajuntament, tal com disposa l’art. 15 de la Llei 16/2002 de 28 de juny,  de protecció contra la 

contaminació acústica i Ordenances municipals sobre el control de la contaminació del medi 
urbà per causa dels sorolls i de convivència ciutadana,   fent l’advertiment de que en el supòsit 

d’incompliment de l’horari establert,  es podrà iniciar el corresponent procediment sancionador 

per infracció de la normativa reguladora de la contaminació acústica.  
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Síndic de Greuges de Catalunya i sol·licitar-li informe 
en quan a la base legal i/o possibilitat dels ajuntaments d’exigir controls ambientals a les 

operadores per les instal·lacions d’estacions base i antenes de telefonia, davant l’actual 
normativa que redueix el nivell d’exigència a la presentació d’una declaració responsable.  

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

 
Expedient d'activitat 522/18-15/92 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018,La 

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

ACORDA:  

 

Primer: Comunicar a la Sra. ──── i a la Sra. ────  que prèviament a la reobertura del gimnàs 

hauran de dur a terme les següents actuacions:   

1.- El titular de l’activitat haurà de justificar  la revisió de l’extintor existent  i Instal·lar una 

rampa per eliminar desnivell  d’accés a la dutxa, prèvia comunicació a l’Ajuntament. 

2.- El titular de l’activitat haurà de presentar la documentació preceptiva  segons la opció  que 

s’hagi elegit de les indicades a la part expositiva,  per tal de legalitzar l’activitat.  

Segon: Advertir a les interessades que l’inici de l’activitat sense haver presentat la comunicació 

prèvia o la declaració responsable, o haver-les presentat amb dades inexactes es objecte de 

sanció, tal com ho estableix l’art. 8 de la Llei 16/2015 de 21 de juliol.  

Tercer: Donar trasllat del present acord a les Sres. ──── i ────. 

---------------- 
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Expedient activitat extractiva Maiser Mora, SL  pol. 23, parc. 26 i pol. 24, parc. 17 i 

21 núm. Exp. 397/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER. Donar-se per assabentada de que la Sra. ──── exerceix l'activitat de Taller de 

reparació mecànica de vehicles, ubicada a l’Avinguda Comarques Catalanes núm. 63, baixos 1, 

d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit que s’estableix a l’article 52 de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

SEGON. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
 

TERCER. Comunicar a la interessada que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència 
de riscos laborals a nivell intern. 

 

QUART. Atès que l’activitat és susceptible de generar sorolls i vibracions, requerir a la 
interessada per a que en el termini màxim de dos mesos aporti estudi d’impacte acústic, 

especialment pel que fa als àmbits de la coberta d’uralita i façana posterior per tal de verificar 
que l’activitat és compatible amb el seu entorn. Això sense necessitat d’interrupció de l’activitat 

durant el període de regulació de dites esmenes i requeriments. 

 
CINQUÈ. Requerir a la interessada que especifiqui els horaris de l’establiment. 

 
SISÈ. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 

 
SETÈ. Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 

queda eximit el titular de l'activitat. 
 

VUITÈ. Notificar aquest acord a la interessada.  
---------------- 

 

Sol·licitud PEXI 2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’ “Avantprojecte de millores a l’abastament de la urbanització 

Verdeguera al T.M. de Móra d’Ebre”, amb un pressupost d’execució per contracte de 44.092 €, 
IVA exclòs.  

 
SEGON.- Sotmetre l’avantprojecte aprovat a informació pública per un termini de trenta dies, 

mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el tauler 

d’anuncis i a la web municipal,  perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que 
considerin pertinents. 
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TERCER.- Sol·licitar informe sanitari al Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut, 

en virtut de l’art. 13 del RD 14/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

 

QUART.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per import de 44.092 euros per a 
l’execució de les obres de l’ “Avantprojecte de millores a l’abastament de la urbanització 

Verdeguera al T.M. de Móra d’Ebre”, en el marc de la convocatòria del Programa específic 
d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de 

modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) per a 
l’any 2018. 

 

CINQUÈ.- Acollir-se a la convocatòria publicada al BOPT núm. 60 de data 26 de març de 2018, 
de convocatòria de les subvencions del PEXI del 2018. 

 
SISÈ.- Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació a l’avantprojecte, s’entendrà aprovat 

definitivament i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, a la web municipal i en el tauler d’anuncis. 
  

SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’execució del present acord. 

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

Sol·licitud Síndic de Greuges informació taller mecànic Av. Comarques Catalanes, 

63, per queixa veïns 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

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

ACORDA:  

 
Únic:  Informar al Síndic de Greuges del contingut esmentat a la part expositiva adjuntant la 

documentació que es consideri escaient de l’expedient d’activitat.  
                                                             ----------------  

 

Devolució fiança contracte obres Pavimentació i adequació de diferents carres de 
Móra d'Ebre 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Procedir a la cancel·lació de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval bancari 
per l’empresa ÀRIDS Romà, SAU, per import de 18.878, 65 €, del contracte d’obres de 

“Pavimentació i adequació de diferents carrers de Móra d’Ebre”, pels motius amunt justificats. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa ÀRIDS Romà, SAU i donar-ne trasllat al 

Departament de Comptabilitat per a la realització dels tràmits escaients. 
                                                             ----------------  



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

6 

 
Sol·licitud Sra. ──── Exp. Gest.: 688/18   

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

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

ACORDA:  

 
ÚNIC:  Comunicar a la Sra. ────  que el tràmit per a la classificació com a sòl no urbanitzable  

la seva finca situada en la Fase 1 del Polígon industrial La Verdeguera-Riu Sec (Ref. cadastral  

1703806CF0510S0001DJ), s’està duent a terme en l’expedient que es tramita per a l’aprovació 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

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

 
Exp. d'obres núm. 540/18-49. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
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: 
   

-    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 la sol·licitud de llicència 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 autorització no exclou ni suposa la 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. 567/18-51. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  
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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:   
 

CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

Donat que s’afecta paviment de calçada i vorera, caldrà dipositar fiança per respondre de la 
correcta reposició dels diferents paviments afectats. Les condicions de reposició seran: 

Calçada:   

Aglomerat asfàltic en calent: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la calçada dins del tram afectat. 
(segons el tipus d’intervenció s’ha de considerar tot l’ample del carrer) 

- Les condicions de reposició de calçada asfaltada segons ordenances serien: 

o Pavimentar de nou fins al centre del carrer si existís línia discontínua de la 
calçada, o fins l’altra vorera si no existís tal línea (i respecte l’eix de la rasa 

realitzada: considerar 2 metres a cada costat d’aquest) 
o Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 

 

AMPLADA CALÇADA  07,80ml  

- Creuament transversal  07,80ml x 4,0m.ample=   31,20m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  31,20m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per 
formació de junta 

- fresat de la capa actual a tota amplada afectant 31,20m2 aprox. i  
transport de runes a abocador 

- paviment d’aglomerat (5 cm de gruix) inclòs reg previ d’emulsió asfàltica 
(diàmetre àrid 10mm) 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

- pintat de la senyalització horitzontal seguint indicacions de la Policia Local 
(si fos el cas) 

  Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 

Vorera:   

Paviment de panot: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la vorera dins del tram afectat. 

 

AMPLADA VORERA  1,00ml  

- Paviment vorera   0,30ml x 0,4m.ample=  0,12m² 

es consideren peces senceres de panot, per tant: 

- Paviment vorera   0,40ml x 0,4m.ample=  0,16m² 
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SUPERFÍCIE TOTAL  0,16m² 

 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- Aquest paviment de llambordes serà igual a l’existent. 

- Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3cm de gruix, a 

truc de maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i 
netejades 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

  Cost estimat unitari de l’actuació: preu de mercat 40,00€/m2 de calçada 

 Càlcul fiança a raó de l’ordenança 
 

                  Reposició calçada 31,20 m2 x 70,00 €/ m2    = 2.184,00 € 

 
                  Reposició voreres 00,16 m2 x 40,00 €/ m2    =        6,40 € 

 
                  TOTAL                                                              2.190,40 € 

 

OBSERVACIONS. 

- Es requereix aportació de fotografies de l’estat actual del carrer abans de l’obertura. 

- 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.  

- Donat que les obres afecten a paviment d’asfalt i panot en via pública, caldrà dipositar 

la fiança de reposició de paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 
paviments afectats. 

- El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 
construir en el seu dia. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 

companyies dels serveis afectats del tram, 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 incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 
necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament (Tel. 977400012) 

amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. 
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- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de 
manera fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de 

la mateixa.  
 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la 

policia local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el 
desenvolupament de l’activitat ordinària. 

 
- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de 

circulació alternativa.  
 

- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de 

plànols d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, 
TELEFÒNICA, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els 

treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 
instal·lacions existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 

 

- El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de 
l’inici dels treballs d’obertura. 

 
- Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal 

d’evitar l’imposició de sancions. 
 

SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 
d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  

 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 
provisional per import de 2.420,40 €. 

 
Aquesta autorització no exclou ni suposa la 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. 406/18-36. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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: 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

10 

- 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 (segons instància genèrica consta com a presentat) 

- En la documentació tècnica manca indicar el constructor a realitzar les obres. 

- 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 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  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. 999/17-157 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
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: 
   

 De ser el cas, caldrà la presentació de projecte d’instal·lació de grua. 
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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  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 la Sol·licitud de llicència 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 autorització no exclou ni suposa la 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. 620/18-54. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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.  

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

Expedient d'activitat 397/18-3A/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

Únic:  Informar al Síndic de Greuges del contingut esmentat a la part expositiva adjuntant la 
documentació que es consideri escaient de l’expedient d’activitat.  

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

Expedient canvi titularitat activitat 577/18-7/10 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril 2018. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar-se per assabentada de la transmissió dels drets a favor de la Sra. ────, per a 

l’exercici de l’activitat dedicada a venda de roba infantil, puericultura i complements, situada al 

c/ Bonaire, núm.80, d’aquest municipi, advertint al nou titular que aquest se subroga en els 

drets i les obligacions derivats de la llicència d’activitat atorgada i modificacions aprovades, si 
n’hi haguessin.  

 
SEGON:  Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d’aquesta resolució.  

 

TERCER: La retolació de l’activitat serà, almenys, en català (exceptuant els noms propis), 
d’acord amb el que s’estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  

 
La present comunicació 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.  

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

 
Aprovació despeses de personal, exp. Gest. 673/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 d’abril de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les 
nomines del mes d’ abril  que ascendeixen,  a l’import total  de 94.138,40 EUROS, que 

s’incorpora com a annex. 
 

SEGON.- Aprovar la relació de despeses d’assistències dels regidors al Consell de Govern 

Municipal que ascendeixen a l’ import de 5.000 EUROS bruts, que s’incorpora com a annex. 
 

TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent. 
---------------- 

 

Sol·licitud devolució de fiança Salvem TV3, exp. Gest. 632/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018,La 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Autoritzar la devolució a Plataforma Salvem Tv3 de la Ribera d’Ebre de la fiança de 

50,00 € dipositada per disposar del Centre Cívic La Magdalena el dia 17/04/18, a les 21.30h  

 
SEGON: Comunicar aquest acord a Plataforma Salvem Tv3 de la Ribera d’Ebre, a la regidoria de 

Cultura i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
---------------- 

 

Liquidació taxa sòl i vols via pública Kverdes, exp. Gest. 588/18 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 26 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER .- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 

 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 

aquest acord a la Intervenció i a KILOWATIOS VERDES, S.L. 
---------------- 

 

Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 672/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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. 672/2018, per import de 14.467,18 €, 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 2.695,58 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
241,36 €. 

 

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

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 669/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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,  
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ACORDA: 

 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

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

 
Sol·licitud subvenció AS Racing Kart Exp. 678/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 400,00 EUROS a AS RACING KART, per tal 
de fer front a les despeses de l’entitat. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 17-341-48900 (15), 

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 Departament de Tresoreria-Intervenció i a AS RACING 
KART. 

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

 
Sol·licitud per canvi localitat targeta d'aparcament per a persones amb minusvalia, 

exp. Gest. 687/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 d’abril de 2018. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir la petició del canvi de targeta d’aparcament  individual per a persones amb 

disminució, amb la modalitat de targeta de titular conductor, per canvi d’empadronament a 

Móra d’Ebre. 
 

SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució amb les 
mateixes condicions que l’antiga, procedent de l’Ajuntament de Ginestar. 

 
TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS), comunicar d’aquest acord a la 

Sra. ──── i a l’Ajuntament de Ginestar. 

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

 
Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones amb minusvalia, exp. 685N 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 d’abril de 2018. 
 

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

 
ACORDA:  
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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 a la 
Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud targeta d'aparcament per persones amb disminució, exp. Gest.686/18J 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Requerir al Sr. ────  presenti un certificat preceptiu que acrediti que SI supera el 

barem de mobilitat (existència de dificultats de mobilitat per utilitzar transports col·lectius) per 

tal de ser beneficiari de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, amb 
la modalitat de targeta de titular  conductor. 

 
SEGON: Comunicar a l’interessat que si no ho presenta es considerarà que ha desistit de la seva 

petició, amb els efectes que disposa l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

TERCER: Comunicar d’aquest acord al Sr. ─────. 

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

Atorgament concessió drets funeraris nínxol 790CN, exp. Gest. 711/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  26 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 790CN, a instància de 

l’interessat, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys al Sr. ────, NIF. 

398XXXXXX, a raó del decés de la Sra. ────. 

 

SEGON: Informar al Sr. ──── que vindrà obligat mitjançant el pagament anual de la taxa que 

l’ajuntament pugui establir per a la conservació del Cementiri, que seran fixats en l’ordenança 
Fiscal corresponent. 

 
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió  i comunicar 

aquest acord al  Sr. ──── com a titular del dret.  

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

 
Sol·licitud visita castell 3r i 4rt primària de l'Escola Lluis Viñas, exp. Gest. 651/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 abril de 2018. 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Autoritzar la visita del castell el dia 24/04/18 amb alumnes de 3r i 4rt de Primària de 

l’Escola Lluis Viñas i Viñoles. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a l’Escola Lluis Viñas i Viñoles i a la regidoria de Turisme. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud del Centre Cívic per Jutjat de Pau, exp. Gest 674/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 d’abril de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització al Jutge de Pau, Sr. ────  per a disposar de la sala del Centre 

Cívic La Magdalena, per a celebrar un matrimoni civil. 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 al Sr. ────, del Jutjat de Pau de 

Móra d’Ebre. 

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

 


