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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      18 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   03 de maig 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 subministrament material neteja 

 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
Sol·licitud llicència divisió horitzontal 

Informat i debatut en sessió del consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents a la sessió. 

 

ACORDA: 
 
Primer: Concedir a la Sra. ────, representada per la Sra. ────, la llicència urbanística de 

constitució del règim de divisió horitzontal de l’edifici situat al carrer Móra la Nova, núm. 5, 
cantonada carrer Dr. Borràs, el qual constarà de les entitats detallades a la part expositiva.  

 
Segon: Incorporar la còpia certificada del plànol en el qual consta el nombre d’habitatges, 

establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic. 

 
Tercer: Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució. 
 

Quart: Donar trasllat d’aquest acord als interessats.  
---------------- 

 

Exp. d'obres núm. 364/18-33. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig 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. 659/18-60 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig 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: 

  
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, FECSA, TELEFONICA, GAS NATURAL, INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC. 

FIANÇA:  

 Reposició ferm. S’estableix una superfície alquitranada a reposar de 4.00 m per tot l’ample 

del carrer d’uns 6.00 m o sigui 24.00 m2 * 70€/m2 = 1680,00 € 

 

 
  -    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,  
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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.  
---------------- 

 
Comunicació activitat Taller mecànic Av. Comarques Catalanes, 63 exp. 689/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 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 d’un mes 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.  

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

Informe morositat 1r. Trimestre 2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  
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PRIMER: Restar assabentada de l’informe de la morositat referent al primer trimestre de 
l’exercici 2018 de la secretària-interventora exposat als antecedents i de les explicacions 

realitzades per la intervenció complementàries de l’informe. 
 

SEGON: Remetre el present informe al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 

amb formularis normalitzats d’aquest organisme. 
 

TERCER: Donar compte de l’esmentat informe en la propera sessió plenària que se celebri. 
---------------- 

 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 734/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig 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. 734/2018, per import de 70.272,25 €, 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 480,65 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 

l’expedient i procedir al pagament.   
 

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

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

 
Aprovació taxa ocupació sól i vol via pública VIESGO exp. Gest. 706 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 3 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER .- Aprovar les liquidacions exposades 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 VIESGO ENERGIA, S.L. 

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

 
Aprovació taxa ocupació sòl i vol via pública IBERDROLA exp. Gest.  705/18 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 3 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER .- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 
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SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció, a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

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

Aprovació taxa sòl i vol via pública EDP exp. Gest. 703/18 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 3 de maig 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 EDP COMERCIALIZADORA, SAU 

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

 

Sol·licitud assistència jornada empleat públic. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a aquest curs al senyor ────.  

 

SEGON: Donar trasllat a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de desplaçament i comunicar 
aquest acord al senyor ────. 

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

 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig 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 Biblioteca Comarcal Assoc. La Riuada exp. Gest. 726/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació Cultural La Riuada per a disposar de la Biblioteca 
Comarcal, per a realitzar la presentació d’un llibre. La present autorització no dóna dret exclusiu 

sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
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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 de Cultura, a la Biblioteca Comarcal, i al Sr. ────, 

president de l’Associació Cultural La Riuada de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud sala Centre Cívic Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre, exp. Gest 708/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització al sr. ──── per a disposar del Centre Cívic La Magdalena, per a 

realitzar una jornada sobre fiscalitat en les associacions. 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. ────, com a representant de 

l’entitat de Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre. 

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

 
Sol·licitud Centre Cívic Quintos'53, exp. Gest. 723/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització a la Quinta de 1953 per a disposar de la sala del Centre Cívic La 
Magdalena, per a realitzar una reunió de quintes i quintos. La present autorització no dóna dret 

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

municipal. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 
control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i a la Sra. ────, representant de la 

Quinta de 1953 de Móra d’Ebre. 

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

Aprovació conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Móra d'Ebre i Assoc. 

Cultural La Riuada. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Que per part de la regidoria de Cultura amb caràcter previ a la seva formalització 

emeti una memòria justificativa que informi de la necessitat i oportunitat de la celebració del 
conveni, el seu caràcter no contractual, el seu impacte econòmic i el compliment dels requisits 

establerts a la Llei 40/2015,  
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SEGON. Que per Secretaria s'emeti informe sobre la legislació aplicable i la redacció del 
Conveni. 

 
TERCER: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer efectiu 

aquest acord. 

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

Sol·licitud Centre Cívic Club Esportiu olímpic, exp. Gest. 738/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de maig de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització al Club Esportiu Olímpic per a disposar de la sala del Centre 

Cívic La Magdalena, per a realitzar unes reunions. 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’Esports, i al Sr. ────, president del Club Esportiu 

Olímpic Móra d’Ebre. 

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

Concessió drets funeraris nínxol 791CN, exp. Gest. 711/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  3 de maig  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. 791CN, a instància de 

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

398XXXXXX, a raó del decés del Sr. ────. 

 

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.  

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


