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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 
Identificació de la sessió  

 
Núm.:      19 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   07 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. 

 

Exp. contracte serveis DPD 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de maig de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Contractar  els serveis d’ASSplus, per tal de realitzar les tasques de delegat de 

Protecció de dades, per un import de 1.650,00 € més IVA anuals. 
 

SEGON: Assumir la despesa del pressupost de l’exercici 2018. 
 

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

 
QUART: Donar trasllat als departaments corresponents i comunicar aquest acord a ASSplus 

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

Exp. d'obres núm. 652/18-59. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 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: 
 

  -    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 
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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  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. 616/18-57 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 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: 

 
  -    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. 729/18-62. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 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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.    Es recorda que aquest expedient només fa referència a les obres 

interiors de reforma i no fa referència a la llicència d’activitat 
   

 
OBSERVACIONS: 

 
 La llicència es podrà atorgar donat que l’activitat que es preveu estarà classificada 

dintre del Decret 16/2015 sobre simplificació de l’administració i per tant s’està fora del 

règim de llicencia ambiental. 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.  

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

 
Aprovació de factures i despeses, Exp. Gest 758 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 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. 758/2018, per import de 10.037,77 €, 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 3.472,96 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
4.953,82 €. 
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QUART.- Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 

l’expedient i procedir al pagament.   
 

CINQUÈ.- 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 759 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 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 activitat extraordinària La Berreria, exp. Gest 755/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de maig de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Comunicar al Sr. ──── que en aquests moments a la pista poliesportiva i annexos 

s’estan realitzant diferents treballs i no es pot cedir aquest espai públic. En el seu lloc, es 

proposa l’Illa de Saurí per la celebració d’aquesta festa. 
 

SEGON: Informar a l’organitzador que haurà d’aportar la següent documentació per la 

realització de l’esmentada actuació: 
 

Memòria de l’activitat a realitzar: 
 

- Identificació de l'espectacle públic/ activitat recreativa. 

- L’horari previst per a la realització. 
- Nom, cognoms, adreça i telèfons de la persona/es responsable/s de la seva 

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

previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis 

que se'ls ofereixen. 
- Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a 

la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle 
/ de l'activitat recreativa. 

 
TERCER: Notificar a l’organitzador que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 

315,20 €, que li serà retornada en el cas què l’Illa de Saurí, el material i els lavabos estiguin en 

bones condicions; i abonar la taxa corresponent de 315,20 € per a la utilització de l’espai públic, 
tal com disposa l’annex 2, de l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics. 

 
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 
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els serveis d’higiene i seguretat i dispositius d’assistència sanitària de què disposaran, si 

s’escau. 
 

CINQUÈ: Requerir la contractació de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil que doni 
cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització d’aquesta actuació. 

 
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 al Sr. ────, 

representant de La Beerreria de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud transmissió dret funerari MC panteó 64PCV, exp. Gest. 763/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  7 de maig  de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del panteó 64 PCVELL per un 
període 50 anys a la Sra. ────. 

 
SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents a les taxes de canvi de titular i les 

taxes corresponents al manteniment de cementiri, d’acord a les condicions que s’han exposat a 

la part dispositiva de l’acord 
 

TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 
acord a la Sra. M. ────. 

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

 
Sol·licitud transmissió dret funerari MC nínxol 420CB, exp. Gest 762 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  7 de maig  de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del 420CB per un període 50 anys 
a la Sra. ────. 

 

SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents a les taxes de canvi de titular i les 

taxes corresponents al manteniment de cementiri, d’acord a les condicions que s’han exposat a 
la part dispositiva de l’acord 

 
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 
acord a la Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud subvenció per activitats de promoció turística, exp. Gest 756/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA: 
 

PRIMER: Sol·licitar al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona una subvenció per a les 
activitats que consten detallades a la part expositiva del present acord, d’acord amb el que 

disposen les Bases específiques que regulen la concessió de subvencions per a programes 
concrets i activitats de promoció turística, publicades al BOPT núm. 101, de 27 de maig de 

2016. 

 
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde- President per la signatura de la documentació escaient. 

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


