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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      21 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   21 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 serveis Fira del llibre Ebrenc CADUF exp. Gest. 824 

 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
Contracte serveis Litterarum CADUF, exp. Gest 825 

 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
Exp. d'obra 687, Piscines descobertes 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 21 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Instar a l’Institut Català del Sòl per tal que facin les gestions adients per a exigir al 
contractista de les obres, Voracys, SL o bé amb l’empresa subministradora del material, 

RENOLIT  Ibérica S.A i  instal·lada per IMPERSEGRE, que respongui dels danys materials en el 
revestiment de la membrana interior de la piscina, descrits en la part expositiva del present 

acord, per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions, a l’empara del que 

disposen els articles 17.1.b) i 3.1.c) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació. 

 
SEGON: Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl.  

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

 
Notificació del Registre de la Propietat referent finca situada al Polígon 21, parc. 28 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  21 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals per a fer constar  en el Registre 
de la Propietat, per nota al marge de la inscripció de la declaració de l’obra d’ampliació de la 
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finca registral núm. 715, foli 145, tom 901, llibre 125, inscripció 3a.  la situació urbanística de la 
finca.   

 
 

SEGON: Concedir un termini de 10 dies a l’interessat perquè puguin al·legar tot allò que 

considerin convenient en defensa dels seus drets i interessos. 
 
TERCER: Notificar aquest acord al Sr. ────. 

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

Comunicat FORESTMA, SL - ENDESA 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
Primer: Autoritzar a ENDESA perquè mitjançant l’entitat contractada per a la realització dels 

treballs FORESTMA, SL,  dugui a terme en aquest municipi,  el Pla de neteja en les zones 
afectades per les línies de mitja i baixa tensió.  

Segon: Donar trasllat d’aquest acord a FORESTMA, SL i a ENDESA Distribución Eléctrica, SL.  

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

Comunicació Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre, referent a l'expedient 
ADOBINVE, SL, Ref. E1AAI180014 Expedient núm. 805/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

ACORDA: 
 

Primer: Ratificar en la seva integritat l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals transcrit a 
la part expositiva. 

Segon: Comunicar aquest acord a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per al seu 

coneixement i efectes.  
---------------- 

 
Expedient d'obra 261/17-92 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicència urbanística per a dur a terme les obres anomenades a 

l’encapçalament, amb subjecció a les condicions que s’estableixen a l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 26 d’abril de 2018 que s’annexa a aquest 

acord, i demès informes que consten a l’expedient (Departament de Cultura, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Oficina de Medi Ambient del Departament de 

Territori i Sostenibilitat i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), i en particular s’han 
de tenir en consideració les següents observacions:  
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- Segons acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de 26/04/2018 en 
el moment de l’execució de les obres s’hauran d’aplicar les mesures preventives i correctores 

contingudes en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte. 
 

- Les consideracions efectuades en els diferents informes emesos pels organismes, 

concretament: 
 

Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
 

-Es recomana: 
 

 - La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb el CTE. 

- Prendre mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o 
talussos per evitar inestabilitats. 

- Evitar fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Usualment 
no solen ser aptes per a fonamentar estructures i es poden generar assentaments 

diferencials importants.  

 
Advertiment: Cas d’efectuar excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta 

paleontològica, caldrà atenir-se al que disposa la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i el 
Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 
Informe del Departament de Cultura: 

 

- Si en el decurs dels treballs es posa de manifest l’existència de restes arqueològiques, 
s’aturaran les obres en els punts afectats i no es podran continuar fins la seva completa 

excavació documentació i si escau recuperació, d’acord amb el que disposa la Llei 9/1993 de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

Protecció del Patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 
- Abans d’iniciar les obres, s’haurà aportar: 

- Justificar com es reutilitzaran dins de la mateixa finca les terres procedents de 
l’excavació. 

- Assumeix de direcció d’execució material 

- Designació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució 
- Designació de contractista 

 
- Un cop acabades les obres, s’haurà aportar: 

- El Certificat Final d’Obra. 
- Els justificants relatius a la correcta gestió dels residus generats per les obres, per tal 

que la fiança dipositada sigui retornada. 

 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT: 

 
- Pel que respecta a la llicència d’activitat de l’ampliació d’un hotel per animals de 

companyia, si la tramitació d’aquest expedient acaba tenint una resolució definitiva favorable, 

l’activitat s’haurà de sotmetre de nou al tràmit ambiental corresponent d’acord amb la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, segons la qual, 

l’activitat esta classificada com a annex III, règim de comunicació prèvia ambiental: 
12 Altres activitats 
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33 Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen 
animals.  

 
Caldrà redactar el corresponent projecte d’activitat, redactat per tècnic competent, amb el 

Certificat del tècnic que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, relatiu al 

compliment de les condicions tècniques exigides a l’establiment o a l’activitat, incloses les 
relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis i altres normatives sectorials o 

requisits exigibles que afectin l’activitat. En aquest cas concret, s’haurà d’aportar un informe 
previ en matèria d’incendis. 

El projecte d’activitat estudiarà tot el conjunt de les edificacions que configuren l’activitat. 
 

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

 
La present autorització no exclou ni suposa les d’altres organismes que siguin necessàries per 

raó de l’activitat, emplaçament o d’altres factors, de l’obtenció de les quals no queda eximit 
l’autoritzat.  

 

TERCER: Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes, quan les obres no es comencin dins el termini d’un 

any a comptar de la data en què es notifiqui la concessió de la llicència o be, un cop iniciades, 
no s’acabin en el termini de tres anys.  

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

resolució.  

 
CINQUÈ: Aprovar la liquidació complementària corresponent a la fiança de la Gestió de Residus 

de la construcció per un import de 290,45 euros, en aplicació de l’Ordenança fiscal núm. 3, 
tenint en compte que haurà de dipositar la quantitat resultant de la diferència entre els 150 

euros dipositats i els 290,45 euros que cal dipositar, ascendint la diferència a l’import de 140,45 

euros.  
 

SISÈ: Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la 
llicència o autorització, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 

de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 

termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
---------------- 

 
Exp. d'obres núm. 713/18-63 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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: 

 
OBSERVACIONS/REQUERIMENTS 
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 - Aportació de fotografies de l’estat final de les obres un cop acabades. 
 - Caldrà aportar els justificants corresponents a la gestió de residus per tal que la fiança 

   dipositada sigui retornada. 
 

- Pel que respecta a l’obertura de l’activitat d’oficina del servei d’aigües, prèviament s’aportarà 

declaració responsable, i haurà de disposar d’un certificat tècnic justificatiu de compliment dels 
requisits establerts per la normativa vigent. 

 
  -    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. 408/18-39 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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: 

 
OBSERVACIONS/REQUERIMENTS 

 - Aportació de fotografies de l’estat final de les obres un cop acabades. 
 - Caldrà aportar els justificants corresponents a la gestió de residus per tal que la fiança 

   dipositada sigui retornada. 

 
- Pel que respecta a la llicència d’activitat, vist que les obres a executar en l’establiment,  tot i la 

seva poca dimensió, afecten aspectes de la configuració general i concretament al 
desembarcament de l’escala que dona sortida a les dues plantes superiors, destinades a futur 

magatzem de cartutxeria, s’haurà de sotmetre de nou al tràmit corresponent d’acord amb la 

legislació vigent. S’aportarà declaració responsable i certificat tècnic justificatiu de compliment 
de les diferents normatives d’aplicació ( edificació, protecció contra incendis i altres normatives 

sectorials), acompanyat de plànols de l’activitat actualitzats. 
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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. 621/18-55 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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. 714-64 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 
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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. 

-  L’article 89 de les NNSS indica que l’alçada màxima de les tanques opaques en la llinda, 
serà tal que en cap cas excedeixi l’alçada de 1,50m. mesurats des de la cota natural del 

terreny en aquesta llinda. 

 
ART.89 TANQUES. 

Les tanques amb front a vials públics, dotacions i espais verds, es 
regularan, en quant a alçades i a materials, conforme a les disposicions 
establertes per a cada zona o sector en que aquesta es divideixi, en les 
Ordenances del Pla Parcial corresponent. 

Les tanques  amb front a espais públics, deuran subjectar-se, en tota la 
seva longitud, a les alineacions i rasants d’aquests; en canvi, en 
determinats casos, es permetrà retrasar-la o recular-la en part, amb el 
fi de millor relacionar l’edificació principal o les edificacions auxiliars a 
l’alineació del vial. En aquestes casos, l’espai intermedi entre edificació i 
alineació pública, deurà mantenir-se, sistematitzat amb jardineria, a 
càrrec del propietari d’aquest sòl. L’alçada màxima de les tanques 
opaques en la llinda, serà tal que en cap cas s’excedeixi l’alçada de 1’50 
m. mesurats des de la cota natural en aquesta llinda. 

 

- Donat que es tracta d’un habitatge unifamiliar adossat d’una promoció en règim de 

divisió horitzontal, informar que qualsevol intervenció que impliqui els elements comuns 
de la propietat del règim de divisió horitzontal: cal informar de la futura intervenció a la 

resta de propietaris així com obtenir el consentiment unànime de tots ells. 
 

 -    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.  
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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. 796/18-69. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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.  
---------------- 

 

Comunicació prèvia activitat baix risc Exp. 262/18 - 2A/18 La Sirena Alimentació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER. Donar-se per assabentada de que la mercantil La Sirena Alimentación Congelada, SLU 

exerceix l'activitat d’autoservei d’alimentació, ubicada a l’Avinguda Comarques Catalanes núm. 
3, d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de comunicació prèvia d’activitat econòmica de baix 

risc, que s’estableix a l’article 13.1.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d’impuls de l’activitat econòmica. 

 
SEGON. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
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TERCER. Comunicar a la interessada que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència 
de riscos laborals a nivell intern. 

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

 

CINQUÈ. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, 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. 

 
SISÈ. 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. 

 

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

 
Expedient d'activitat 159/2018-1/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

ACORDA:  
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de que el sol·licitant ────  exerceix l'activitat de comerç al 

detall de fruites i hortalisses en establiment especialitzat, ubicada a l’av. Pius XII, núm. 5 
d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica 

innòcua, que s’estableix a l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 

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

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

 

QUART. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, 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. 

 
CINQUÈ. Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 

riscos laborals a nivell intern. 

 
SISÈ. 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. 

 

SETÈ. Notificar aquest acord a l’interessat. 
---------------- 

 
Expedient d'activitat 722/18-6 

 
 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

 
PRIMER. Donar-se per assabentada de que el sol·licitant ──── exerceix l'activitat de venda i 

adaptació de pròtesis auditives, ubicada a c. Bonaire, núm. 80, local 11 d’aquest municipi, 

d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que s’estableix a 
l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica. 
 

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

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

 
QUART. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, 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. 
 

CINQUÈ. Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 
riscos laborals a nivell intern. 

 

SISÈ. 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. 
 

SETÈ. Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

Expedient d'activitat 1119/217-33/07 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Donar-se per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de bar-restaurant que 
s’exerceix al c/Barcelona, núm. 41, a favor de ────, qui s’ha subrogat en els drets i les 

obligacions derivats de la comunicació de l’activitat complimentada en data 4 de setembre de 
2007. 

 
SEGON: Inscriure el canvi de titularitat en el registre d’establiments oberts al públic i de 

persones organitzadores. 

 
TERCER: L’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de riscos laborals a nivell intern.  

 
QUART: comunicar al titular que l’horari de funcionament de l’activitat es regula a l’Ordre 

INT/358/2011 de 19 de desembre. 

 
CINQUÈ: La retolació de l’activitat serà, al menys, 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. 
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SISÈ: Aprovar la liquidació de taxes que s’annexa al present acord. 
 

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

El present acord no exclou ni suposa altres autoritzacions 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 certificat CAP, personal administratiu 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Accedir a la petició.  

 

SEGON: Comunicar aquest acord al sol·licitant i a la Intervenció 
---------------- 

 
Aprovació de factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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. 821/2018, per import de 57.662,52 €, 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 363,51 €, així com el seu pagament. 
 

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

3.693,37 €. 
 

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. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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: 
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PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
---------------- 

 
Sol·licitud centre Cívic per al Jutjat de Pau, exp. Gest. 806 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 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 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. ────, Jutge de Pau del Jutjat 

de Pau de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud subvenció Club Esportiu Olímpic esp. 259/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig 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 3.000,00 EUROS al Club Esportiu Olímpic 

Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (01). 

 
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 Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, a la regidoria 

d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
---------------- 

 
Sol·licitud subvenció Club Futbol Sala Móra d'Ebre 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig 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 3.800,00 EUROS al Club Futbol Sala Móra 
d’Ebre per fer front a les despeses del campionat de 24 hores de futbol sala, a celebrar els dies 

29 i 30 de juny. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 17-341-48900 (05), 

del pressupost de l’exercici 2018. 
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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 al Club Futbol 

Sala Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud Club Futbol Sala campionat 24 hores al pavelló: material i entrar a les 
piscines municipals el 29 i 30 de juny 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir les sol·licituds exposades a la part expositiva. 
 

SEGON: Comunicar aquest acord al  Club Futbol Sala de Móra d’Ebre, a la regidoria d’Esports, a 

la regidoria d’obres i serveis i al personal  
---------------- 

 
Sol·licitud pavelló AMPA Lluis Viñas el 6 i 8 de juny exp. 803/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir autorització a l’AMPA de l’Escola Lluis Viñas per fer l’assaig general i la 
cloenda de l’activitat extraescolar de gimnàstica artística els dies 2 i 9 de juny al Pavelló 

Municipal d’Esports. 

 
SEGON: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 

puguin derivar del comportament dels menors i de l’ús que es faci de les instal·lacions. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a l’AMPA de l’Escola Lluis Viñas, a la regidoria d’Esports i 

al coordinador del Pavelló. 
---------------- 

 
Sol·licitud extinció drets funeraris i retorn del nínxol 526 CB 

 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Declarar la caducitat del dret funerari del nínxol núm. 526CB per renúncia expressa 
del Sra. ────, així com dels seus hereus i beneficiaris. 

 
SEGON: Revertir aquesta sepultura a l’ajuntament de Móra d’Ebre i donar de baixa la taxa 

corresponent a aquest nínxol. 
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TERCER: Donar trasllat a l’àrea de recaptació (BASE) i comunicar aquest acord al Sra. ────. 

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

 

Sol·licitud plaça Mercat ANC, exp. Gest 832 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de maig de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir a ANC autorització per muntar una parada al mercat municipal el dia 

25/05/18. 
 

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

les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: Encarregar al responsable del mercat les actuacions necessàries per tal de disposar 
d’un espai adient en la data indicada en el punt primer. 

 
TERCER: Notificar que, amb caràcter previ, cal dipositar una fiança de 50,00 €, que serà 

retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  

 
QUART: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 

amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 
 

CINQUÈ: Que el sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i 

de l’ús que en faci de l’espai públic. 
 

SISÈ: Comunicar aquest acord a l’Assemblea Nacional Catalana, a la regidoria de Comerç i a 
l’empresa Ibernatural, SL. 

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


