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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      22 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   28 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 de serveis, menor, redacció projecte port fluvial més direcció d'obra 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

PRIMER.- Aprovar l‟informe emès pel regidor d‟Urbanisme de data 25 de maig de 2018 en el 
que es motiven les necessitats de contractar. 

 
SEGON.- Adjudicar a favor del Sr. ────, Col·legiat 30.117/5, el contracte menor de serveis per 

la redacció del projecte bàsic i executiu d‟un port fluvial a Móra d‟Ebre, pel preu net de 

4.606,03€, i 1.224,39€ d‟IVA (calculat amb un tipus del 21%.). L‟import total de la despesa 
ascendeix a 5.830,42€ IVA inclòs.  

 

TERCER.- Aprovar i disposar la despesa per import de 5.830,42€. € amb càrrec a la partida 
núm. 2-920-22706 . 

 
QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones han presentat pressupost i a l‟adjudicatari. 

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

 
Exp. Activitat 11A/2017 (1085/2017) bar- restaurant av. Comarques Catalanes, 67, 

baixos 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Incoar procediment administratiu d‟esmena dels defectes i mancances comprovades a 

l‟activitat de bar restaurant, ubicada a l‟av. Comarques Catalanes, núm. 67, baixos de Móra 
d‟Ebre, contra el Sr. ────, pels següents defectes i omissions: 

 

- Manca corregir la instal·lació del tub d‟extracció de fums de la cuina, ja aquesta 
derivació s‟ha realitzat fora de la parcel·la, tot envaint la propietat veïna, i no donant 

compliment a la normativa corresponent segons DB-HS i DB-SI. 

 
SEGON: Comunicar al Sr. ────  que disposa d‟un termini d‟un mes per corregir els esmentats  

defectes i omissions i comunicar-ho  l‟Ajuntament,  amb l‟advertiment de que si no ho fa, es 
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podrà determinar el cessament de l‟activitat fins que es compleixin tots els requisits exigits. 
 

TERCER: Concedir un termini d‟audiència als interessats de 15 dies a comptar des de la rebuda 
de la  notificació per tal de que puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en  

defensa dels seus drets. 

 
QUART: Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d‟un acte administratiu de tràmit 

no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  
---------------- 

 
Inici expedient requeriment neteja solars 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018. 

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

ACORDA:  
 

PRIMER.-  Requerir als propietaris de solars en mal estat, per a què abans del dia 16 de juny,  

posin els mitjans necessaris per tal de realitzar les actuacions de neteja adients, recordant-los-
hi  l‟obligació que tenen de mantenir–los en les degudes condicions de seguretat, salubritat i 

ornament públic, tal com disposen els arts. 15 a 17 del RDL 7/2015 de 30 d‟octubre, pel qual 
s‟aprova el text refós de la Llei del Sòl, en concordança amb el que s‟estableix a l‟article 197 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, que aprova el Text refós de la Llei  d‟urbanisme. 
 

SEGON.- Advertir als propietaris que, cas de no fer-ho, es donaran les ordres oportunes per tal 

de què es procedeixin a realitzar, d‟ofici per aquest ajuntament, els treballs adients de neteja, 
els quals aniran  càrrec de la propietat dels solars, d‟acord amb el procediment d‟execució 

subsidiària previst a l‟article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú. 

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

 
Expedient execució subsidiària c/ Santa Madrona, núm. 53 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018,  
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT  dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 
PRIMER. La imposició a la Sra. ──── d‟una segona multa coercitiva per import de 450,00€, per 

l‟incompliment, injustificat per la seva part, de l‟acord de la Junta de Govern Local de 
27/12/2016, per la qual se li ordenava l‟execució a l‟immoble de la seva propietat  situat al c/ 

Santa Madrona, núm. 53, de les  actuacions següents:  
 

Rehabilitació general de la coberta 

Tapiat de les diferents obertures de façana 
Consolidació de sostres en mal estat.     

                  
SEGON. Requerir a la Sra. ──── perquè, en el termini màxim de 15 dies, ingressi a la caixa 

municipal l‟import de la multa imposada en el paràgraf anterior, amb l‟advertiment que, cas que 

no ho faci, li serà exigida aquesta quantitat per via administrativa de constrenyiment. 
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TERCER. Requerir novament a la Sra. ────, perquè compleixi l‟ordre d‟execució esmentada, 

atorgant-li a l‟efecte un nou termini d‟un mes, que continua estimant-se suficient. 

 

QUART. Advertir novament a la propietària obligada que l‟incompliment d‟aquest nou termini 
determinarà la imposició d‟una tercera multa coercitiva per import de 600,00 € i així 

successivament.  
 

CINQUÈ. Fer constar que: 

 
a) Contra els apartats 1r i 2n d‟aquesta Resolució, que no posen fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l‟ha dictat, en el termini 
d‟un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

 

b) Contra l‟apartat 3r d‟aquesta Resolució, per tractar-se d‟un acte administratiu reiteratiu d‟un 
acte administratiu ferm i consentit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
c) Contra l‟apartat 4t d‟aquesta Resolució, per tractar-se d‟un acte administratiu de tràmit no 

qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
---------------- 

 

Exp. 837/2018. Sol·licitud autorització FOREST MARÍN, SL 
 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, a través de la mercantil FOREST 
MARÍN, SL, empresa subcontracta d‟ENDESA, perquè realitzi els treballs de manteniment de 

tala i poda en les línies elèctriques de Mitja i Baixa tensió que transcorren pel nostre municipi, 
d‟acord amb el procediment i instruccions indicats en l‟escrit presentat en data 24/05/2018. 

 

SEGON: Aquesta autorització 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.  
 

TERCER: Donar trasllat d‟aquest acord a ENDESA Distribución Eléctrica, SL i a FOREST MARÍN, 

SL.  
---------------- 

 
Exp. activitat titular ──── "Sala de festes amb espectacle" Trav. Barcelona, 3 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
 
PRIMER: Comunicar al Sr. ────, que tal com consta al Decret d‟Alcaldia de 10/04/2018, la 

verificació l‟ha de realitzar una Entitat Ambiental de Control, que haurà d‟emetre el “Certificat 
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de realització de mostreig que acrediti el compliment acústic de l‟activitat respecte a la legislació 
vigent”  havent-se de prendre mesura concreta a l‟habitatge  situat al c/ Mora la Nova, 15, 1er.  

 
SEGON: Comunicar al Sr. ────  que disposa del termini de 10 dies a comptar des de l‟endemà 

de la data de notificació del present acord,  per a presentar el document requerit. 

 
TERCER: Comunicar a l‟interessat que al tractar-se d‟un acte de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  

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

Sol·licitud llicència parcel·lació c/ Lleida, núm. 4 
Informat i debatut en sessió del consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir a A. Generativa, SL, representada pel Sr. ────, la llicència de segregació 

del solar situat al carrer Lleida, número 4, del qual resultaran 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.  

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

 
Ocupació via pública Exp. 842/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar l‟instal·lació del tendal i una taula a la vorera de l‟establiment situat a 
l‟Avda. Comarques Catalanes, 52, emplaçament que consta a l‟encapçalament, amb subjecció a 

les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s‟estableixen:  
 

El període sol·licitat i autoritzat comprèn els diumenges del  27 de maig al 24 de juny ambdós 

inclosos. 
 

Son d‟aplicació les normes que regeixen l‟instal·lació de terrasses de bar en general en tot allò 
que sigui d‟aplicació en aquest cas.   

 

SEGON:   L‟Assegurança de responsabilitat civil de l‟establiment haurà de cobrir l‟instal·lació 
exterior autoritzada.  

 
TERCER: Aquesta autorització podrà ser prorrogada prèvia sol·licitud. 
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QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats i que 

acompanya la present resolució. 
 

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. 

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

Exp. Gest 566, resposta Vilanova 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 al Sr. ────  que en futures ocasions quan dugui a terme treballs de neteja 

dels terrenys de la seva propietat ubicats al Camí de les Hortes, núm. 5, i que afectin a la finca 

limítrof de domini públic municipal destinada a zona verda s‟haurà de sol·licitar, abans de 
procedir a l‟execució d‟aquests treballs, la pertinent autorització a l‟Ajuntament de Móra d‟Ebre. 

 
TERCER: Notificar la present resolució a Vilanova Fustes, SCCL i al Sr. ────.  

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

 
Exp. d'obres núm. 318/18-31. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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: 

   
 -    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.  
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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. 860/18-78. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig 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: 

Condicionants: 

A que s‟executi l‟obra amb la cura necessària respecte les instal·lacions del 
subsòl i s‟efectuï una correcta reposició de paviments. 

Es seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies 
subministradores que es facilitaran al sol·licitant. 

Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 
companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, TELEFÒNICA, FECSA 

I SOREA.  

  
 Examinats els diferents plànols de instal·lacions s‟observa que es previsible que les 

obres interceptin la xarxa d‟aigua potable, xarxa elèctrica i xarxa de gas natural.  
 

 

 S‟observa que s‟ha efectuat una fiança de 300,5 €, corresponent la fiança genèrica. Cal 
afermar un tram de 4.00 m d‟ample i 3.00 m de llarg que es la longitud que es preveu s‟afecti 

amb la rasa i tenint en compte els preceptes de l‟ordenança. S‟ha d‟advertir a la propietat que 
tal i com s‟estableix en el reglament per l‟obertura de rases en via pública, cal rehabilitar la 

calçada fins a la línea blanca d‟aparcament o bé de banda a banda si es sobrepassada.   

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 
 

- 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, 
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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. 

 
FIANÇA REPOSICIO PAVIMENTS   

   (4.00 m x 3.00 m) Paviment asfàltic        70€/m2 * 12.00m2= 

840€ 
            840€ 

 
 -    L‟import de la fiança ascendeix a 840,00 EUROS, dels quals han estat dipositats 300,50 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.  
 

- Haureu de dipositar en concepte de fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm la 
diferència que ascendeix a 539,50 Euros.   

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.  

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

 
Expedient d'obra 615/2018-56 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 de 
substitució de porta d‟accés al local de planta baixa.  

 

SEGON: Atorgar llicència per a dur a terme les obres de modificació de vorera per l‟execució de 
gual per a vehicles,  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.  
 

-  Donat que les obres afecten a paviment de panot  caldrà dipositar la fiança de reposició de 

paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents paviments afectats,  per l‟import 
mínim de 300,50 € d‟acord amb la condició 1 de les directrius i condicions per a obres a la via 

pública aprovades pel Ple de la Corporació en data 28/12/2015 i 29/02/2016. 
 

- Les condicions de reposició del tipus de material del gual serà en funció de la vorada existent. 
El gual s‟haurà d‟executar del mateix material que les preexistències de la vorada (peces de 

granit o prefabricades de formigó). 

Per la reposició de paviment es considerarà el tipus de paviment que se substitueix, en aquest 
cas, el paviment de panot: 

Vorera:   

Paviment de panot (paviment de llambordes): 

AMPLADA VORERA  0,60ml  

- Paviment vorera   3,0ml x 0,60m.ample=  1,80m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  1,80m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- Execució de gual segons documentació gràfica adjuntada. 

- Les peces del gual 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 
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Pel que fa referència a l‟execució del gual de la vorera: 

- 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.  

- El paviment del gual tindrà les mateixes característiques que s‟indica en la 
documentació gràfica (adjuntada en el paràgraf anterior). El material de les peces 

(peces de formigó o peces de granit) dependrà del tipus de vorada existent de la 
vorera. 

- Si s‟afecten serveis de GAS NATURAL, TELEFÒNICA, SOREA i FECSA,  serà per compte 

del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les companyies dels serveis 
afectats en el tram d‟actuació, i s‟hauran de seguir 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 i amb temps suficient. 

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

Previ a l‟inici dels treballs ha de quedar acreditat de manera fefaent la disponibilitat dels 

materials de les característiques dels paviments preexistents, que s‟han d‟emprar en la reposició 

de la mateixa.  

L‟inici dels treballs es comunicarà a „Ajuntament amb una antelació de 5 dies, i una vegada 

finalitzades les obres s‟ha de posar en coneixement de l‟Ajuntament, perquè els Serveis Tècnics 
Municipals puguin portar a terme la inspecció de finalització d‟aquestes. 

 
TERCER: Aquesta llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
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QUART:  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 la devolució de taxes,  

 

CINQUÈ:  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.  

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

 
Assistència a reunió a Tortosa el 30/05/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 la  reunió informativa sobre la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible a Tortosa el proper 30 de maig, a les 11.00 h. al treballador ────. 

 

SEGON: Donar trasllat a  Tresoreria per tal de cobrir les despeses de desplaçament, i comunicar 
aquest acord a  la regidoria de Medi Ambient i a  ────. 

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

 
Expedient activitat Bar-Restaurant Poliesportiu Municipal 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  28 de maig de 2018, 

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

ACORDA, 
 

ÚNIC: Donar per complimentat el tràmit de l‟activitat de Bar Restaurant al Poliesportiu 

Municipal, c/ Girasol, núm. 27 de Móra d‟Ebre.  
---------------- 

 
Aprovació despeses i factures 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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. 861/2018, per import de 49.962,58 €, 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 10.185,75 €, així com el seu pagament. 
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TERCER.-  Aprovar la relació d‟altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
86,73 €. 

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

 
Aprovació despeses de personal, exp. Gest. 852/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 28 de maig 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 de maig  que ascendeixen,  a l‟import total  de 94.147,05 EUROS, que 
s‟incorpora com a annex. 

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

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 Club futbol sala del pavelló i pista poliesportiu el 07/07/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Informar al Club Futbol Sala que abans de l‟inici d‟aquest torneig de futbol sala haurà 

d‟aportar a l‟ajuntament la següent documentació: 

 
- Memòria de l‟activitat a realitzar. 

- Còpia de la pòlissa d‟assegurança  de responsabilitat civil d‟acord amb el que preveu la 
Llei de l‟Esport i el Decret 58/2010, de 4 de maig, el que estableix a la seva Disposició 

Addicional Segona “Assegurament de les activitats esportives: Tota activitat o 
competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives 
regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a 
subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l‟activitat o 
competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros 
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per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d‟aquesta disposició també es 
consideren tercers els propis esportistes participants i d‟altres intervinents. 

 
Sense l‟aportació d‟aquesta documentació no es podrà iniciar cap activitat a les instal·lacions 

esportives municipals. 

 
SEGON: La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta 

condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
 

TERCER: Eximir a l‟Ajuntament de Móra d‟Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 
puguin derivar del comportament dels participants i usuaris del pavelló. Tanmateix el Club 

Futbol Sala Móra d‟Ebre serà el responsable de l‟ús que en faci de les instal·lacions i dels 

incidents que es puguin derivar del  campionat. 
 

QUART: Comunicar aquest acord al  Club Futbol Sala de Móra d‟Ebre, a la regidoria d‟Esports i a 
la Guàrdia Municipal. 

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

 
Sol·licitud Olímpic per organitzar sopar al castell el 30/06/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28/05/18. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Autoritzar les peticions descrites a la part expositiva del present acord.  
 

La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal. 

 

SEGON: El servei de neteja de l‟espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 

 
TERCER: El sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l‟activitat i de l‟ús 

que en faci de l‟espai públic. 

 
QUART: Donar trasllat al Club Esportiu Olímpic Móra d‟Ebre, a la regidoria d‟esports, a la 

regidoria de Turisme, a la Regidoria d‟Obres i Serveis i a la Guàrdia Municipal. 
 

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.  

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

Aprovació, normativa interna funcionament Escola Bressol La Morera, exp. Gest. 862 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 

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

 
ACORDA, 
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PRIMER: Aprovar el document  que regula el funcionament intern de l‟Escola Bressol la Morera 
per al curs escolar 2018-2019. 

 
SEGON: Que aquesta normativa de funcionament interna resta condiciona a modificacions no 

substancials que es puguin originar per l‟adjudicació del nou contracte de gestió de l‟Escola 

Bressol La Morera. 
 

TERCER: Donar trasllat de la mateixa a les parts interessades i donar la publicitat legalment 
establerta. 

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

Sol·licitud castell per fer sessió fotografies comunió 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Autoritzar l‟entrada al castell el dia 05/06/18 a la Sra. ────  i família per fer una 

sessió de fotografies de comunió. 

 
SEGON: Donar trasllat d‟aquest acord a la Sra. ────  i a la regidoria de Turisme. 

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

Sol·licitud edifici municipal Unió de Botiguers, exp. Gest. 869/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de maig de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l‟autorització a la Sra. ──── per a disposar de la sala del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar una assemblea informativa. 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. ────, Presidenta de la 

Unió de Botiguers de Móra d‟Ebre. 

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


