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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      23 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   04 de juny 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. 

 
Admissió a tràmit Exp. R.P. 721/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA : 
 

PRIMER: Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, plantejada per la Sra. ────, pels danys soferts al seu vehicle a conseqüència dels 

treballs de neteja de jardins que es portaven a terme al carrer Maria del Miracle Descarrega el 

dia 26 d’abril de 2018, segons manifesta la reclamant. 
 

SEGON: Nomenar instructor d’aquest procediment al regidor de Governació Sr. Julio Roca Font, 
i com a secretari, al  funcionari ──── . 

 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’instructor i al secretari del procediment. 

 
QUART.- Notificar aquesta resolució a la Sra. ────. 

 

CINQUÈ.- Transcorreguts sis mesos des de que s’iniciï el procediment o el termini que resulti 
d’afegir-li si s’escau, un període extraordinari de prova, sense que s’hagi adoptat resolució 

expressa, s’entendrà desestimada la seva reclamació.” 

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

Inici expedient contracte serveis Casal d'Estiu 2018 
No es tractà per no haver-hi. 

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

Contracte serveis salvament i socorrisme, exp. Gest.874 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès per la regidora d’Esports, Sra. ────  en el que es 

motiven les necessitats de contractar 
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SEGON.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131,3 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) a favor de l’empresa LLEUREGEST,  serveis 
esportius, SL,  amb CIF núm. B-55596167 CPV 92600000-7 el contracte menor per portar els 

serveis de monitoratge i salvament, vigilància i socorrisme a les piscines descobertes de Móra 

d’Ebre per la temporada d’estiu 2018, des de l’11 de juny fins al 31 d’agost (prorrogable fins al 
8 de setembre sempre condicionat a les inclemències meteorològiques) per un valor de 

contracte de 8, 60€ hora/socorrista, per 84 dies (756 hores), import aproximat de 6.501,00€ 
més 1.365, 36€ d’IVA, import total de 7.866,93€. 

 
TERCER.- Aprovar i assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19.340.22799 del 

pressupost per a l’exercici 2018. 

 
QUART.- Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura de la documentació que sigui escaient.  

 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord a totes les parts interessades, a la regidoria d’Esports,  al 

departament de Comptabilitat-Intervenció, al de contractació i a l’empresa LLEUREGEST,  

serveis esportius, SL. 
---------------- 

 
Renovació autorització transport passatgers en aigües continentals 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Informar favorablement l’atorgament a l’Ajuntament d’Ascó, de la renovació de 
l’autorització per a la prestació de serveis de transports de passatgers  en aigües continentals 

pel riu Ebre, entre Ascó, Garcia i Móra d’Ebre, amb les observacions exposades en l’informe 

tècnic. 
  

SEGON: Donar trasllat d’aquest informe al Departament de Territori i Sostenibilitat.  
---------------- 

 

Aprovació liquidació exercici 2018 taxa ocupació domini públic servei transport 
sanitari 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la liquidació de 1.626,50 Euros, en concepte de taxa meritada corresponent a 
l’exercici 2018 per l'ús privatiu del domini públic local derivat de la llicència concedida, per acord 

de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2015, a  l’empresa Ivemon 
Ambulàncies Egara SL, sens perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, per a l’ús privatiu 

temporal  d’una superfície de 200 m2 del solar municipal ubicat al polígon 19-20 de les Normes 

Subsidiàries de Planejament (contigua amb el Parc de Bombers)  per tal de permetre ubicar la 
base logística del servei de transport sanitari, d’acord amb les condicions establertes en la 

citada llicència, i que s’annexa al present acord. 
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SEGON: Notificar la present resolució a l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara SL i donar-ne 
trasllat al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 

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

Sol·licitud pròrroga Sra. ──── exp. 1419 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Atorgar a la Sr. ────  una pròrroga de 15 dies a comptar de l’endemà de la recepció 

de la notificació d’aquest acord, per a presentar el document tècnic  d’estudi o proposta de 

solució de l’acústica de l’activitat de taller de reparació de vehicles a l’Av. Comarques Catalanes, 
63. 

 

SEGON: Notificar aquest acord a la interessada, amb l’advertiment de que aquest acord no serà 
susceptible de recursos.  

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

Exp. d'obres núm. 856/18-75. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                             Vorera 0,80 X 40,00 €/m2                32 €. 
 
 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

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

 

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 

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

alternativa.  

 

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

d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran 

amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales 

i treballs manuals quan calgui. 

 

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

treballs d’obertura. 

 

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

l’imposició de sancions. 

 

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

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

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

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 262,00 €. 

 
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. 823/18-71. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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: 

 

 Caldrà aportar fotografies de l’estat actual (abans de la reforma) i de l’estat final de les obres un 

cop acabades.  

 
  -    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.  
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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.  

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

 
12.- Exp. d'obres núm. 843/18,73. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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: 

 

 Caldrà aportar fotografies de l’estat actual (abans de la reforma) i de l’estat final de les obres un 

cop acabades.  

 
  -    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. 753/18-67 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
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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:   
 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                                                                    33,40 x 0,4 x 40                    534,40€ 

 
o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

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

 

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 

disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal 

de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 

 

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

alternativa.  

 

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

d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran 

amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales 

i treballs manuals quan calgui. 

 

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

d’obertura. 

 

Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar l’imposició de 

sancions. 

 

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

 

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

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 1742,58 €. 
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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. 766/18-68. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                             Vorera 8,00 X 40,00 €/m2                320 €. 
 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

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

 

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 

disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal 

de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 

 

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

alternativa.  

 

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

d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran 

amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales 

i treballs manuals quan calgui. 

 

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

treballs d’obertura. 

 

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

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

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

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 1.154,00 €. 
 

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. 826/18-72. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                             Vorera 8,40 X 40,00 €/m2                336 €. 
 
 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

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

 

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 

disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal 

de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 

 

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

alternativa.  

 

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

d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran 
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amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales 

i treballs manuals quan calgui. 

 

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

treballs d’obertura. 

 

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

l’imposició de sancions. 

 

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

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

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

 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 
provisional per import de 1.200,20 €. 

 
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. 857/18-76. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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:   
 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                             Vorera 10 X 40,00 €/m2                400 €. 
 
 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

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

 

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 

- 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.  
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- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal 

de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 

 

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

alternativa.  

 

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

d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran 

amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales 

i treballs manuals quan calgui. 

 

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

treballs d’obertura. 

 

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

l’imposició de sancions. 

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

 

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

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 1382,58 €. 
 

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. 858/18-77. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIO DE PAVIMENTS: 

 

 Les obres es realitzen sobre vial  

Vorera de panot 14,20 ml 

Calçada de aglomerat asfàltic 325,96 ml 

 Per tant, el tècnic que subscriu entén que procedeix accedir a la sol·licitud en quan a la 

afectació d’una calçada en bon estat de conservació, i garantir la seva correcta reposició.  
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Donat que existeix la línia de l’eix de la calçada es considera, tal i com estableix la ordenança de 

reposició, que cal reposar la meitat de la calçada, fins la línia blanca i tornar a pintar la mateixa. 

 

Donat que les obres afecten a  paviment de calçada i vorera, caldrà dipositar fiança per respondre 

de la correcta reposició dels diferents paviments afectats.  

 

Les condicions de reposició serán: 

 

Vorera:   

14,20*0,4 x 40,00€/m2     227,20€ 

Calçada:   

325,96*4 x 70,00€/m2             91.268,80€ 

 

 TOTAL FIANÇA             91.496,00 € 

 
o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

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

 

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

antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 

disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal 

de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 

 

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

alternativa.  

 

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

d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran 

amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales 

i treballs manuals quan calgui. 

 

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

treballs d’obertura. 

 

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

l’imposició de sancions. 

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

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

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
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QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 
provisional per import de 101.999,13 €. 

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

 
Expedient d'activitat  447/18 - 4 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER. Donar-se per assabentada de que el Sr. ────  exerceix l'activitat d’arts marcial i 

gimnàs  a la Travessera Barcelona, núm. 2, 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.  
 

TERCER. Iniciar procediment administratiu d’esmena del defecte comprovat a l’activitat 

consistent en: 
 

La porta de sortida a l’exterior de l’espai esquerra s’obre cap endins i cal modificar 
el sentit de la porta per tal de que obri cap enfora sense envair la via pública.  

 
QUART: Comunicar al Sr. ──── que disposa d’un termini d’un mes a comptar des de la rebuda 

de la notificació d’aquest acord,  per corregir l’esmentat defecte, que no comporta la suspensió 

de l’activitat. 

 
CINQUÈ. Concedir un termini d’audiència als interessats de 15 dies a comptar des de la rebuda 

de la notificació d’aquest acord, per tal de que puguin presentar les al·legacions que considerin 
oportunes en defensa dels seus drets.  

 

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

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

 
VUITÈ. 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. 

 
NOVÈ. Aquest acord 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. 

 

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

Aprovació factures i despeses 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny 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. 888/2018, per import de 20.751,06 €, 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 509,18 €, 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. 
---------------- 

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

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

Autorització excursió 4x4, exp. Gest. 836 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018. 

 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar l’activitat prevista per l’Associació 4x4 Terres de l’Ebre (Campredó), el 
proper diumenge 16 de setembre, pel que respecta al seu pas pel terme municipal de Móra 

d’Ebre, sempre hi quan es compleixin els condicionants previstos a l’informe dels serveis tècnics 

municipals. 
 

SEGON: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
---------------- 

 

Rectificació errada material sol·licitud AMPA Escola Lluis Viñas, Exp. 803/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 

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

PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 12 de març en el sentit de que on hi diu: 

 

“DIES I HORARIS: 6 i 8 de juny” ha de dir “DIES I HORARIS: 1, 6 i 8 de juny”, i on diu: 
 

“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”  
 

ha de dir: 

 
“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 1, 6 i 8 de juny al Pavelló 
Municipal d’Esports” 

 

SEGON: 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 subvenció Colla de Diables Sheron, exp. Gest. 902 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar una subvenció econòmica de 1.700 EUROS a la Colla de Diables Sheron. 

 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 (05), Colla de 
Diables Sheron, del pressupost de l’exercici 2018. 

 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Tresoreria-Intervenció, a la regidoria 

de Cultura i Festes i al Sr. ────, president de la Colla de Diables Sheron de Móra d’Ebre. 

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

 
Sol·licitud transmissió dret funerari MC nínxol. 78CV, exp. Gest. 831 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  4 de juny  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 ninxol 78 CVell 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. 
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TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 
acord a la  Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud transmissió dret funerari panteó 27CC, exp. Gest. 901 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  4 de juny  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 27 CC per un període 

50 anys al Sr. ────. 

 

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 al Sr. ────. 

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

 
Sol·licitud transmissió dret funerari MC panteó 18CA, nínxols 147CB i 423CB, exp. 

Gest. 864 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  4 de juny  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 18 CA i dels nínxols 
147CB i 423CB 

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 ANC devolució fiança per parada davant mercat el 25/05/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar la devolució a l’Assemblea Nacional Catalana de la fiança de 50,00 € 

dipositada per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa informativa 
el dia 25/05/18. 
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SEGON: Comunicar aquest acord a l’Assemblea Nacional Catalana, a la regidoria de Comerç i al 

Departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud Ciudadanos espai per carpa informativa davant mercat el 15/06/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de juny de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA l’autorització per ocupar la via 

pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa informativa el dia 15/06/18, de 10.00 a 
14.00 h.  

 
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, ha de dipositar una fiança de 50,00 €, que li 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 higienicosanitàries adients. 

 
CINQUÈ: 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 CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, a la regidoria de 

Comerç i a la Guàrdia Municipal. 
---------------- 

 

 

 


