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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      25 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   18 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. 

 
Pròrroga, si s'escau, contracte programa Centre Obert- INTRESS 

No es tractà per no haver-hi. 
---------------- 

 

Aprovació factura arranjament Camí Campassos, exp. Gest. Contractació 244/17 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 

 
Primer: Aprovar la factura nº 2018126 de l’empresa González Insa, S.L., de data 14 de juny de 

2018, per un import de 9.850,01 € IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostaria 
7.454.61900 del pressupost vigent. 

 
Segon: Donar trasllat d’aquesta documentació al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, als 

efectes de justificar la subvenció atorgada en el marc del Programa d’Arranjament i Millora de 

Camins Municipals 2017, amb el projecte anomenat “Manteniment i millora del camí dels 
Campassos (fase II)” i al departament de Tresoreria-Intervenció municipal. 

 
Quart: Habilitar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que sigui 

necessària per tal de dur a terme aquest acord. 

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

Contracte de serveis adequació i revisió Plans d'Autoprotecció Festes, actes i 
instal·lacions municipals. 

Contractació revisió PAU’S Móra Morisca: 996,04€ IVA inclòs 

Contractació revisió PAU’S Festes Majors 
 

PAU’S  a revisar: 
- Castell de Focs 

- Concert Illa de Sauri 

- Actes musicals al Poliesportiu 

---------------- 
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Inici expedient actuacions preparatòries Festa de la Mora Morisca. 

 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
Expedient d'activitat JUST-IN 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Requerir al Sr. ──── per tal de que, com a màxim el dia 25/06/2018, presenti la 

verificació realitzada per una Entitat Ambiental de Control, que haurà d’emetre el “Certificat 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 a l’interessat que al tractar-se d’un acte de reiteració de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

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

 
Exp. 961/18 devolució de fiança runa. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment  del que disposa el 
Decret 89/2010,  de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.  

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

Exp. d'obres núm. 941/18-89 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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: 
 

Condicionants : 
 

Cal requerir informe de carreteres, per tal de verificar que la nova instal·lació es compatible 
amb la separació mínima a la carretera N.420. 
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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. 933/18-87 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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: 

 

  -    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. 936/18-88. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de juny 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: 

 
  -    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. 942/18-90 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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: 

 
  -    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. 931/18-85. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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 0,40 X 40,00 €/m2                  16,00 €. 
                                             Calçada 2,25*4 x 70 €/m2              1540,00 €. 
 
 

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. 

o La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 1556,00 €. 

 
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. 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

6 

 

 
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 1.786,00 €. 
 

 
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. 870/18-79. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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: 

 
Un cop acabada l’obra, s’haurà d’aportar : 

- Certificat final d’obra. 
- Justificants corresponents a la gestió de residus per tal que la fiança sigui retornada. 

 
 -    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.  
 

-     L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix 910 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 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. 932/18-86. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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 0,40 X 40,00 €/m2                16 €. 
                                             Calçada 2,25*4 x 70 €/m2              630 €. 

 
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 La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 646,00 

€. 

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. 
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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 876,00 €. 
 

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

 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 960 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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. 960/2018, per import de 24.858,84 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

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

l’expedient i procedir al pagament.   
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 970 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud Centre Cívic la Caçadora de l'Ebre, exp. Gest.969/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de juny de 2018. 

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

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

realitzar una assemblea extraordinària de socis. La present autorització no dóna dret exclusiu 
sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 

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

la Societat La Caçadora de l’Ebre. 

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

Aprovació normes ús intern equipament Piscina municipals d'Estiu 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA, 

 
PRIMER: Aprovar les normes d’ús internes de la piscina d’estiu de Móra d’Ebre, les quals 

s’adeqüen  document  que regula el funcionament intern de la instal·lació de la piscina d’Estiu 

per la temporada 2018 aprovada en el seu dia. 
 

SEGON: Aquesta normativa de funcionament interna resta condiciona a l’aprovació d’un 
reglament d’ús de la instal·lacions i equipaments esportius municipals que es pugui aprovar en 

un futur. 

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

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

Sol·licitud FREE-MAN activitat extraordinària Revetlla de Sant Joan, exp. Gest 968  
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de juny de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització al Sr. ─── per a instal·lar una barra i per tallar la circulació de 

vehicles al carrer Bonaire, per tal de celebrar la Revetlla de Sant Joan. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria de Festes, a la Policia Local, i al Sr. ────, 

representant de la Cafeteria FreeMan de Móra d’Ebre. 
---------------- 

 


