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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      27 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   28 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. 

 
Contracte serveis redacció PAU's Festes 

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

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe i Memòria justificativa  emès per la responsable de Festes 
en el que es motiven les necessitats de contractar. 

 

SEGON: Adjudicar el contracte de serveis per la redacció del pla d’autoprotecció de la fira Móra 
Morisca i, per l’altra, de la redacció de diferents plans d’autoprotecció de les Festes Majors, així 

com també la revisió i adaptació dels plans d’autoprotecció dels diferents actes de les Festes 
Majors al Sr. ───── amb NIF 397XXXXXX, CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura, 

construcción, ingeniería e inspección,  per un valor de contracte de  4.915,00 € + 1.032,15€, 

d’IVA la qual cosa fa un total de 5.947,15 €. Mitjançant el procediment de contracte menor, en 
tots els termes, drets i obligacions que consten al pressupost presentat 

 

TERCER: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-920-22705 del 
pressupost de l’any 2018.  

 
QUART: Habilitar al Sr. Alcalde President la signatura de la documentació adient, si s’escau. 

 
CINQUÈ: Donar trasllat a la regidoria de Festes, a Tresoreria-Intervenció i comunicar aquest 
acord al Sr. ────.                                                            

–-------------- 

 
Contractació serveis Direcció Casal d'Estiu 2018 

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

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe i Memòria justificativa emès per la responsable de 
Joventut en el que es motiven les necessitats de contractar. 
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SEGON: Adjudicar el contracte de serveis per de l’Esplai Treu Banya, amb NIF núm. G-
43576529, CPV 9200000-1; 92331210-5 per la realització del servei de Casal d’Estiu com una 

activitat de lleure durant el període de vacances escolars d’estiu, d’acord amb el pressupost que 
ascendeix a 7.618,14€  mitjançant el procediment de contracte menor, en tots els termes, drets 

i obligacions que consten al pressupost presentat 

 
TERCER: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 25-337-22699 del 

pressupost de l’any 2018.  
 

QUART: Habilitar al Sr. Alcalde President la signatura de la documentació adient, si s’escau. 
 

CINQUÈ: Comunicar aquest acord al departament de secretaria, a Joventut, a Comptabilitat-

Intervenció i a l’Esplai Treu Banya. 
---------------- 

 
Acord resposta escrit Sr. ────  NRE 930 

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

 

ACORDA: 
 
PRIMER: Accedir a la petició del Sr. ──── de facilitar-li còpia de l’escrit presentat per Vilanova 

Fustes, SCCL en data 4 d’abril de 2018 (NRE 930/2018) com interessat en l’expedient de 
referència pels motius justificats en la part expositiva de la present resolució. 

 
SEGON: Notificar la present resolució al Sr. ────.  

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

 
Sol·licitud Diputació, exp. Gest 471-2017 PAM 2 

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

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

ACORDA: 
 

Primer: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’aprovació del canvi de destinació de la 

subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017, concedida per a l’actuació “Millora de 
l’accessibilitat del passeig de l’Ebre” entre l’embarcador i la Plaça de Braus”, per a l’actuació 

següent:  
 

- Construcció d’un port fluvial a Móra d’Ebre 
- Cost total actuació: 219.453,92 euros 

- Subvenció Diputació PAM 2017 que es sol·licita: 56.170,61 euros 

 
Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a 

la gestió i realització dels acords anteriors.  
 

Tercer: Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la resta de documentació relacionada a la 

base 9.1 de les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017a la Diputació de 
Tarragona.  
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---------------- 
 

Sol·licitud Diputació exp. Gest. 256-2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció nominativa per a inversions per 

un import de 60.000 euros per l’actuació de “Construcció d’un port fluvial a Móra d’Ebre”, pels 
motius indicats a la part expositiva de la present resolució. 

 

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’executivitat del present acord. 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la resta de documentació que sigui 
preceptiva a la Diputació de Tarragona.  

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

 
Exp. Gest 983 Projecte rehabilitació Pont d'Arcades 

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

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Informar favorablement  el projecte “Reparació del pont sobre el riu Ebre en la N-
420A,  MORA D’EBRE-MORA LA NOVA”   encarregat pel Ministeri de Foment.  

  
SEGON:    Proposar  al Ministeri de Foment  que sol·liciti  informe al Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, per tal de que emeti informe sobre aspectes de la seva 

competència.    
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
---------------- 

 

Sol·licitud subvenció Ministerio de Fomento 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 
 

Primer: Sol·licitar al Ministeri de Foment una subvenció amb càrrec a l’1,5% Cultural per a 

l’actuació “Restauració i adequació per a la visita pública del Castell de Móra d’Ebre”   del 70% 
del pressupost total del projecte que ascendeix a 480.000 €. 

 
Segon: Aprovar  la proposta de repartiment de l’execució de dita actuació  entre  les anualitats 

següents: 

 
- 2019: 30% 

- 2020: 70% 
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Tercer:  Informar favorablement l’adopció per l’òrgan competent, l’Alcaldia, d’un compromís 
exprés d’habilitació d’una partida pressupostaria per a l’actuació “Restauració i adequació per a 

la visita pública del Castell de Móra d’Ebre” en els pressupostos de l’Ajuntament dels exercicis 
2019 i 2020 amb el 30% previst del finançament d’aquesta actuació, que correspon a la 

Corporació local, d’acord amb la competència de l’Alcalde d’elaborar el pressupost de 

l’Ajuntament, a l’empara de l’art. 168 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.   

 
Quart: Assumir el compromís d’aportar com a mínim el 10% del pressupost, cas que 

l’Ajuntament obtingui altres subvencions per a la mateixa finalitat.    
---------------- 

 

Exp. d'Obres 956-ENDESA 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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:  

 

- Afectacions a façanes, vialitat i al subsòl: 

   

Segons s’indica en documentació presentada les obres no afecten a la calçada. Si 

durant l’execució de les obres, s’hagués d’afectar a la calçada, prèviament es 

comunicarà als serveis tècnics per tal de que es pugui calcular el import de la 

fiança 

 

- Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies d’ocupació de 

la via pública.   

 

- 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.  
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- 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, 

TELEFONICA, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS 

ETC.  Caldrà haver obtingut l’informe favorable de la distribuïdora de Gas 

Natural, d’acord amb el que s’estableix a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del 

Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat 

segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, i en vigor a tots els efectes des del dia 4 de 

març de 2007.  

 

- 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. 

 

 

- 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. 

 

- 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 que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

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 751-18- INICIATIVES 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018, 

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

 
ACORDA:  
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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: 
   

Observacions/Requeriments: 

 
Previ a l’inici d’obres, caldrà presentar: 

- En la documentació tècnica del projecte executiu manca presentar els càlculs justificatius 

energètics, i que el document estigui signat per un tècnic competent i visat pel seu col·legi 

corresponent. 

- En la documentació tècnica manca presentar l’Assumeix de Coordinació de Seguretat per un 

tècnic competent. 

- En la documentació tècnica manca presentar l’Assumeix de Direcció Facultativa per un tècnic 

competent. 

- En cas de muntatge de grua, previ al muntatge, es requerirà el Projecte i Certificat a efectes de 

tramitació de llicència signat per una Entitat d’Inspecció i control. Una vegada muntada s’haurà 

de presentar l’imprès GR1. Si no es realitza el muntatge de grua es requerirà un document 

simplement especificant tal efecte. 

- 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.  

- Es justificarà documentalment l’aptitud portant de la coberta actual respecte a la nova 

instal·lació projectada 

-  Cal deixar constància que no es podrà iniciar l’activitat, sense que s’aporti el corresponent 

expedient de llicència d’activitat i es tramiti la mateixa. També caldrà aportar certificat 

acreditatiu de que les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat per a l’activitat 

conforme a l’article 77 del decret 146/2003. 

 
 

 
-    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.  
 

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

Exp. d'obres núm. 992 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 9,77 X 40,00 €/m2               390,80 €. 
                                              
 

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 390,80 €. 

 
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.  
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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 620,80 €. 
 

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. 1008 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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'activitat 471-18 A16-12 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de juny de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació  de canvi de titularitat  a favor de la 

Sra. ────,  de l’activitat  d’explotació caprina de llet per allotjar 500 cabres, 6 bocs, 40 cabres 
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de reposició i 100 cabres d’engreix,  producció i venda de llet i venda directa de cabrits per a 
carn, ubicada al Polígon 7- Parcel·la 64, d'aquest municipi, qui se subroga en tots els drets i 

obligacions derivades de l’activitat.  
 

SEGON; Aquesta activitat resta subjecta al règim de control de les activitats sotmeses a 

comunicació que estableix l’art. 73.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCAA),  pel que fa al pla de control de la gestió de les 

dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia. 

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

 

QUART 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. 
 

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats.  

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

Exp. d'Activitat 1085-2017 A11-17 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 

 
Primer:  Donar per conclòs el procediment i ordenar l’arxiu de l’expedient. 

 
Segon: Donar  trasllat d’aquest acord al Sr. ────. 

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

 

Exp. d'activitat 52-18 A12-00 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de juny de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia de la modificació de l’activitat 

per ampliació, presentada per la mercantil FRAGADIS, SL, que exerceix l'activitat comercial 
d’autoservei d’alimentació, ubicada al c/ Santiago Rusiñol, s/n, d’aquest municipi.    

 
SEGON. L’activitat haurà de disposar del seu pla d’autoprotecció de riscos laborals i del projecte 

elèctric de l’ampliació.  

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

 
QUART 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. 
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CINQUÉ. Notificar aquest acord a les parts interessades.  
---------------- 

 
Exp. d'activitat 887-18 A20-91 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de juny de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER. Donar per complimentat  el tràmit de comunicació de canvi de titularitat a favor del Sr. 

────, de l’activitat d’Armeria i venda permanent d’articles pirotècnics, amb una capacitat 

màxima d’emmagatzemat de 50 kg, al c/ Sant Antoni, núm. 52 d’aquest municipi.    

 
SEGON. Donar per complimentat el tràmit de comunicació de la modificació de l’activitat 

d’Armeria i venda permanent d’articles pirotècnics, amb una capacitat màxima d’emmagatzemat 
de 50 kg, al c/ Sant Antoni, núm. 52   presentada pel Sr. ────, amb subjecció a les condicions 

imposades per la Subdelegació del Govern a Tarragona. 

 
TERCER. L’activitat haurà de disposar del seu pla d’autoprotecció de riscos laborals.  

 

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

CINQUÈ. 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. 

 
SISÈ. Donar trasllat d’aquest acord a la Subdelegació del Govern a Tarragona. 

 
SETÈ. Notificar aquest acord a les parts interessades.  

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

 
Devolució fiança rasa exp. 996 

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

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

Acord devolució factures enllumenat públic-UTE 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2017 

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

ACORDA:  
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PRIMER: Que les factures detallades a la part expositiva d’aquest acord  es retornin a l’Empresa   

per tal que s’emetin  d’acord als paràmetres que s’exposen al Plec de clàusules administratives 
que regeixen el contracte de gestió del servei públic de l’enllumenat exterior 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa ENDESA INGENIERIA SL ENEL SOLE SRL UTE 
i a Tresoreria.  

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

Sol·licitud devolució fiança CIUDADANOS 
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 la devolució a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA de la fiança de 

50,00 € dipositada per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa 

informativa el dia 15/06/18, de 10.00 a 13.30 h.  
 

SEGON: Comunicar aquest acord a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, a la regidoria 
de Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 

---------------- 
 
Sol·licitud assistència curs empleat públic, Sr. ──── 

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

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència al curs: “Jornada sobre La contaminació acústica ” 

al treballador públic ────  en assistir a aquest curs. 

 
SEGON: Donar trasllat a Secretaria i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 

desplaçament, i comunicar aquest acord a les treballadores. 
---------------- 

 

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 CCRE Centre Cívic Joventut 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 a la Sra. ──── per a disposar del Centre Cívic La Magdalena i 

de la sala de vidres de l’edifici de la Democràcia, per a realitzar un curs de monitor de lleure. 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 Guàrdia Municipal, per tal de realitzar les tasques de 

control de l’estat de la Sala, a la regidoria de Joventut, a la regidoria d’Obres i Serveis i a la Sra. 
────  com a representant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

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

 

Sol·licitud ANC 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir a ANC l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal 

amb una carpa informativa el dia 28/05/18, seguint les indicacions del servei de la Policia Local 
per a la seva ubicació. 

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

les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Notificar que s’utilitza la fiança prèvia de 50,00 € dipositada per l’ocupació d’un espai el 

25/06/18, que serà retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  
 

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

 

QUART: 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. 

 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord a l’Assemblea Nacional Catalana, a la Intervenció i al servei 

de la Guàrdia Municipal. 

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

Sol·licitud enllumenat Pista Coberta. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Autoritzar l’obertura dels llums del poliesportiu cada dia, durant l’estiu, de 21.30 a 

23.30 hores, per anar a jugar a futbol.  
 

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

les possibles necessitats del servei municipal. 
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SEGON: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 

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

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────  i a la Guàrdia Municipal. 

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

 
Sol·licitud piscines Residència Natzaret 

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

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització a la Residència Natzaret per la utilització de les piscines 
municipals els dies i hores assenyalats  a la part expositiva. La present autorització no dóna dret 

exclusiu sobre la utilització, que resta condicionada a les possibles necessitats del servei 
municipal. 

 

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 ────, director de la Residència Natzaret, a la 

regidoria d’Esports i al coordinador de les piscines municipals. 

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

 
Sol·licitud instal·lacions piscines Jeroni Moragas 

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

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de 
Moragas per la utilització de les piscines municipals els dies i hores assenyalats  a la part 

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

 

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’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni 

de Moragas, a la regidoria d’Esports i al coordinador de les piscines municipals. 
---------------- 

 

Sol·licitud piscines Centre rehabilitació Jeroni Moragas 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 
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PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de 
Moragas per la utilització de les piscines municipals els dies i hores assenyalats  a la part 

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

 

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’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni 

de Moragas, a la regidoria d’Esports i al coordinador de les piscines municipals. 
---------------- 

 

Sol·licitud instal·lacions piscines Club de Tennis 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització al Club Tennis Móra d’Ebre per la utilització de les piscines 

municipals els dies i hores assenyalats  a la part expositiva, prèvia presentació d’un llistat dels 
nens i una còpia de les autoritzacions escaients dels pares, mares  o tutors dels menors d’edat. 

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

 

SEGON: Abans d’iniciar-se aquesta activitat caldrà presentar una còpia de l’assegurança de 
responsabilitat civil i d’accidents del campus d’estiu en instal·lacions externes a les pistes de 

Tennis. 
 

TERCER: Aquesta autorització no inclou ni suposa la d'altres organismes públics  que siguin 

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

 
QUART.- 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, atès que 

es troben sota la supervisió dels monitors i monitores del Campus. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Club Tennis Móra d’Ebre, a la regidoria d’Esports i al 
coordinador de les piscines municipals. 

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

Sol·licitud material i centre cívic Esplai Treu Banya 

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

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Autoritzar les peticions realitzades a la part expositiva. 
 

CINQUÈ: Donar trasllat a l’Esplai Treu Banya, a la regidora de Joventut, al regidor d’Obres i 
Serveis i tècnic de cultura. 
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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.  

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

 
Sol·licitud sala gran Democràcia Rosa d'Abril 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juny 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 gran de La Democràcia 

per a celebrar el sopar de comiat de l’associació. 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. ────, representat de 

l’Associació Cultural Rosa d’Abril de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud Centre Cívic Quintos'58 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de juny de 2018. 

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

 
ACORDA: 

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

per a realitzar una reunió de quintos. 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 dels 

Quintos 1958. 
---------------- 

 


