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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      28 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   09 de juliol 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. 

 
Expedient d'obra 257/2017 - 51 Sr. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  9 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar trasllat de la documentació presentada pel Sr. ────  al Departament de 

Territori i Sostenibilitat  per tal de que continuï el procediment d’aprovació definitiva de projecte 
d’actuació especifica per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,  d’acord 

amb l’art. 48 del Decret 1/2010 de 3 d’agost (LUC) i concordants del Decret 64/2014, de 13 de 
maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  

 
SEGON: Comunicar aquest acord al Sr. ────. 

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

 

Exp. núm.1049/18. devolució fiances runes. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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.  

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

 
Expedient activitat JUST- IN  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  
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PRIMER: Obrir actuacions prèvies al procediment sancionador, amb motiu dels resultats de la 
prova de sonometria  realitzada per la Policia Local en data 17/06/18,  com a conseqüència de 

la denuncia telefònica rebuda de la veïna del c/ Mora la Nova, núm. 15.  
 

SEGON: Sol·licitar pressupostos a Entitats de  Prevenció de la Contaminació Acústica 

col·laboradora de l’Administració. 
 

TERCER:  Que la Secretaria-Interventora i els Serveis Tècnics informin al respecte del 
procediment a seguir  i  circumstancies rellevants  respectivament. 

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

Exp. d'obres núm. 1058/18-104. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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. 973/18-92. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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: 
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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. 1016/18-99. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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  5,50*4 x 70,00 €/m2        1.540,00€ 
 

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 390,80 €. 

 
Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a lAjuntament (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 1786,00 €. 

 
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. 1017/18-100 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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 8,00*4 x 70,00 €/ m2                    2240,00 € 
                                           

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 2256,00 €. 

o Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
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- 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 2.486,00 €. 

 

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. 1018/18-101. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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 40,46*0,4 X 40,00 €/m2               647,36 €. 
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                                             Calçada 110 x 70,00 €/ m2                    7700,00 € 
                                              
 

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 390,80 € 

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. 

 
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 10.847,36 €. 
 

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. 1037/18-102. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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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. 1042/18-103. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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: 

 
 La clau 2, no estableix l’obligatorietat de disposar de coberta de teula.   

La llicència només s’atorga per la substitució de les teules per la xapa. Cas de que hi 
hagi substitució d’algun element estructural, caldrà presentar un projecte tècnic signat i 

visat i assumeix de les obres.  

 
 -    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 
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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. 1008/18-98 Ampliació 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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.  

 
-      L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 300,50 

EUROS 
 

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.  

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

Expedient taxa runes 1S14, exp. Gest 873/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol de 2018, 

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

 
ACORDA: 
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PRIMER: Donar trasllat de la relació d’expedients deutors que figura a l’encapçalament a BASE, 
Gestió d’Ingressos, per a la seva gestió en executiva. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a Base, Gestió d’Ingressos, i a la Tresoreria-Intervenció. 

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

 
Aprovació liquidació taxa gual núm. 120, exp. Gest. 1067 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 de juliol 2018. 
 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la liquidació de taxa de llicència de gual número 120 corresponent a l’any 

2018, del C/ Doctor Borràs, 17 que ascendeix a l’import de 130,12€. 
 

SEGON: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar 

als interessats. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud baixa taxa escombraries, Sra. ────, exp. Gest. 1080/18 

Atès el que s'estableix a l'ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la recollida 

d'escombraries.  
Atès l’informe de la Policia Local al respecte. 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Acceptar la petició i canviar la taxa d’escombraries a la tarifa d’habitatge familiar, 

20,42 €/trimestre, a partir de la facturació corresponent al 3r trimestre de 2018, tot advertint 
l’obligació de comunicar el fet de reprendre qualsevol activitat en aquest local. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i a la senyora ────. 

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

Aprovació liquidació reserva d'espai, Sra. ────, exp. Gest. 1070/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 de juliol de 2018, 

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

ACORDA,  
 

PRIMER: Aprovar la liquidació de taxa per la reserva d’espai corresponent a l’any 2017 per la 
Sra. ────  al C/ Móra la Nova, 29, que ascendeix a l’import de 195,18€. 

 
SEGON: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar a 
la Sra. ─────. 

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

Aprovació liquidació taxa reserva d'espai, ACTIVA MÚTUA, exp. Gest. 1069/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA,  

 

PRIMER: Aprovar la liquidació de taxa per la reserva d’espai corresponent a l’any 2017 per 
ACTIVA MUTUA 2008 al C/ Dr. Fleming, 9, que ascendeix a l’import de 292,77 €. 

 
SEGON: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar a 

ACTIVA MUTUA 2008. 
                                                            ----------------  

 

Aprovació factures i despeses, exp. Gest 1078/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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. 1078/2018, per import de 19.027,43 €, 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 142,80 €, així com el seu pagament. 

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

24.000,00 €. 
 

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

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

 
Aprovació liquidació taxa gual núm. 7, exp. Gest. 1066/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 de juliol 2018. 

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

ACORDA,  
 

PRIMER: Aprovar la liquidació de taxa de llicència de gual número 7 corresponent a l’any 2018 
a ITP,S.A., al C/ Princesa, 12A que ascendeix a l’import de 97,59€. 

 

SEGON: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar a 
la Sra. ────. 

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

 
Aprovació liquidació taxa gual núm. 101, exp. gest. 1068 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 09 de juliol 2018. 
 

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

PRIMER: Aprovar la liquidació de taxa de llicència de gual número 101 corresponent a l’any 
2018, del C/ Doctor Borràs, 17 que ascendeix a l’import de 130,12€. 

 

SEGON: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar 
als interessats. 

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest 1084/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol 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 per organitzar un taller d'estalvi energètic. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a disposar del 
Centre Cívic La Magdalena, per tal que la Fundació Gas Natural Fenosa organitzi un taller 

d’estalvi energètic gratuït.  La present autorització no dona 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 d’Acció Social i a la Sra. ────, com a Coordinadora 

de l’Àrea de l’àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

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

Acceptació subvenció arranjament camins CCRE, exp. Gest. 512/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 9 de juliol de 2018. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre  per import 

de 5.991,18 €, pel concepte de manteniment i millora del camí de Miravet i varis trams del camí 

de la Ratlla del Terme. 
 

SEGON: Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat. 
 

TERCER: Comprometre’s a complir les obligacions establertes a les bases de la convocatòria i 
les condiciones fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 

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

Sol·licitud assistència jornada 
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’assistència a la secretaria interventora accidental ──── 

 

SEGON: Donar trasllat a Secretaria i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 
desplaçament, i comunicar aquest acord a les treballadores. 

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


