
 
 

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 

1 

ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      30 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   23 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. 

 
Contracte serveis direcció facultativa i coordinació seguretat i salut Obra passera, 

exp. Gest. 548/17 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Executar el contracte de serveis per la direcció facultativa i la coordinació de 

seguretat i salut de l’obra construcció de passera peatonal sobre el barranc de Faneca a Móra 
d’Ebre, amb el Sr. ────, atesa la necessitat de  contractació que consten a l’expedient, vist 

que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que 

l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els 

llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les 
següents condicions: 

 
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.  

 Codi CPV:  71247000 i 71247000-1 

 El termini es fixa al plec de clàusules administratives particulars i al projecte  que van 

regir la contractació de les obres  a comptar des de la data de notificació del present 

acord.  

 El preu del contracte es fixa en 2.168, €, IVA exclòs i 433,77 € d'IVA . 

 
 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i  de 

les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 

l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 

  
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 2.602,59€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 9-171-609.00 del pressupost vigent. El pagament es realitzarà un cop 

presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
 
TERCER. Informar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que el Sr. ──── serà el  responsable 

del contracte. 
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QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i 
comunicar a l’àrea d'Intervenció.  

 
CINQUÈ. Donar la publicitat escaient mitjançant extracte de les dades bàsiques del present 

contracte al  perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 

Catalunya.   
                                                             ----------------  

 
Contracte d'obres arranjament i millora varis camins municipals 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient t i emetre per part dels òrgans  correponents: 
 

- Informe de necessitat i idoneïtat del contracte,  

- Informe de supervisió quan les obres afectin a l'estabilitat, la seguretat o estanqueïtat 
- Elaboració del quadre de condicions tècniques 

- Autorització de la despesa 
- Sol·licitud de tres pressupostos  a empresaris per la realització de l’obra d’acord amb 

el projecte abreujat elaborat pel tècnic municipal. 
 

SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 

gestió d’aquest Ajuntament. 
                                                             ----------------  

 
Expedient contracte obres "Treballs ampliació Caixa Camí de l'Esperança 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient t i emetre per part dels òrgans  correponents: 

 
- Informe de necessitat i idoneïtat del contracte,  

- Informe de supervisió quan les obres afectin a l'estabilitat, la seguretat o estanqueïtat 
- Elaboració del quadre de condicions tècniques 

- Autorització de la despesa 
- Sol·licitud de tres pressupostos  a empresaris per la realització de l’obra d’acord amb 

el projecte abreujat elaborat pel tècnic municipal. 

 
SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 

gestió d’aquest Ajuntament. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud ajut rehabilitació façana c. Pietat, núm. 8 
 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar al Sr. ──── una subvenció per import de 18,28 euros en concepte de la 

rehabilitació de la façana del carrer Pietat, núm. 8, en compliment de les Bases específiques per 

a l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i 
restauració i  la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis. 

 

SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del 
pressupost vigent. 

 
TERCER: Comunicar a l’interessat que, en el termini màxim de sis mesos següents a comptar 

des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa del 

compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades. 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada 

la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals, 
i revisió de la documentació exigida.  

 
QUART: Comunicar aquest acord a l’interessat i donar-ne trasllat al Departament de 

Comptabilitat-Intervenció. 

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

Expedient sancionador infracció normativa protecció contaminació acústica Just in 
Informat i debat en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER. Incoar expedient sancionador per la comissió d’infraccions a la vigent normativa 

sobre protecció de la contaminació acústica, contra ────, en tant que es titular del local 

anomenat JUST-IN situat a la Travessera de Barcelona, núm. 5 de Móra d’Ebre,amb llicència de 

sala de festes amb espectable pels incompliments següents:  
 

- Incomplir el requeriment municipal  de presentació, en el termini establert que va 
finalitzar el dia 25 de juny de 2018, de  “Certificat de realització de mostreig que 
acrediti el compliment acústic de l’activitat respecte a la legislació vigent”  a realitzar 
per una Entitat ambiental de control acreditada per la Generalitat de Catalunya.  Havent 
de prendre mesura concreta a l’habitatge de la veïna que s’ha queixat amb insistència, i 
viu al c/ Mora la Nova, núm. 15, 1er.  

  

SEGON. Que els fets referenciats poden ser considerats com a constitutius d'infracció 
administrativa en matèria de protecció de la contaminació acústica, Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de Protecció contra la contaminació acústica,  tipificada la infracció com greu, art. 30.2.f) 

podent-los correspondre una sanció entre 900 € i 12.000 euros, de conformitat amb l'article 
33.1.b) de la  16/2002, de 28 de juny. 

 
TERCER. Nomenar  com a òrgan instructor del procediment sancionador a ──── sent 

Secretari de el Ajuntament, així mateix, s'estarà a l'establert sobre abstenció i recusació en els 

articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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QUART. Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, i depenent de la qualificació de la 

infracció, es remetran les actuacions a l'òrgan competent per resoldre. 
  

CINQUÈ. Advertir que, iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva 

responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà 
una reducció del 20 per cent sobre l'import de la sanció que pogués correspondre, sempre que 

deixi constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa 
contra la sanció. 

L'efectivitat de les citades reduccions estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 

  
SISÈ. Adoptar, amb l'objecte de garantir l'eficàcia de la resolució sancionadora, de conformitat 
amb l'article 56.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, i quan així venja exigit per raons d'urgència inajornable, les 
següents mesures provisionals: 

  
a) Suspensió temporal d'activitats. 
 
b) Prestació de fiances. 
 
c) Retirada o intervenció de béns productius o suspensió temporal de serveis per raons de 
sanitat, higiene o seguretat, el tancament temporal de l'establiment per aquestes o altres 
causes previstes en la normativa reguladora aplicable. 
 
d) Embargament preventiu de béns, rendes i coses fungibles computables en metàl·lic per 
aplicació de preus certs. 
 
i) El dipòsit, retenció o immobilització de cosa moble. 
 
f) La intervenció i dipòsit d'ingressos obtinguts mitjançant una activitat que es consideri il·lícita i 
la prohibició de la qual o cessació es pretengui. 
 
g) Consignació o constitució de dipòsit de les quantitats que es reclamin. 
 
h) La retenció d'ingressos a compte que hagin d'abonar les Administracions Públiques. 
 
i) Aquelles altres mesures que, per a la protecció dels drets dels interessats, prevegin 
expressament les lleis, o que s'estimin necessàries per assegurar l'efectivitat de la resolució. 
 
SETÈ. Notificar la present resolució d'incoació del procediment als interessats. 
  
VUITÈ. Comunicar a l'Instructor la iniciació de l'expedient amb trasllat de quantes actuacions 

existeixin sobre aquest tema, així mateix, notificar la present resolució als interessats, entenent 
en tot cas per tal a l'inculpat, indicant-los que disposaran d'un termini de 10 dies, a comptar 

des de la recepció del present acord d’inici,  per aportar quantes al·legacions, documents i 

informacions estimin convenients i, si escau, proposar prova concretant els mitjans que 
pretenguin valer-se, quedant l'expedient a la seva disposició en les oficines municipals. 

                                                             ----------------  
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Expedient d'activitat 572/2017-9 GONZALEZ INSA, SL 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ADOPTA  la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 

PRIMER:  Concedir  a GONZALEZ INSAL, SL la llicència ambiental sol·licitada, que és la que 
s’especifica, amb subjecció a les mesures preventives, mesures de control i mesures de garantia  

que consten a l’acord de  L’Òrgan Tècnic Ambiental. 
 

SEGON:  Notificar aquesta proposta de resolució provisional als titulars de l’activitat,  a l’Oficina 

Tècnica Ambiental Comarcal i als òrgans que han informat Agencia de Residus de Catalunya i 
Agència Catalana de l’Aigua,  perquè en el termini de quinze dies formulin les al·legacions, els 

documents i les justificacions que considerin oportunes. En el cas que no es presentin 
al·legacions o no s’hagin introduït modificacions en el projecte, la proposta de resolució 

provisional esdevé definitiva automàticament i s’eleva a l’òrgan municipal competent perquè 

n’emeti la resolució. 
---------------- 

 
Exp. d'obres núm. 1104/18-110. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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. 844/18-74. 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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 

Previ a l’inici de les obres caldrà la presentació de la informació requerida. 

 

- Cal indicar el destí de les aigües evacuades de tota la superfície a tractar, així com el 
seu origen i naturalesa. 

 
 -    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. 1098/18-108. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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.  
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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. 1115/18-111. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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. 1103/18-109. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 

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

ACORDA:  
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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. 1073,18-105. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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       2,09*0,4 X 40,00 €/m2               33,44 €. 
                                              

                                           Calçada       3,5 x 4 X 70,00 m2                   980,00 € 

 

Fiança a formalitzar                                                          1013,44 € 
 

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 1013,44 €. 

 
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 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. 
 
- 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 1243,44 €. 
 

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 taxa runes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
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. 

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

Sol·licitud baixa taxa escombrairies, exp. gest 1080 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

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

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

Aprovació factures i despeses. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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. 1123/2018, per import de 90.266,89 €, 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 28,80 €, així com el seu pagament. 

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

19.317,98 €. 

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

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

 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 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 sala Centre Cívic per un casament, exp. Gest. 1135 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 

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

 
ACORDA: 

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

Magdalena, per a celebrar un matrimoni civil. 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: 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. ────. 

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

 
Sol·licitud sala Centre Cívic quintos'68, exp. Gest 1114 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol 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 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 a la Sra. ──── com a representant 

dels Quintos 1968. 

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

Sol·licitud Club Nàutic per inauguració de bar 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 

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

ACORDA: 

   
PRIMER: Cedir dues tarimes de 2x2 metres per un import de 72,00 € i liquidar, juntament amb 

aquest import, els preus de transport i muntatge un cop s’hagi informat per part del 
responsable de la brigada municipal. 

 

SEGON:  Prèviament caldrà dipositar una fiança de 300,00 €. 
 

TERCER: Que l’horari de tancament, al tractar-se d’una festa en cap de setmana, es podrà 
perllongar 30 minuts més de l’hora estipulada a l’ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, és 

a dir, fins a les 2:30 h. 
 

QUART: Requerir a l’interessat que ens aporti la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil 

que doni cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització d’aquesta 
actuació. 

 
CINQUÈ: Adoptar per part del membres de l’organització les mesures adients per tal de prevenir 

riscos per a la seguretat i prevenir inconvenients per a terceres persones. 

 
SISÈ: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 

puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en faci de les instal·lacions. 
 
SETÈ: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────, com a representant del bar “Lo Sirgador”, a la 

regidoria d’Obres i Serveis i a la Guàrdia Municipal. 
                                                             ----------------  
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Sol·licitud subvenció veïns Plaça de l'Estrella. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar una subvenció econòmica de 150 EUROS als Veïns de la Plaça de l’Estrella 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 Subvenció 
Cultural de la Plaça de la Estrella, 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. ────, representant dels Veïns de la Plaça de l’Estrella. 

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

 
Sol·licitud Quintos'68 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol de 2018. 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar la instal·lació de 4 carpes a la terrassa del bar NouTurú per celebrar un 

sopar el dia 1/09/18. 
 

SEGON: Comunicar que es podrà posar música ambient fins a les 2:00 a.m. 
 
SEGON: Donar trasllat a la Sra. ────, com a representant dels quintos 1968, a la Regidoria de 

Governació i a la Policia Local. 
 

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 transmissió dret funerari Mortis causa nínxols 51CV  i 52CV 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  23 de juliol  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 nínxol 51 CV i 52CV per un 
període 50 anys a la Sra. ────. 

 
SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 

del cementiri municipal, per un import de 12,40€ i de 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 dret funerari MC  nínxol 450CN, exp. Gest. 1141 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  23 de juliol  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 nínxol 450CN per un període 50 
anys a la Sra. ────. 

 

SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 
de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 

del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de 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 ocupació d'un espai davant del mercat municipal 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 23 de juliol 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 27/07/18, 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 la Sra. ────, en representació de l’Assemblea Nacional 

Catalana, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia Municipal. 

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

 


