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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      41 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   08 d'octubre 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. 

 
Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre ajuntament i CCRE 

Programa ENFEINA'T, Exp. Gest. 1436/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració interadministrativa per part del 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al 

programa ENFEINA’T 2017. 
 

SEGON: Nomenar a Julio Roca Font com a persona responsable de l’Ajuntament que assumirà 
les tasques de supervisió consistents en gestionar, dirigir i fixar les tasques de compliment 

d’objectius fixats i en concret, per poder executar i complir les actuacions del projecte amunt 
indicat. 

 

TERCER: Habilitar el senyor alcalde per la signatura de la documentació adient i procedir a 
realitzar les gestions necessàries per fer executiu el present acord. 

 
QUART: Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

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

 
Exp. 721/2018 reclamació responsabilitat patrimonial ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER. Reconèixer a la Sra. ──── el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels 

danys soferts en els seus béns o drets pel funcionament del servei de neteja viària mitjançant 

els treballs de desbrossat del carrer Maria del Miracle Descarrega per part de la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis, i els danys del qual han estat els següents: trencat del vidre 

davanter esquerre del seu vehicle; havent estat confirmada la relació de causalitat entre el 
funcionament del servei públic i la lesió produïda, tal i com s’ha justificat en la part expositiva 

del present acord. 
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SEGON. La quantitat a la qual ascendeix la indemnització és de 173,03 euros, que serà pagada 

per aquest Ajuntament. 
 

TERCER. Notificar als interessats aquesta Resolució juntament amb els recursos procedents 

contra el mateix. 
                                                             ----------------  

 
Expedient d'activitat 447/2018-4A Sr. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Donar per complimentat el tràmit d’esmena de defecte de l’activitat de baix risc 

sotmesa al règim de comunicació prèvia a favor del Sr. ────, de l’activitat de centre esportiu 

d’arts marcials i gimnàs ubicada a la travessera Barcelona, núm. 2 d’aquest municipi, d’acord 
amb el règim de comunicació prèvia d’activitat de baix risc inclosa en l’Annex II, que s’estableix 

a l’art. 13.1.b)  de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. 

 
SEGON: 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. 
 

TERCER:  Notificar aquest acord a l’interessat. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud Registre de la Propietat immoble c. Palla, 18, exp. Gest. 957/17. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  8 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER:  Aprovar l’informe emès en data 03/10/2018 pels serveis tècnics municipals per a fer 

constar  en el Registre de la Propietat, per nota al marge de la inscripció de la declaració d’obra 
nova, de la finca registral núm. 2.190, foli 190, tom 901, llibre 125, inscripció 5a., la concreta 

situació urbanística, amb la delimitació del seu contingut i indicació expressa de les limitacions 
que s’imposin al propietari la situació urbanística de la finca. 

 
SEGON:  Concedir un termini de 10 dies a l’interessat perquè puguin al·legar tot allò que 

considerin convenient en defensa dels seus drets i interessos. 

 
TERCER: Notificar aquest acord al Sr. ────. 

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

 
Sol·licitud Sra. ────, exp. Gest. 617/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  
 

Primer:  Tenir com a part interessada a la Sr. ──── 

 

Segon:  Donar trasllat de l’expedient a l’interessada.  
                                                             ----------------  

 
Comunicació 1a. Ocupació immoble c. Verger, 1 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar-se per assabentada de la primera ocupació d’edifici plurifamiliar amb 4 
habitatges de dúplex i un local, situat al carrer Verger,  núm. 1, pel que fa a les competències 

municipals, salvant les competències d'altres administracions i organismes.  

 
SEGON: Aprovar la liquidació que s’annexa a aquest acord. 

 
TERCER:  Donar trasllat d’aquest acord a Proyectos Proguevi, SL. 

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

 
Exp. d'obres núm. 1259/18-125. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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: 

 
Calçada: 

14,50ml x 4,0 ample = 58 m2  58 m2 x 70 €/m2=  4.060,00 € 

Vorera   

14,60ml x 0,4 ample = 5,84 m2  05,84 m2 x 40,00 €/m2=  233,60 € 
     

      FIANÇA A FORMALITZAR       4.293,60 € 

 
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 
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4.293,60€. 

o 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. 

 
- 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. 
 

OBSERVACIONS: 

 
- 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.  

- Donat que les obres afecten a paviment d’asfalt i panot en via pública, caldrà dipositar 
la fiança de reposició de paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 

paviments afectats. 

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

construir en el seu dia. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 

companyies dels serveis afectats del tram, TELEFÒNICA, FECSA I SOREA.  

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 
instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

- Les incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 
necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
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SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

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

drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 

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

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 
provisional per import de 4523,60 €. 

 
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. 1130/18-114. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicéncia 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: 

 
Recordar que també caldrà presentar: 

- l’Assumeix de Coordinació de Seguretat signat per un tècnic competent. 

- Certificat final d’obra signat per un tècnic competent. 

- Els justificants corresponents a la gestió de residus per tal que la fiança sigui retornada. 

- 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.  

- L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 

29de 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 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,  
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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. 1449/18-140. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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: 

 
No es podrà iniciar cap activitat fins que no es realitzi el corresponent expedient d’activitat amb 

aportació de projecte i certificat tècnic de compliment. El document tècnic haurà de justificar el 
compliment de les mesures contra incendis, contra soroll excessiu, emissions de fums, 

contaminació lumínica, accessibilitat, etc.  

  
  -    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'obra núm. 766/2018-68 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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:   
 

CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 
 

Les condicions de reposició serán: 

 
Vial:  

  9.00x4.00x70€/m2 2.520,00€ 
Vorera:   

3,00 x 40,00€/m2 120,00€ 

 
 FIANÇA A FORMALITZAR 2.640,00€ 

 
 

El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va construir 
en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 
 

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

- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a 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.  
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QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 3.474,00 €. 
 

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.  

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

Expedient d'activitat 873/17 -28/94 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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 

──── de l’activitat d’autoescola ubicada al passeig del Pont, 9-C 1r 2a, d’aquest municipi. 

 

SEGON: Inscriure les noves dades de l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 
 

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

QUART: Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 

riscos laborals a nivell intern. 
 

CINQUÈ: La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 
propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

 
SISÈ: 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. 
 

SETÈ: Notificar aquest acord als interessats. 
                                                             ----------------  

 

Expedient d'activitat 820/2018-10A SOREA SAU 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER. Donar-se per assabentada de que la mercantil SOREA SAU exerceix l'activitat d’oficina 

de gestió d’aigua potable, ubicada a l’Avinguda Comarques Catalanes núm. 16, d’aquest 
municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que 

s’estableix a l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 

de l’activitat econòmica. 

 
SEGON. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
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TERCER. Comunicar a la interessada que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència 

de riscos laborals a nivell intern. 
 

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

 
CINQUÈ. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 

propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 

SISÈ. 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. 

 
SETÈ. Notificar aquest acord a la interessada.  

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

Expedient d'activitat 909/2018 -11A  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents que la integren,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar per complimentat el règim de declaració responsable i assabentada de què el 

sol·licitant exercirà l'activitat dedicada a Habitatge d’ús turístic, a la vivenda del carrer de Santa 

Madrona, 15, de Móra d’Ebre.  
 

SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats i al Registre de 
Turisme de Catalunya. 

 

TERCER: Aprovar l’autoliquidació abonada pel titular, en aplicació de l’article 8 de l’Ordenança 
fiscal núm. 6, aprovada en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2014. 

 
QUART: Comunicar a l’interessat que haurà de complir el que contemplen els arts. 66 a 70 del 

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatge d’ús 

turístic, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i la resta de normativa 
que hi sigui d’aplicació. 

 
CINQUÈ: El present acord 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 d'activitat núm. 1203/18 - 13A 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
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PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia d’activitat de baix risc a favor 
de ────, de l’activitat de compravenda de bens usats ubicada al carrer Roger de Llúria, núm. 

6 d’aquest municipi, d’acord amb el règim de comunicació prèvia d’activitat de baix risc inclosa 

en l’Annex II, que s’estableix als articles 13.1.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 
SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 

 
TERCER:  Aprovar l’autoliquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 

 
QUART: Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 

riscos laborals a nivell intern. 

 
CINQUÈ: La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 

propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 

SISÈ: 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. 

 
SETÈ: Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

 
Devolució de fiançes de rases. Exp. G.1417/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades. 
 

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

 

Aprovació factures i despeses, exp- Gest. 1454/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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. 1454/2018, per import de 15.385,07 €, 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 174,72 €, així com el seu pagament. 
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TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
8.000,00 €. 

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

comptabilització als efectes oportuns. 

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

Aprovació contraprestació conveni de col.laboració ajuntament i Valls Corporació, 
exp. Gest. 1459/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar un pagament de 3.775,00 € com a contraprestació establerta en el conveni 
abans esmentat. 

 

SEGON: Donar trasllat a la intervenció, i comunicar aquest acord a la societat Valls Corporació, 
S.L.  

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

Aprovació liquidació runes 1S18, compemsació fiances, exp. Gest.1457/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar les liquidacions de la quota tributària de la taxa per l'abocament de runes i 

residus de la construcció i per l'abocament de terres provinents d'excavacions. L'import de la 

quota tributària és de 370,25 €. 
 

SEGON: Aprovar la devolució de les fiances dipositades detallades a la relació superior, prèvia 
compensació de les liquidacions aprovades. 

 

TERCER: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent. 
 

QUART: Donar trasllat a la Intervenció municipal i procedir als tràmits posteriors. 
                                                            ----------------  

 
Sol.licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1460/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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 mancomunitat propietaris Camí de les Hortes, 16 d'esapi públic (Sala 
Centre Cívic), exp. Gest. 1432/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

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

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

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 

control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i al Sr. ──── com a representant de 

la Mancomunitat de Propietaris Camí de les Hortes, 16. 

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

Sol·licitud Centre Cívic per reunió Quintos 1958, exp. Gest. 1461/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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 Guàrdia Municipal, 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. 
                                                             ----------------  

 
Sol.licitud espai municipal, Circuit de Móra d'Ebre, exp. Gest.1451/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

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

realitzar una reunió de la Junta Directiva de socis del Circuit. 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 del 

Circuit de Móra d’Ebre. 
                                                             ----------------  

 

Sol.licitud Assoc. De Dones espai municipal (Sala gran Democràcia), exp. Gest. 
1431. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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 de la sala gran de La Democràcia 

per a realitzar un taller tots els dimarts. 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 

de l’Associació de Dones de Móra d’Ebre. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud espai municipal, Centre Cívic, assoc. Matem lo bitxo, exp. Gest.1450/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre 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 realitzar una reunió d’entitats per la clotxa solidaria. 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 

de l’associació Matem lo Bitxo. 

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

Sol·licitud TV3 per instal·lar banderoles de La Marató, exp. Gest.1462/18. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Autoritzar la instal·lació de 50 banderoles per promocionar La Marató de TV3 en 25 

fanals de la població a l’Avinguda Generalitat, des del 28/11/18 al 19/12/18. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a la 

regidoria d’Acció Social i a la Guàrdia Municipal. 
                                                             ----------------  

 
Transmissió drets funeraris IV nínxols 261CB i 8CA, Sr. ────, exp. Gest. 1370/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  10 de setembre  de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Atorgar la transmissió, inter vivos, dels drets reals d’ús privatiu dels nínxols núm. 261 

CB i 8CA per un període 50 anys al  Sr. ──── com a titular del dret funerari 
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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  

 
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 

acord al Sr. ────. 

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

Transmissió drets funeraris MC panteó 27CA, Sra. ────, exp. Gest. 1419/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  8 d’octubre  de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del panteó 27CA 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 18,59€ 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 ajuts a la gestió forestal, exp. gest.1458/18, 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’octubre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Acollir-se al que preveu l’ordre ARP/1953/2018 i sol·licitar un ajut al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  pel manteniment de les vies forestals 
estratègiques en el terme municipal de Móra d’Ebre a l’empara del que es preveu dins el 

següent apartat: 

 
- Manteniment i millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis. Arranjament 

dels següents camins municipals: camí de les Gandeoles, camí de Salvaterres I, camí 
del Pinell a Móra, Camí de Salvaterres II (part), camí de les Guixeres (part). Total 10 

quilometres. 

 
SEGON: Prendre el compromís, en cas que sigui atorgat l’ajut pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, de consignar el crèdit suficient i adequat  al pressupost de la 
Corporació per l’execució d’aquesta obra. La partida pressupostaria a la qual s’imputarà 

l’actuació serà la següent: 7-454-21001. 
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TERCER: Habilitar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per tal de dur a terme aquest acord. 

 
QUART: Comunicar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació. 

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

 


