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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.: 42 

Caràcter: Ordinària 
Data:  15 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. 

 
Adjudicació contracte del servei de poda, exp. Gest. 1394/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Iniciar l’expedient i emetre per part dels òrgans corresponents:  
- Informe de necessitat i idoneïtat del contracte, per part del regidor d’Obres i Serveis  
- Informe Insuficiència de mitjans personals  
- Quadre condicions tècniques, que inclogui la justificació de la manca d’incompatibilitat del 
contractista. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 
gestió d’aquest Ajuntament. 

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

 

Expedient neteja de solars, exp. Gest. 851/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Deixar sense efecte les liquidacions corresponents als treballs realitzats en els solars 

esmentats.  
SEGON: Donar trasllat de l’acord als interessats i a Tresoreria-Intervenció.  

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

Devolució fiances runa Exp.1478/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’octubre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

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

demolició. 
 

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

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

Exp. D'obra 1487/18-143 SHOWSLAND, SL 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15d’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 s’hagi tramitat la corresponent comunicació 
conforme a la normativa corresponent.  

  
 -L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  
 

SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 

TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat.  
                                                            ----------------  

 

Exp. D'activitat núm. 1448/18-16A 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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 ambiental realitzat per la Sra. 
────, per a l’exercici de l’activitat de “Activitats d’impressió i arts gràfiques i venta al detall” 

ubicada al carrer Ginestar, 7 d’aquest municipi. 

 
SEGON: Inscriure l’esmentada activitat al Registre municipal d’activitats. 

 

TERCER: Aprovar la liquidació que es notifica com annex d’aquesta resolució. 
 

QUART: Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d’altres organismes que 
siguin necessàries per raó de l’activitat, emplaçament o altres factors de l’obtenció de les quals 

no queda eximit el titular de l’activitat. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord als interessats. 

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

Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 1489/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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. 1489/2018, per import de 303.722,48 €, elaborada per la intervenció 

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

SEGON.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
1.200,00 €. 

 
TERCER.-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, exp. Gest. 1494/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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 subvenció Cáritas, exp. Gest. 1486/18 

 
SOL·LICITANT: Sra. ────, com a directora de Cáritas Parroquial Móra d’Ebre, RE 2765, Exp. 

1486/18. 

 
SOL·LICITUD: d’un ajut econòmic per fer front a les despeses de transport d’aliments de 

l’entitat. 
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Atès que s’ha consultat amb el regidor d’Acció Social, Sr. Raúl Oliván qui ha donat la seva 
aprovació. 

 
Atès que a la partida 22-231-48000 (03), Subvencions a Entitats Socials - Càritas, hi ha una 

consignació de 600,00 €. 

 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar un ajut econòmic de 600,00 EUROS a l’entitat Cáritas Parroquial Móra d’Ebre, 
per tal de fer front a les despeses de transport d’aliments. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-231-48000 (03), 

Subvencions a Entitats Socials - Càritas,  del pressupost de l’exercici 2018. 

 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Tresoreria-Intervenció, a la regidoria 

d’Acció Social i ala Sra. ────, com a presidenta de Cáritas Parroquial de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud ajuda econòmica de l'agrupació Sardanista La Picossa per l'Aplec 2018, 

exp. Gest. 1382/2018 
 

SOL·LICITANT: Sra. ────, en representació de l’Agrupació Sardanista La Picossa, RE 2765, 

Exp. 1486/18. 
 

SOL·LICITUD: d’un ajut econòmic per fer front a les despeses de l’organització de l’Aplec 2018. 
 

Atès que a l’aplicació pressupostària 23-330-489.00, Subvencions a Entitats Culturals, hi ha 

consignació pressupostària 
 

A la vista de l’informe favorable de la regidoria de Cultura,  
 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’octubre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar un ajut econòmic de 1.500,00 EUROS a l’Agrupació Sardanista La Picossa, per 

tal de fer front a les despeses d’organització de l`Aplec 2018. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-489.00, Subvencions 

a Entitats Culturals,  del pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Tresoreria-Intervenció, a la regidoria 

de Cultura i ala Sra. ────, en representació de l’Agrupació Sardanista La Picossa. 
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                                                             ----------------  
 

Acord inici expedient caducitat dels drets funeraris de diferents nínxols i panteons 
Cementiri Municipal. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’octubre de 2018, 

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

ACORDA, 
  

PRIMER. Iniciar expedient per extingir els drets funeraris que existeixen sobre els nínxols 
100100PCV i 413 CB i els panteons 39CA, 12PCV i 18CC panteons del cementiri d'aquest 

Municipi. 

  
SEGON. Informar als interessats que, cas d’haver  restes cadavèriques hauran de fer el trasllat 

a una altra sepultura. En el cas que els interessats no es manifestin en termini, es donarà 
trasllat de les restes cadavèriques i cadàvers a la fossa comuna. 

  

TERCER. Notificar als interessats l'inici de l'expedient perquè al·leguin i presentin els documents 
i justificacions que estimin pertinents durant el termini de 30 dies. 
  
QUART. De conformitat amb l'establert en els articles 42, 43 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies, que es 
computarà des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, a fi que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment. 

  
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 

municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la 
disposició dels interessats a les dependències de  l’ajuntament 

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


