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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      6 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   04 de Febrer de 2019 
 
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. 

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

 
Acord adjudicació contracte de subministrament per càmeres de videovigilància per rènting, 
exp. Gest. 
 
En relació amb el contracte que es pretén adjudicar per a la contractació mitjançant 
procediment obert, sumari i abreujat del subministrament, instal·lació i manteniment  d'un 
sistema de càmeres de vídeo vigilància per la seguretat vial i ciutadana, mitjançant modalitat 
de rènting.  
  
En compliment a l’acord del 17 de desembre de 2018  de la junta de govern local com a òrgan 
de contractació i a l’establert als plecs de administratius particulars del contracte mitjançant 
procediment obert, del subministrament, instal·lació i manteniment  d'un sistema de càmeres 
de vídeo vigilància per la seguretat vial i ciutadana, mitjançant modalitat de rènting,  
 
A la vista de les proposicions presentades pels licitadors i de conformitat amb l'establert en 
l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de 
l’informe presentat per la Unitat Tècnica nomenada a l’efecte, es sol·licita un requeriment pels 
aclariments sobre el preu, per tal de determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o 
desproporcionada  atès que l’empresa GIRPROTEC, SL havia afegit una frase que portava lloc a 
confusió en el preu total de contracte  proposat. 
 
Es sol·licita que s’ompli la següent casella: 
 

Licitador PREU 
(impost inclòs) 

QUOTA RÈNTING MENSUAL 
(impostos inclosos) 

MILLORA 2 
(import total) 
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En data 30 de gener de 2019 es registra els requeriments dels dos licitadors, sent el 
requeriment presentat per l’empresa SIGMACABLE, SL el mateix que l’oferta presentada però 
els aclariments donats per l’empresa GIRPROTEC, SL comporten una pujada en el preu 
presentat en la licitació (19.995€ a 23. 8221, 17€), al·legant que havia una errada ja que havent 
proposat solament el preu del material i no les despeses financeres i altres despeses. 
 
Com sigui que això comporta una modificació en el preu de l’oferta i pot ocasionar una 
vulneració en el principi d’igualtat de tracte.  
Atès que si no s’accepta aquest aclariments l’empresa GIRPROTEC no podrà realitzar aquest 
contracte pel preu ofertar 16.500€, s’informa per part del serveis de secretaria que s’ha de 
descartar l’empresa GIRPROTEC, SL i adjudicar el contracte a SIGMACABLE. 
 
Cas que s’acceptés la modificació en el preu de SIGMACABLE, SL, i d’acord amb l’informe de 
puntuació de la Unitat tècnica seria SIGMACABLE, SL l’adjudicatària, atès que la oferta 
econòmica és de 23.899,13€, perquè tenen la mateixa puntuació tant la Millora 2, gravadors i 
augment del sistemes d’enregistrament, com la Millora 3, reducció termini d’execució. 

---------------- 
 
T-18/19_1781/18 Ocupació via pública terrassa La casa del castell 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa per a l’exercici 2019, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les 
indicacions dels serveis municipals. 
 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2 
d’ocupació, aproximadament. 
 
C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així 
com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les 
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que 
esmeni  les deficiències i,  disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació 
fefaent, per l’esmena de les mateixes.  
 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús 
de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de 
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de 
comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  
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SEGON.- Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i 
restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini. 
 
TERCER.- Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m² ocupats 
i sol·licitats en la seva instància, tot advertint  de les inspeccions que es puguin dur a terme per 
part dels serveis municipals, i de la  liquidació definitiva derivada  a raó de les mateixes. 
 
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. 

---------------- 
 
T-05/18_1771/18 Ocupació via pública terrassa Cafè Comarques 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa per a l’exercici 2019, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les 
indicacions dels serveis municipals. 
 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2 
d’ocupació, aproximadament. 
 
C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així 
com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les 
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que 
esmeni  les deficiències i,  disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació 
fefaent, per l’esmena de les mateixes.  
 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús 
de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de 
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de 
comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  
 
SEGON.- Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i 
restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini. 
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TERCER.- Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats 
i sol·licitats en la seva instància, tot advertint  de les inspeccions que es puguin dur a terme per 
part dels serveis municipals, i de la  liquidació definitiva derivada  a raó de les mateixes. 
 
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. 

---------------- 
 
T-12/19_1777/18 Ocupació via pública terrassa Bar Megalític 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa per a l’exercici 2019, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les 
indicacions dels serveis municipals. 
 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2 
d’ocupació, aproximadament. 
 
C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així 
com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les 
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que 
esmeni  les deficiències i,  disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació 
fefaent, per l’esmena de les mateixes.  
 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús 
de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de 
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de 
comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  
 
SEGON.- Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i 
restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini. 
 
TERCER.- Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats 
i sol·licitats en la seva instància, tot advertint  de les inspeccions que es puguin dur a terme per 
part dels serveis municipals, i de la  liquidació definitiva derivada  a raó de les mateixes. 
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La present autorització no exclou ni suposa les d’altres organismes que siguin necessàries per 
raó de l’activitat, emplaçament o d’altres factors, de l’obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat. 

---------------- 
 
Escrit sobre possibles elements de risc Partida Colomes, 3 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Comunicar a la societat Anida Operaciones Singulares, S.A.U. l’estat de 
deteriorament i abandonament en que es troben les instal·lacions del pou i les edificacions 
existents en la seva propietat i que suposen un perill per la ciutadania, així com fer-los tramesa 
de les fotografies de l’estat en que es troben aquests elements per poder valorar el risc que 
comporten. 
 
SEGON.- Instar a la societat Anida Operaciones Singulares, S.A.U. a que prenguin d’immediat 
les mesures necessàries per evitar que es produeix cap incident que suposi un dany a les 
persones. 

---------------- 
 
Exp. D'obra núm. 161/19-6 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
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, i que es notifica com annex d’aquesta resolució.  
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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. 137/19-5 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
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 363,00 €,  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 la 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 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'obra núm. 130/2019-4 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
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, 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. 122/2019-3 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
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, 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.  

---------------- 
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Exp. d'obra núm. 164/2018-9 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
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: 
 
-Segons estimació dels Serveis Tècnics: tot i que se sol·licita la rehabilitació del bany, en els 
pressupostos aportats no s’indica res corresponent a les obres de paleteria i instal·lacions que 
farà falta. 
Per aquest motiu, es realitza una estimació tenint en compte que per els treballs que 
s’indiquen en la instància i els pressupostos aportats, es considera que les obres que es 
realitzen es de millora general de tota la planta primera de l’habitatge. S’utilitzen els 
coeficients aprovats en ordenança fiscal nº. 3 i la superfície que s’estableix en dades cadastrals 
per a la planta primera. 
-Estimació serveis tècnics 82x600x0,45     22.140,00€ 
 
  - 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, 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.  

---------------- 
 
20A/18_1727/18 Venda i instal·lació de fusteria. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
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PRIMER.- Donar-se per assabentada de que el Sr. ──── exerceix l'activitat de venda i instal·lació 
de fusteria, ubicada a l’Avinguda Comarques Catalanes núm. 26, baix 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.  
 
TERCER.- Comunicar a l’interessat 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 al interessat.  

---------------- 
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 173/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 04 de febrer de 2019. 
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. 173/2019, per import de 30.712,13 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
 
SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 
  

---------------- 
 
Aprovació liquidació taxa ús privatiu, sòl, vol i subsòl, IBERDROLA SAU, 4T 2018, Exp. Gest. 
154/2019 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
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PRIMER .- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 
 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció, a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

---------------- 
 
Aprovació liquidació taxa ús privatiu sòl, vol i subsòl KVERDES 4T 2018, exp. Gest. 156/2019 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 
 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció i a KILOWATIOS VERDES, S.L. 

---------------- 
 
Aprovació taxa ús privatiu sòl, vol i subsòl ORANGE 4T 2018, exp. Gest. 155/2019 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data  4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 
 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció i a ORANGE ESPAGNE, S.L.U. 

---------------- 
 
Donar compte de l'Informe de la Llei de Morositat 4T 2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Restar assabentada de l’informe de la morositat referent al quart trimestre de 
l’exercici 2018 de la secretària-interventora exposat als antecedents i de les explicacions 
realitzades per la intervenció complementàries de l’informe. 
 
SEGON.- Remetre el present informe al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’acord amb formularis normalitzats d’aquest organisme. 
 
TERCER.- Donar compte de l’esmentat informe en la propera sessió plenària que se celebri. 
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---------------- 
 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 04  de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER.-  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

---------------- 
 
Sol·licitud espai públic sala Centre Cívic, assoc. Jove Cambra Internacional Terres de l'Ebre, 
exp. Gest. 113/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir l’autorització al JCI Terres de l’Ebre per a disposar del Centre Cívic La 
Magdalena, per a realitzar una assemblea. 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 a la Sra. ────, com a 
representant JCI Terres de l’Ebre 

---------------- 
 
Sol·licitud sala Centre Cívic Airsoft Ebreshot, exp. gest 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 04 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Inscriure a l’associació Airsoft Ebreshot al registre municipal d’associacions. 
 
SEGON.- Comunicar que es disposa de l’espai situat al polígon 11, parcel·la 33 per realitzar 
activitats de caire juvenil. 
 
TERCER.- Comunicar que es contemplarà la possibilitat de proporcionar una subvenció als 
pressupostos de l’any vinent 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────, president de l’associació Airsoft Ebreshot, i 
Departament de Joventut.  

---------------- 
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Sol·licitud sala Centre Cívic Barreres Fora, exp. Gest. 174/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir l’autorització a l’Associació Barreres Fora per a disposar de la sala del 
Centre Cívic La Magdalena, per a realitzar una reunió de socis. 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 a la Sra. ────, representant de 
l’Associació Barreres Fora. 

---------------- 
 
Sol·licitud Teatre municipal la Llanterna Grup Teatral Móra d'Ebre, exp. Gest. 170/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer  de 2019 
 La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió, 
  
ACORDA: 
  
PRIMER.- Concedir l’autorització a Grup Teatral Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de la Mostra de Teatre Amateur. La present 
autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 
possibles necessitats del servei municipal. 
  
SEGON.- Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, 
i comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura,  i al Sr./Sra. ──── com a representant de 
Grup Teatral Móra d'Ebre 

---------------- 
 
Sol·licitud Teatre Municipal la Llanterna Escola Bressol La Morera,Exp. Gest. 172 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019 
 La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió, 
  
ACORDA: 
  
PRIMER.- Concedir l’autorització a Escola Bressol La Morera per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat del Carnaval de la Escola Bresol. 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 al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, 
i comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura,  i al Sr./Sra. ──── com a representant de 
Escola Bressol La Morera. 

---------------- 
 
Sol·licitud sala Centre Cívic Unió de Botiguers, exp. Gest. 171/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir l’autorització a la Unió de Botiguers per a disposar de la sala del Centre 
Cívic La Magdalena, per a realitzar una assemblea informativa. 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 a la Sra. ────, Presidenta de la 
Unió de Botiguers de Móra d’Ebre. 

---------------- 
 
Sol·licitud llicència gual c. Travessera Barcelona, 5, exp. Gest. 168/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 4 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA,  
 
PRIMER.- Concedir la llicència de gual de 4 m/l del C/ Travessera Barcelona, 5 al senyor ────.. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació practicada pel concepte de placa i pintura. 
 
TERCER.- Informar a l'interessat que  un cop efectuat l’ingrés de 40,29 € podrà passar a recollir 
la placa per les oficines de l’Ajuntament amb el resguard de pagament corresponent i que 
aquesta quantitat de 16,29€ per l’obtenció de la placa de gual, es retornarà una vegada no 
estigui interessat en aquesta llicència i la placa sigui dipositada a les dependències municipals 
en correctes condicions. 
  
QUART.- Que haurà d’aportar a l’ajuntament el full adjunt d’autorització de domiciliació 
bancària ja que el cobrament de la taxa és anual.  
 
CINQUÈ.- Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda per tal d’incorporar aquesta alta al padró de guals, a 
la Policia Local, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar al interessat. 


