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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:

10
Ordinària
04 de març 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.
---------------Exp. 1314, FRAGADIS, SL
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
Primer: Acceptar el desistiment a la sol·licitud presentada per FRAGADIS, SL, de la llicència
ambiental per a la instal·lació d’una activitat d’Estació de Servei i rentat de vehicles al solar
situat al c. Santiago Rosiñol, cant. Alcalde Pere Aviño cant. Joan Miró, en tràmit.
Segon: Declarar la finalització del procediment iniciat a instancia de l'interessat i l'arxiu de les
actuacions realitzades fins a la data.
Tercer: Trametre edicte al BOPT per a informació pública del present acord.
Quart: Donar trasllat d'aquest acord a tots els interessats inclosos els organismes afectats.
---------------Exp. d'obra 307/19-25 C/ Doctor Fleming, 22. Canvi de banyera per plat de dutxa.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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.
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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 287/19-24 C/ Sant Antoni, 43. Pintat de façana
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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.
---------------Exp. d'obra 283/19-23 C/ Doctor Peris, 13. neteja canal pluvials i canvi teules
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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 221/19-15 Av. C. Catalanes, 14 (local2) Condicionament local per us
comercial
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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:
-

Aquesta conformitat només fa referència a les obres interiors de reforma i no a la
llicència d’activitat.

-

Donat que l’activitat que s’hi preveu està classificada dintre de la LLei 16/2015, del 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 , està fora del
règim de llicència ambiental. Tanmateix, prèviament a l’inici de l’activitat s’haurà
d’aportar el corresponent “Certificat tècnic per a la posada en funcionament d’activitat,
o modificació substancial, sotmesa a declaració responsable.”

-

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,
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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 220/19-14 Av. C. Catalanes, 14. Condicionament de local per a us de
perruqueria
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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:
-

Aquesta conformitat només fa referència a les obres interiors de reforma i no a la
llicència d’activitat.

-

Donat que l’activitat que s’hi preveu està classificada dintre de la LLei 16/2015, del 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 , està fora del
règim de llicència ambiental. Tanmateix, prèviament a l’inici de l’activitat s’haurà
d’aportar el corresponent “Certificat tècnic per a la posada en funcionament d’activitat,
o modificació substancial, sotmesa a declaració responsable.”

-

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. obra 180/19-7 ENDESA- Hort del Convent-Pius XII-Pau Casals
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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ACORDA:
PRIMER: Atorgar la llicència sol·licitada per a la legalització de 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 del paviment són:
Calçada:
Aglomerat asfàltic en calent:
Caldrà pavimentar 2 metres a cada costat de la rasa realitzada, i fins tota l’amplada de la
calçada dins del tram afectat (o si existeix, fins la marca de pintura longitudinal)
Els treballs de reposició consistiran en:
tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per formació de
junta
fresat de la capa actual a tota l’amplada afectant (13,00m2 aprox.) i transport de runes
a abocador (en aquest cas es reutilitzen)
paviment d’aglomerat (5 cm de gruix) inclòs reg previ d’emulsió asfàltica (diàmetre àrid
10mm)
reposició de tapes que es puguin veure afectades
Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada
Vorera:
Paviment de panot:
Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la vorera dins del tram afectat.
Els treballs de reposició consistiran en:
El nou paviment de llambordes serà igual a l’existent.
Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3cm de gruix, a truc de
maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i netejades
reposició de tapes que es puguin veure afectades
Cost estimat unitari de l’actuació: preu de mercat 40,00€/m2 de calçada
Càlcul fiança a raó de l’ordenança
AVINGUDA PIUS XII
Reposició calçada 7,00mx4,00m x 70,00€/m²
Reposició voreres 00,00m² x 40,00€/m²
TOTAL 1.960,00€

1.960,00€
000,00€

C. PAU CASALS
Reposició calçada 8,00mx4,00m x 70,00€/m²
Reposició voreres 1,00mx4,00m x 40,00€/m²
TOTAL 2.400,00€

2.240,00€
160,00€

C. HORT DEL CONVENT
Reposició calçada 0,00mx0,00m x 70,00€/m²
Reposició voreres 1,00mx10,00m x 40,00€/m²
TOTAL 400,00€

000,00€
400,00€

RESUM TOTAL FIANÇA REPOSICIÓ DE PAVIMENTS
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TOTAL 4.760,00€
Condicionants per l’execució de la rasa:
- A que s’executi l’obra amb la cura necessària i que s’efectuï una correcta reposició de
paviment.
- Si existissin prismes o creuaments de companyies subministradores, es comunicarà la
seva existència i se seguiran en tot moment les prescripcions de dites companyies que
es facilitaran al sol·licitant.
- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les
companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, TELEFÒNICA, FIBRA ÒPTICA
I SOREA.
-

L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a
4.760,00 EUROS

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,
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta
resolució.
Aquesta llicència 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.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 340/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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. 340/2019, per import de 71.023,59€, 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 71,80€.
TERCER.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de
267,61 €.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns.
----------------
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Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 344/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març 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 del Club Olímpic per disposar d'una urna per votar el 10/03/19, exp.
Gest. 335/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 04 de març de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar la cessió d’una urna al Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre el dia 10/03/19,
per fer una votació entre els socis sobre l’escut de l’equip, durant la celebració del partit Olímpic
- Roquetenc.
SEGON: Donar trasllat al Sr. ---- en representació del Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, i a la
Regidoria d’Esports i a la Regidoria d’Obres i Serveis.
---------------Sol·licitud subvenció Club Olímpic, exp. Gest. 30/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 6.000,00 EUROS al Club Esportiu Olímpic
Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (01).
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ----, president del Club Esportiu Olímpic Móra
d’Ebre, a la regidoria d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Sol·licitud subvenció Club Tennis Taula, exp. Gest. 544
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,
ACORDA:
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PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 800,00 EUROS al Club Tennis Taula Móra
d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-341-48900, del
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ----, en representació del Club Tennis Taula Móra
d’Ebre i al departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Sol·licitud del CERE de la Biblioteca per a fer una xerrada el 03/04/19, exp. Gest.
377/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització al Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre per fer una xerrada a la
Biblioteca Comarcal a càrrec del geòleg ----, en el marc del curs “Conèixer la Ribera d’Ebre”,
disposant d’un ordinador, pantalla i projector. 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 al Sr. ----, en representació del Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, a la regidoria de Cultura i a la Biblioteca Comarcal.
---------------Sol·licitud subvenció Associació Celíacs, exp. Gest. 297/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 250,00 EUROS a la delegació de
l’Associació de Celíacs de Catalunya a la Ribera d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de
l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-231-48000, del
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ----, en representació de la delegació de
l’Associació de Celíacs de Catalunya a la Ribera d’Ebre, a la regidoria de Salut i al departament
de Tresoreria-Intervenció.
----------------
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Liquidacions taxi 2018, exp. Gest. 289/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA
PRIMER: Aprovar les liquidacions exposades a la part expositiva.
SEGON: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent.
---------------Sol·licitud Servei Territorial de Transport de Tarragona sobre obtenció autorització
VT, exp. Gest. 304/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA
PRIMER: Informar favorablement que la llicència municipal d’autotaxi corresponent al vehicle
amb matrícula 3386-JNC vagi adscrita a una autorització interurbana de taxi de la classe VT.
SEGON: Notificar el present acord al Servei Territorial de Transports de Tarragona i al Sr. ----.
---------------Aprovació Padró Guals 2018, exp. Gest. 325/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 4 de març de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar el padró fiscal de la taxa reguladora de les entrades de vehicles a través de
la vorera (Guals) per a l’exercici de 2018, que ascendeix a l’import de 14.484,12 EUROS.
SEGON: Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies, mitjançant al BOPT i
tauler d’anuncis, per tal que els interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions que
creguin oportunes.
TERCER: Cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’exposició pública, els acords
precedents esdevindran definitius.
----------------
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