1
Pça. de Baix, 1
43740 Móra d’Ebre
Cif núm. P 4309400 B
Secretaria

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

18
Ordinària
29 d’abril 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.
---------------Expedient 609/2019. Subvencions directes o nominatives “Societat de Caçadors ‘La
Caçadora de l’Ebre’”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir un ajut econòmic per import de 1.500,00 EUROS a la Societat de Caçadors
“La Caçadora de l’Ebre”, per poder fer front a les despeses de l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900, del
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER: Informar al Sr. Pallejà que hauran de justificar obligatòriament les quantitats rebudes
abans de finalitzar l’any o una vegada s’atorgui íntegrament la subvenció mitjançant la
presentació de la documentació justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Comunicar aquest acord al Sr. -----, president de la Societat de Caçadors “La Caçadora
de l’Ebre”, a la regidoria d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Expedient 1251/2018. Llicència urbanística “Obres de condicionament d’un edifici
entre mitgeres de PB per a activitat de Centre de Culte”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Sol·licitar informe a la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya pels motius indicats a la part expositiva.
SEGON: Donar trasllat dels expedients a la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
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TERCER: Notificar aquest acord als interessats.
---------------Expedient 582/2019. Informe trimestral sobre el compliment dels terminis segons
la llei de morositat
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril 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 primer trimestre de
l’exercici 2019 del secretari-interventor 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.
---------------Expedient 578/2019. Llicències urbanístiques “Obertura de rasa per a connexió a la
xarxa de gas”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019
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:
- Afectacions a vialitat i al subsòl:
o
Les condicions de reposició seran:
 Vorera:
 Paviment de panot: Caldrà pavimentar de nou a tota l’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 3 cm de
gruix, a truc de maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb
sorra i netejades.
 Reposició de tapes que es puguin veure afectades.
 Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies
d’ocupació de la via pública.
 Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho als Serveis Tècnics Municipals
amb una antelació mínima de 5 dies hàbils.
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 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, GAS NATURAL, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES
SERVITUTS ETC.
 Caldrà haver obtingut l’informe favorable de la distribuïdora de Gas Natural,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del Reglament
Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat segons
el RD 919/2006, de 28 de juliol, i en vigor a tots els efectes des del dia 4 de
març de 2007.
 Quan es tracti d’una rasa superior a 25,00 ml es compliran les directrius
descrites a l’Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, que aprova el procediment
de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica
soterrada.
 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.
 El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de
l’inici dels treballs d’obertura.
 Qualsevol tipus d’ocupació de via pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ, TANQUES i altres instal·lacions anàlogues, etc.) ha
d’ajustar-se i donar compliment a l’ordenança fiscal núm. 14.
 Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.
L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició de la vorera i calçada
ascendeix a 300,50 EUROS.
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 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 que es notifica com annex d’aquesta
resolució.
CINQUÈ: 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.
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---------------Expedient 77/2017. Llicència urbanística “Construcció de caseta pel reg de 2x2x3 m
de bloc de formigó i continuar tanca d’obra per una nova tanca metàl·lica de 20 ml i
2m d’alçada a la vora del camí”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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:
- Tanca:
o
Excepcionalment, es podrà ubicar part de la tanca damunt del mur existent ubicat
a continuació de la masia amb una alçada de 1m. La resta de la tanca s’ubicarà
des de la cantonada de la caseta de protecció de les instal·lacions de reg fins
l’extrem de la finca, separant-se 5m de l’eix del camí.
- Caseta de protecció d’instal·lació agrícola:
o
La construcció s’haurà de arrebossar i pintar d’un color ocre clar.
o
La coberta d’acer galvanitzada està estrictament prohibida i s’haurà de substituir
per una adequada de color roig, verd o en teula.
- 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 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 la sol·licitud de llicència 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.
---------------Expedient 237/2019. Execució de contractes “Obres complementàries“ SOREA
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar les obres menors complementàries proposades i que consten a la part
expositiva d’aquest acord i siguin incloses en el Fons de reposició d’obres de reposició i millora
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de les instal·lacions de l’Addenda al contracte de gestió del servei municipal de subministrament
d’aigua potable i clavegueram 2017.
SEGON: Autoritzar a l’empresa SOREA per dur a terme les obres anomenades a
l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que estableix la normativa vigent i, en
el seu cas, les particulars que s’estableixin a l’informe dels serveis tècnics municipals emès a
l’efecte.
TERCER: 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.
QUART: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer efectiu aquest
acord.
CINQUÈ: Notificar aquest acord d'autorització al departament d’Urbanisme, als Serveis Tècnics
municipals, la regidoria d’Obres i Serveis i a l’empresa SOREA, SAU, d'acord amb l'establert en
els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques als interessats i emplaçar-los per a la signatura que sigui
escaient.
---------------Expedient 568/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Reparar i pintar façana”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril 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:
- La bastida no podrà tallar el pas, ni provocar molèsties als vianants.
- Seran d’aplicació totes les normes de muntatges i proteccions de bastides per evitar
qualsevol perill
- als vianants.
- Per la situació de la obra, es presentarà el certificat de muntatge i mesures de proteccions
de l’espai
- públic de la bastida.
- Els desperfectes, reposicions i neteges de l’espaís públics es faran a càrrec del promotor.
- 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
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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.

---------------Expedient 612/2019 Liquidació de la taxa per ocupació del sòl i vol de la via pública
VIESGO ENERGIA S.L.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril 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 VIESGO ENERGIA, S.L.
---------------Espedient 19/2019 Subvenció econòmica per fer front a les despeses de l’entitat
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril 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 600,00 EUROS a l’AMPA de l’IES Julio
Antonio, per tal de fer front a les despeses de l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-48900, del
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER: Informar a la Sra. Jubany que hauran de justificar obligatòriament les quantitats
rebudes abans de finalitzar l’any o una vegada s’atorgui íntegrament la subvenció mitjançant la
presentació de la documentació justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. -----, presidenta de l’AMPA de l’IES Julio Antonio,
al Sr. Raúl Olivan com a regidor d’Educació i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Expedient 553/2019. Llicències urbanístiques “Construcció de piscina de 22,80 m2 a
una distància mínima d’1 metre de qualsevol llindar”
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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:
- 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 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 la sol·licitud de llicència 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
---------------Expedient 556/2019. Liquidacions de la taxa per ocupació del sòl i vol de la via
pública de la comercialitzadora ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril 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.
---------------Expedient 587/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Pavimentació exterior, tancar porta amb bloc de formigó i protegir compressor
d’aire condicionat”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada per a dur a terme les obres
anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a
aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:
- L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS, en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de
juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.
SEGON: Aquesta conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
TERCER: Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any
a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres
anys, aquesta s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels
drets a indemnització i a devolució de taxes,
QUART: Aprovar la liquidació provisional, 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.
---------------Expedient 572/2019. Llicències urbanístiques “Obertura de rasa per a nova
connexió axarxa d’aigua”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
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:
- Afectacions a vialitat i al subsòl:
o
Les condicions de reposició seran:
 La reposició que s’efectuarà haurà de ser amb el mateix material existent i
s’haurà de fer amb cura per tal que es vegi un paviment continu sense
alteracions.
 El paviment afectat és de peces de formigó i formigó.
- Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies d’ocupació de la via
pública.
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho als Serveis Tècnics Municipals 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.
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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, GAS NATURAL,
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.
Caldrà haver obtingut l’informe favorable de la distribuïdora de Gas Natural, d’acord amb
el que s’estableix a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del Reglament Tècnic de Distribució i
Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, i en
vigor a tots els efectes des del dia 4 de març de 2007.
Quan es tracti d’una rasa superior a 25,00 ml es compliran les directrius descrites a
l’Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, que aprova el procediment de control aplicable a les
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
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.
El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels
treballs d’obertura.
L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició de la vorera i calçada
ascendeix a 300,50 EUROS.
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 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 que es notifica com annex d’aquesta
resolució.
CINQUÈ: 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 541/2019. Llicències urbanístiques “Rehabilitació de coberta”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
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:
- Previ a l’inici d’obres, caldrà presentar:
o
Pressupost detallat tal com s’especifica en el RD 314/2006 del 17 de març pel qual
s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació, concretament en l’annex 1 del contingut del
projecte.
o
Assumeix de Coordinació de Seguretat per un tècnic competent.
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En cas de muntatge de grua, previ al muntatge, es requerirà el Projecte i Certificat
a efectes de tramitació de llicència signat per una Entitat d’Inspecció i control. Una
vegada muntada s’haurà de presentar l’imprès GR1. Si no es realitza el muntatge
de grua es requerirà un document simplement especificant tal efecte.
o
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 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.
o

-

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 la sol·licitud de llicència 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.
---------------Expedient 527/2019. Festes (planificació, organització o celebració)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 1959 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 a la Sra. ----- com a representant
dels Quintos 1959.
---------------Expedient 570/2019. Llicències urbanístiques ”Construcció de 6m2 de vorera”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
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:
- Per la realització de la vorera s’utilitzarà les peces de panot de formigó iguals a les
existents en aquest àmbit. Serà necessari entrar en contacte amb la policia local i adoptar
mesures de proteccions oportunes pel vianants, treballadors i vehicles.
- L’import de la fiança per reposició del ferm ascendeix a 300, 50 EUROS, en aplicació de
les Directrius i Condicions per a les obres d’obertura de rases a la via pública per a la
instal·lació i reparació dels serveis públics, publicades al número 160 del BOPT, de data
23 d’agost de 2016.
- 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 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 la sol·licitud de llicència 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.
---------------Expedient 620/2019. Peticions d’espais i recursos
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a la Societat La Caçadora de l’Ebre per a disposar del Centre
Cívic La Magdalena, per a realitzar una assemblea general. 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 de la
Societat La Caçadora de l’Ebre.
---------------Expedient 449/2019. Canvis de titularitat de drets funeraris
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 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 transmissió dels drets reals d’ús privatiu del nínxol 624CN per un període 50
anys a la Sra. -----.
SEGON: Procedir a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament
de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa
del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de manteniment de cementiri (6,20€), 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. ------ i a la Fundació Tutelar Terres de l’Ebre, com a representant de la
mateixa.L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les
indicacions dels serveis municipals.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 616/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril 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. 616/2019, per import de 26.690,04 €, 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 1.899,26€.
SEGON.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de
23.244,18 €.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns.
---------------Expedient 611/2019. Despeses d’assitències dels regidors
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 29 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses corresponents al pagament de les assistències dels
regidors a les sessions del Consell de Govern Municipal corresponents als dies 25-03, 01-04, 0804, 15-04 i 24-04, les assistències a la Comissió Informativa del 15-4 i les assistències dels
regidors al Ple del 24-04 que ascendeixen a l’import brut total de 9.750 EUROS
SEGON.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.
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