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

19
Ordinària
6 de maig 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 672/2019. Cesió material Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar la utilització del material sol·licitat
SEGON: Comunicar aquest acord al CONSELL ESPORTIU DE LA RIBERA D’EBRE
---------------Expedient 644/2019. Petició d’espais i recursos Radio Móra d’Ebre
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Radio Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna Teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'un debat electoral. 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. Joan Calanda Alfonso com a
representant de Radio Móra d'Ebre
---------------Expedient 559/2019. Inhumacions en Unitat funerària
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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ACORDA:
PRIMER: Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 41CN, a instància de
l’interessada, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys a la Sra. -----, NIF.
40082706-P, a raó del decés del Sr. -----.
SEGON: Informar a la Sra. ----- que vindrà obligada mitjançant el pagament anual de la taxa
que l’ajuntament pugui establir per a la conservació del Cementiri, que seran fixats en
l’ordenança Fiscal corresponent.
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió i comunicar
aquest acord a la Sra. -----, com a pagadora de a taxa i a la Sra. ----- com a titular del dret.
---------------Expedient 610/2019. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques
“substitució de porta d’accés a habitatge i de reixa a façana”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig 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 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.
- 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.
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 653/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat “Taller
de pintura/manualitats”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentada de que la Sra. ----- exerceix l'activitat de Taller de pintura i
manualitats, ubicada al carrer XXXXX, 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. 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.
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. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.
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 part interessada.
---------------Expedient 649/2019. Peticions d’espais i recursos Assemblea de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Associació Excursionista La Picossa per a fer ús de La
Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat de la Assemblea de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
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. ----- com a representant de Associació
Excursionista La Picossa.
---------------Expedient 654/2019. Canvo de traçat del camí de les Guixeres
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER .- Accetptar el canvi del traçat del camí de les Guixeres, proposat pels senyors ----- i ----, i per la senyora -----, atenent als motius per ells exposats i a l’informe favorable dels serveis
tècnics municipals per lo que respecta a les característiques tècniques que han de tenir els vials
aptes per als vehicles d’extinció d’incendis.
SEGON: Elevar aquest acord al Plenari de l’Ajuntament per la seva ratificació, en el cas que
sigui atorgat l’ajut per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
TERCER: Comunicar aquest acord als senyors ----- i ----- i a la senyora -----.

---------------Expedient 1364/2018. Subvenció sol·licitada a una altra administració “Estació de
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar la realització de les obres necessàries per a la instal·lació d’un d’una estació
de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a la vorera de davant de l’Av. Comarques Catalanes,
núm. 2, d’acord amb l’establert al Projecte executiu de la instal·lació d’una estació de recàrrega
ràpida per a vehicles elèctrics a l’Av. Comarques Catalanes i al Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i aquest Ajuntament de regulació de continguts
obligacionals mutus que se’n derivaran de l’execució de l’actuació titulada: “instal·lació d’una
estació e recàrrega per a vehicles elèctrics, -actuació subvencionada per l’ICAEN-Resolució de
17/12/2018).
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades.
---------------Espedient 623/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Construcció de porta de garatge a part posterior de la parcel·la amb accés a pati
interior”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig 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:
- Es deixarà una distancia mínima de 50cm. entre l’obertura del garatge nou i la del veí.
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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.
---------------Expedient 648/2019. Peticions d’espais i recursos “Associació de Rehabilització
Jeroni de Moragas”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Associació de Rehabilitació Jeroni de Moragas per a fer ús de
La Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat d'una celebració del 40 aniversari i
de carpes i cadires, segons consta en la instancia. 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
Associació de Rehabilitació Jeroni de Moragas
---------------Expedient 645/2019. Peticions d’espais i recursos Junts per Móra d’Ebre
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Junts per Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'un acte electoral. 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
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comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr. ----- com a representant de Junts per
Móra d'Ebre.
---------------Expedient 617/2019. Llicència urbanística “Estesa línia aèria de baixa tensió per a
nou subministrament”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar prèviament el projecte presentat per ENDESA Distribució Elèctrica, SLU i
demès documentació tècnica que obra a l’expedient per tal de realitzar una estesa de línia aèria
de 126 mts. de baixa tensió per a nou subministrament a la finca emplaçada al Polígon 21
parcel·la 64, en sòl no urbanitzable segons les vigents Normes subsidiàries i de planejament de
Móra d’Ebre i fora de qualsevol àmbit de protecció especial sigui PEIN o Xarxa Natura 2000.
SEGON: Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient als Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva,
si procedeix, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
TERCER: Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu coneixement i als efectes
procedents.
---------------Expedient 626/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Substitució de baixant de pluvials a façana”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
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.
---------------Expedient 669/2019. Béns d’interès cultural
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Acceptar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de l'escultura i sepultura, on
es troben les restes mortals de l'escultor Julio Antonio i la seva mare la Sra. Lucía Hernández
Costa.
SEGON: Fer la inscripció corresponent en l’Inventari de béns general de l’ajuntament de Móra
d’Ebre
TERCER: Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona.
---------------Expedient 652/2019. Liquidació canon ús escorxador municipal
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER .- Aprovar la liquidació del cànon del mesos de gener fins abril de 2019 per tal de
pal·liar les despeses de funcionament de l’ escorxador municipal per part del Grup de
carnissers, que es notificarà com a annex a la present resolució.
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar
aquest acord a la Intervenció i al Grup de carnissers.
---------------Expedient 672/2019. Llicències urbanístiques ”Cata de prospecció per desobstruir el
tub de fibra òptica existent i passar 2 fibres noves per subministrament a sengles
blocs”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig 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:
- Afectacions a vialitat i al subsòl:
- 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 consistirán en:
o El nou paviment de llambordes serà igual a l’existent.
o 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.
o Reposició de tapes que es puguin veure afectades.
- 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.
- Les condicions de regulació de transit i fins i tot possibles tallades de circulació es
- 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.
- Se seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies subministradores que
es facilitaran al sol·licitant.
- 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 obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.
- En cas de intervindré més d’una empresa en l’execució de l’obra, serà obligatori
disposar d’un Estudi Basic de Seguretat i Salut així com nombrar un coordinador de
seguretat i salut.
- 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.
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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 656/2019. Alta/baixa/modificació de dades dels padrons fiscals
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Acceptar la petició i reduir la taxa d’escombraries a la tarifa de 20,42 €/trimestre a
partir de la facturació corresponent al 2n trimestre de 2019, tot advertint l’obligació de
comunicar el fet de reprendre qualsevol activitat en aquest immoble.
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i a la senyora -----.
---------------Expedient 565/2018 Peticions d’espais i recursos. Devolució de la fiança
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,
ACORDA:
PRIMER: Procedir a la devolució de la fiança dipositada.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Intervenció i al Sr.-----.
---------------Expedient 6741/2019. Treballs de neteja parking carrer Galbor d’Entença
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar els treballs de neteja sol·licitats.
SEGON: Comunicar aquest acord a PROMOCIONES URBANISTICAS BAIX CAMP SOCIETAT
LIMITADA.
---------------Expedient 606/2019. Llicències urbanístiques “Rehabilitació de coberta en edifici
entre mitgeres”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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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:
- - 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.
- - 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.
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 135/2019. Declaracions responsables o comunició d’activitat “Explotació
ramadera d’engreix aviram”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar la conformitat a la comunicació de la transmissió de canvi de titularitat a favor
de Granja Martí SCP per a l’exercici de l’activitat dedicada a Explotació Ramadera d’engreix
d’aviram, ubicada al polígon 14, parcel·la 19, Camí de les Sènies d’aquest municipi, amb
l’advertència de què el nou titular se subroga en els drets i les obligacions derivats de la
llicència ambiental d’activitat atorgada en data 10 d’octubre de 2005 i modificacions aprovades,
si n’hi haguessin.
SEGON. Inscriure el canvi de titularitat de l’activitat en el Registre municipal d'activitats.
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TERCER. Comunicar als interessats que les activitats ramaderes estan subjectes al pla de
control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i alimentació.
QUART. Comunicar als interessats que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de
riscos laborals a nivell intern.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució.
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 261/2017. Llicència urbanística “Segregació i cessió obligatòria i gratuïta
de terrenys per a carrers i vials”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir llicència de segregació de la finca registral 1109 de 4459,88 m2 en dues
finques independents una d’una superfície de 1.142,10 m² situada amb façana principal a
XXXXX (amb referència cadastral XXXXXX) i l’altra d’una superfície de 3.317,78 m² destinada a
vials i carrers que corresponen a un tram del carrer XXXXX, carrer XXXXX, carrer XXXXX i carrer
XXXXXX, d’acord amb la descripció feta a la part expositiva i el projecte tècnic que s’adjunta al
present acord.
SEGON: Acceptar la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, feta pel Sr. -----, de la
porció de la finca segregada amb destí a voreres i vialitat següent:
- 3.317,78 m² corresponent a un tram del carrer XXXXX, carrer XXXXX, carrer XXXXX i
carrer XXXXX.
TERCER: Inscriure la cessió a l’inventari municipal com a bé de domini públic destinat a l’ús
públic.
QUART: Notificar aquest acord al Sr. -----.
---------------Expedient 651/2019. Peticions d’espais i recursos Fem Poble – Alternativa
municipalista
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Concedir l’autorització a FEM POBLE- Alternativa Municipalista per a disposar dels
espais públics municipals que consten a la part expositiva per la campanya a les eleccions
municipals 2019.
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a
les possibles necessitats del servei municipal.
SEGON: Concedir l’autorització a FEM POBLE- Alternativa Municipalista del material sol·licitat,
amb el benentès que el muntatge i desmuntatge del material serà realitzat per la seva part. Cas
que aquest servei el realitzi el personal de la Brigada d’obres es liquidaran una vegada es
realitzi el mateix.
TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar
amb les condicions higiènic-sanitàries adients.
QUART: Notificar al Sr. ----- que, amb caràcter previ a cadascun dels actes, haurà d’efectuar
l’ingrés corresponen en concepte de fiança de 50,00€, al núm. de compte ES 07-0182-5634-180200037219, que seran retornades en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.
CINQUÈ.- El sol·licitant assumirà les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat, del
comportament dels assistents i de l’ús que en faci de l’espai públic.
SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Cultura, al departament de Comptabilitat, a
la Policia Local, a la Brigada d’Obres i Serveis i al Sr. -----, representant de les Fem Poble Alternativa Municipalista.
---------------Expedient 618/2019. Peticions d’espais i recursos PSC
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització al grup municipal socialista PSC per a disposar dels espais
públics municipals que consten a la part expositiva per la campanya a les eleccions municipals
2019.
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a
les possibles necessitats del servei municipal.
SEGON: Concedir l’autorització al grup municipal PSC del material sol·licitat, amb el benentès
que el muntatge i desmuntatge del material serà realitzat per la seva part. Cas que aquest
servei el realitzi el personal de la Brigada d’obres es liquidaran una vegada es realitzi el mateix.
TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar
amb les condicions higiènic-sanitàries adients.
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QUART: Notificar a la Sra. ----- que, amb caràcter previ a cadascun dels actes, haurà d’efectuar
l’ingrés corresponen en concepte de fiança de 50,00€, al núm. de compte ES 07-0182-5634-180200037219, que seran retornades en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.
CINQUÈ.- El sol·licitant assumirà les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat, del
comportament dels assistents i de l’ús que en faci de l’espai públic.
SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Cultura, al departament de Comptabilitat, a
la Policia Local, a la Brigada d’Obres i Serveis i a la Sra. -----, representant del al grup municipal
socialista PSC.
----------------

Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 643/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig 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. 643/2019, per import de 18.951,99 €, 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.
---------------Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 640/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Accedir a les sol·licituds realitzades.
----------------
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