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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:      23 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   10 de juny 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 811/2019. Liquidació taxa abocament runes i residus i terres 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar les liquidacions de la quota tributària de la taxa per l'abocament de runes i 
residus de la construcció i per l'abocament de terres provinents d'excavacions. L'import de la 
quota tributària és de 362,21 €.  
 
SEGON: Aprovar la devolució de les fiances dipositades detallades a la relació annexa, prèvia 
compensació de les liquidacions aprovades.  
 
TERCER: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent.  
 
QUART: Donar trasllat a la Intervenció municipal i procedir als tràmits posteriors.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 693/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activittat 
“Oficina immobiliària/assessoria” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de declaració responsable d’activitat innòcua a favor 
de Baiges Antolí Bitema Assessoria SL, de l’activitat d’oficina immobiliària i assessoria ubicada al 
carrer Antoni Asens, núm. 10 d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de declaració 
responsable d’activitat econòmica innòcua, que s’estableix als articles 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.  
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SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
 
TERCER: Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució.  
 
QUART: Comunicar a la part interessada que l’activitat haurà de disposar del seu pla 
d’emergència de riscos laborals a nivell intern.  
 
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 a la part interessada.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 751/2019. Llicències urbanístiques “Obertura de rasa per a nova 
connexió a la xarxa de gas” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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: 

- 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. 

- 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. 

- 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 una quantitat mínima de 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. 

 
TERCER: Aquesta llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 
QUART: 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.  
 
CINQUÈ: Aprovar la liquidació provisional practicada, essent la base imposable el pressupost 
provisional per import de 530,50 €.  
 
SISÈ: 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 810/2019. Liquidació taxa abocament runes i residus i terres 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar les liquidacions de la quota tributària de la taxa per l'abocament de runes i 
residus de la construcció i per l'abocament de terres provinents d'excavacions. L'import de la 
quota tributària és de 2.689,98 €. 
 
SEGON: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent.  
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                                                             ----------------  
 
Expedient 799/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques 
“Substitució de porta per finestra en façana” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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.  
 
CINQUÈ: 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 756/2019. Operacions de crèdit 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Assabentar-se del Decret d’Alcaldia 20190040 de data 30 de maig de 2019, transcrit 
literalment en aquest acord.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 738/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques 
“Reparació i pintat de façanaes principal i posterior”  
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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: 

- Els colors triats per al pintat de les façanes son el blanc, i el Z19 de la carta de colors 
aprovada per l’Ajuntament. 

- 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. 
 
CINQUÈ: 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 808/2019. Peticions d’espais i recursos Quintos 1969 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 1969 per a disposar del Centre Cívic La 
Magdalena, per a realitzar una reunió de quintos. La present autorització no dona 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 dels 
Quintos 1969.  
 
                                                            ----------------  
 
Espedient 762/2019. Llicències urbanístiques “Reparacions a l’escomesa general de 
clavegueram amb afectació a la vorera” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
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. 

- 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. 

- 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 una quantitat mínima de 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.  
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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 801/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques 
“Pavimentació de terrassa amb formigó” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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.  
 
CINQUÈ: 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 741/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques 
“Reparació de façana i repàs coberta” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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:  

- El color triat per al pintat de la façana és el Z-25 de la carta de colors aprovada per 
l’Ajuntament.  

- 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.  
 
CINQUÈ: 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 385/2018. Ordre d’execució 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
PRIMER. Iniciar l’expedient per exigir a Banco de Santander SA, propietari de l’habitatge situat 
al carrer Vergel, núm. 12 d’aquest municipi, el compliment de les obres de conservació 
següents:  

- Cal assegurar l’estabilitat i seguretat de l’edifici i el seu entorn, mitjançant la rehabilitació 
de la coberta de teula existent, posteriorment s’haurà de presentar un certificat de 
solidesa, signat i visat per tècnic competent.  

 
El termini estimat per l’execució de les obres es de 20 dies, i caldrà sol·licitar prèviament la 
llicència d’obres.  
El cost estimat de les obres és de 13.935,00 €.  
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució d’obres de conservació i de rehabilitació es 
justifica en els motius següents:  

- La coberta es troba tapada amb una lona impermeable suportada únicament per unes 
piles de teules. Existeix una situació provisional que pot suposar un perill per a l’entorn, al 
trobar-se la lona poc agafada i en un ràfega de vent, podria produir despreniments als 
immobles veïns i a la via pública.  

 
SEGON. Notificar aquesta proposta d’ordre d’execució a Banco de Santander SA, propietari de 
l’habitatge, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució, 
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perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que creguin convenient a la defensa dels seus 
drets i interessos.  
 
TERCER. Fer constar que contra aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 807/2019. Petició d’espais i recursos T.E.S. Ambulàncies Egara Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a T.E.S Ambulàncies Egara Ebre 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 al Sr. ----- com a representant de 
T.E.S Ambulàncies Egara Ebre.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 771/2019. Llicències urbanístiques “Reforça estructural per instal·lació 
d’assecador aeri” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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:  

- 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.  
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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 1820/2018. Contractacions – certificació obres “Millora de l’aparcament 
de la plaça de la Democràcia” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’acta d’aprovació de preus contradictoris de data 20 de maig de 2019.  
 
SEGON: Aprovar la certificació núm. 1 de les obres consistents en la millora de l’aparcament de 
la plaça de la Democràcia que ascendeix a un import de 67.072,76 euros (IVA inclòs), 
presentada per Construccions i Rehabilitacions Tradicionals Prisma, SLU.  
 
TERCER: Aprovar la factura núm. 32 de data 21/05/2019, corresponent a la certificació núm. 
1de les obres esmentades, per import de 67.072,76 € IVA inclòs.  
 
QUART: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-1532-61900 del 
pressupost de l’exercici 2019.  
 
CINQUÈ: Donar trasllat d’aquest acord a Construccions i Rehabilitacions Tradicionals Prisma, 
SLU i al Departament de Tresoreria-Intervenció de l’Ajuntament i a la Diputació de Tarragona.  
 
                                                           ----------------  
 
Expedient 59/2018. Llicència urbanística 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: A la vista dels darrers escrits presentats per BEE Ingenieria y Soluciones, SL en nom 
de MASMOBIL BROADBAND, SAU, (NRE 140 i 141) ratificar-se de nou en l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en data 9 d’abril de 2018. 
  
SEGON: Comunicar als interessats, com a recordatori, que en reunió que varen mantenir amb 
els Serveis Tècnics a les oficines municipals ja es van facilitar tots els plànols d’instal·lacions 
que es van considerar necessàries per a la redacció del corresponent projecte tècnic per 
incorporar al Pla de Desplegament les tres zones on s’ubiquen els Poligons Industrials la 
Verdaguera-Riu Sec (fases I i II) i Camins Nous.  
 
TERCER: Comunicar als interessats que, en tant no s’aporti una declaració on MASMOVIL 
BROADBAND, SAU es comprometi a realitzar la totalitat de l’actuació que l’Ajuntament ha 
establert com a mínima indispensable, no es donarà per formalitzada la Declaració responsable.  
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QUART: Notificar aquest acord a tots els interessats.  
 
                                                           ----------------  
 
Expedient 777/2019. Declaració responsable o Comunicació urbanística “Reparació 
de teules trencades i pintat parcial de façana, color blanc” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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.  
 
CINQUÈ: 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 776/2019 Llicències urbanístiques “Segregaci´i cessió gratuïta de 
terrenys per a carrers i vials” 
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: Concedir llicència de segregació de la finca registral 2.082 de 1.738,16 m² (amb 
referència cadastral XXXXX), en dues finques independents una d’una superfície de 1.253 m² 
situada a XXXXXX i l’altra d’una superfície de 486 m² destinada a vials i carrers 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 per la Sra. -----, de la 
porció de la finca segregada, de 486 m², amb destí a voreres i vialitat.  



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 
Cif núm. P 4309400 B       

 
 
   Secretaria 

 

  

 
 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 
http://www.moradebre.cat 

12

TERCER: Inscriure la cessió a l’inventari municipal com a bé de domini públic destinat a l’ús 
públic.  
 
QUART: Notificar aquest acord a la Sra. -----.  
 
CINQUÈ: Adjuntar el projecte de segregació diligenciat a la notificació.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 784/2019. Declaració responsable o  Comunicació urbanística 
“Instal·lació de comptador elèctric en tanca perimetral d’habitatge unifamiliar i un 
puntal en interior parcel·la” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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.  
 
CINQUÈ: 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 761/2019. Llicències urbanístiques “Estesa de línia aèria de BT per a 
desplaçament elèctric” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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:  
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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.  

 
SEGÓN: 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 809/2019. Peticions d’espais i recursos Club Fútbol Sala Móra d’Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Autoritzar al Club Futbol Sala Móra d’Ebre per utilitzar el Pavelló Municipal d’Esports 
els dimarts i dijous de juny, en el mateix horari del que disposen durant tota la temporada.  
  
SEGON: La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta 
condicionada a les possibles necessitats del servei municipal.  
 
TERCER: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 
puguin derivar del comportament dels participants i usuaris del pavelló.  
 
QUART: Comunicar aquest acord al Sr. -----, vocal del Club Futbol Sala Móra d’Ebre, a la 
regidoria d’Esports, al responsable del pavelló i a la Guàrdia Municipal  
 
                                                              ---------------- 
 
Aprovació assistències dels regidors, exp. Gest. 815/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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 20-05, i 03-06, 
que ascendeixen a l’import brut total de 2.500 EUROS  
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SEGON.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.  
 
                                                             ----------------  
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 817/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny 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. 817/2019, per import de 48.269,17 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta.  
 
SEGON.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.  
 
                                                             ----------------  
 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 823/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de juny de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
 
                                                            ----------------  
 


