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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      28 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   02 de juliol de 2018 
 
Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

 
Exp. D'obra núm. 76/2018 - 10 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  2 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

Primer: Aprovar inicialment el projecte presentat per GERMONT, SA per tal de legalitzar les 
obres realitzades i rehabilitar   la planta primera i recuperar les parts enfonsades de l’edifici 

existent per tal de  poder dur a terme una activitat turística, per la qual s’haurà de tramitar el 

corresponent expedient,  en la finca emplaçada al Polígon 18  parcel·la 26, en sòl no 
urbanitzable segons les vigents Normes subsidiàries i de planejament de Móra d’Ebre i de 

protecció especial fora de PEIN o Xarxa Natura 2000 d’acord amb el Pla Territorial de les Terres 
de l’Ebre .  

 
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 a GERMONT, SA,  pel seu coneixement i efectes procedents. 
---------------- 

 

Sol·licitud informe per part de l'ACA en relació expedient d'autorització abocament 
aigües residuals a la llera pública de La Molinera, Ref. AA2017001434 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Ratificar l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 18/06/2018  transcrit 
a la part expositiva. 

 
SEGON: Considerar classificada l’activitat dintre de la Llei 16/2015 de 21 de juliol de 

simplificació de l’activitat administrativa,  “Codi P Educació  855 Altres activitats d’Educació”  

Annex 1, règim declaració responsable per superfície construïda  < 120 m2,  havent-se de 
complir els requisits establerts per l’Ordre del DARP de 16 de setembre de 1992 
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TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

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

Exp. d'obres núm. 1003/18-97 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 
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 practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 
queda eximit l'autoritzat.  

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

Exp. d'obres núm. 994/18-95. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 
 

  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 
SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
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TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 

anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes,  

 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució.  

 
Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 
queda eximit l'autoritzat.  

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

 
Exp. d'obres núm. 980/18-93. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 
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 practicada, 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.  

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

 
Aprovació Pla d'Autoprotecció Mora, Morisca, exp. Gest. 974 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol  de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar  el Pla d’Autoprotecció  elaborats per l’activitat  extraordinària de Festa Mora 
Morisca i  Mostra de Vins 2018 Móra d’Ebre,  que organitza aquest Ajuntament  i que tindrà lloc 
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a  Móra d’Ebre, els propers dies 7 i 8 de juliol de 2018, amb un aforament de 2.000 persones  i 
que és d’interès per a la protecció civil. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord i totes les parts implicades.. 

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

 
Aprovació de factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 02 de juliol de 2018. 
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. 1036/2018, per import de 67.361,87 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
 

SEGON.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

202,48 €. 
 

TERCER.-  Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 
l’expedient i procedir al pagament.   

 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 

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

Sol·licitud empleada pública assistència Jornada 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a aquest curs a la Sra. ────.  

 

SEGON: Donar trasllat a Secretaria i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 
desplaçament, i comunicar aquest acord a la Sra. ────.. 

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

 
Sol·licitud d'empleats públics a Jornada control intern contractació 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA:  
 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a aquest curs a les Sres. ────, ──── i ────.  

 

SEGON: Donar trasllat a Secretaria i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 
desplaçament, i comunicar aquest acord a les interessades. 

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



 
 

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 

5 

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
---------------- 

 
Sol·licitud Contracte Programa Centre Obert anualitats 2018 i 2019, exp. Gest. 1046 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

PRIMER: Renovar la sol·licitud del contracte programa per les anualitats 2018 i 2019 i aprovar 
el projecte de Centre Obert de Móra d’Ebre amb un pressupost de 55.400 € per anualitat.  

 

SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer efectiu aquest 
acord. 

 
TERCER: Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i a les parts 

interessades. 
---------------- 

 

Sol·licitud devolució fiança Olímpic, Exp. Gest.853 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar la devolució a ESPORTIU OLÍMPIC MÓRA D’EBRE de la fiança de 315,20 € 

dipositada per la realització d’una activitat extraordinària el dia 30/06/18.  
 

SEGON: Comunicar aquest acord a ESPORTIU OLÍMPIC MÓRA D’EBRE, a la regidoria de Festes i 
al Departament de Tresoreria-Intervenció. 

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

 
Requeriment documentació activitat extraordinària Festa Nàutic 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Informar als organitzadors que hauran presentar, a més  a més, la següent 
documentació al tractar-se d’una Festa  per un aforament de 999 persones. 

 
 Pla d’autoprotecció. (fins 499 persones Pla d'autoprotecció riscos laborals, art. 

46.3 REP).  
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 Informe de prevenció d’incendis/evacuació exigits pel Reglament, per l’activitat 

que es vol realitzar (obligatori pera  activitats amb aforament sup. a 500 persones 
en espais tancats o superior a 1.000 persones en espais oberts) 
 

 Memòria de seguretat (obligatori per a activitats musicals amb aforament sup.  
a 150 persones) 

 
 Serveis de seguretat i d’higiene, d’una farmaciola de seguretat (obligatori una 

cabina per cada  a 150 persones) 
 
 

 Assistència sanitària, (farmaciola i equips adequats primeres cures per 
aforament inferior  a 1.000persones) 

 
 

SEGON Tanmateix comunicar als interessats que aquesta activitat ha de ser oberta al públic en 

general i no tractar-se d’una Festa privada, atès que en aquest cas l’atorgament de la llicència 
correspon a la Generalitat. 

 
TERCER: Recordar a la Sra. ────  que ha de dipositar una fiança de 315.20 €, abans de la 

Festa i que li serà retornada en el cas què les instal·lacions estiguin en bones condicions. 

 
QUART: Concedir la utilització del material. La instal·lació del material es durà terme seguint les 

indicacions del servei municipal. 

 
CINQUÈ: Requerir una còpia de la contractació de la corresponent pòlissa de Responsabilitat 

Civil que doni cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització d’aquesta 
actuació i dels serveis de seguretat 

 
SISÈ: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 

puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en faci de les instal·lacions. 

 
SETÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Festes, a la Policia Local i a la Sra. ────, 

representant de Club Nàutic de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud ocupació via pública Sra. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA:  

 
PRIMER.- Concedir a ────, en representació de CESGLOAN, SL , sens perjudici de tercers i 

salvant el dret de propietat, d’una llicència per a l’ús privatiu temporal d’una superfície, a 

precari, per ocupar la via pública a la plaça de Baix amb una foodtruck de 3x2m2 del 9 de juliol 
al 26 d’agost. 
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SEGON.- La titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària, és a dir 
provisional, que tindrà una durada 49 dies. La llicència podrà ser revocable per raons d’un 

interès públic superior al que motiva la present sol·licitud i  no es podrà transmetre la llicència o 
autorització a tercers. 

 

Tanmateix haurà de complir-se rigorosament les prescripcions de seguretat i salut inherents a 
l’activitat que es proposa i disposar de totes les autoritzacions i permisos necessaris escaients 

per l’activitat.  
 

El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec de la sol·licitant, havent de quedar amb les 
condicions higienico-sanitàries adients. 

 

TERCER.- Requerir a la interessada disposar de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil i 
accidents que doni cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització 

d’aquesta activitat. Assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de l’ús 
que en faci de l’espai públic. 

 

QUART.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui escaient per 
a dur a terme l’acord precedent. 

 
CINQUÈ.-  Aprovar la liquidació de 294€, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 

domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el no pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència. 

 

SISÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats de l’expedient. 
---------------- 


