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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      33 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   16 d'agost 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. 889/2017 exp. Revisió d'ofici nul·litat de ple dret diligència alcalde exp. 
Reparcel·lació urbanística pol. 3 PIJURO, SL 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, d’acord amb 
l’Informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat,  

ACORDA: 
 

PRIMER.- Declarar la nul·litat de ple dret de la Diligència de 3 de maig de 2007 de ratificació  

per part de l’Alcalde de Móra d’Ebre de l’escriptura de reparcel·lació voluntària del PA 3, 
atorgada el 4 d’abril de 2007 per la promotora GORESA BUILDER, S.L. 

 
SEGON.- Una vegada el present acord sigui definitiu en via administrativa, es traslladarà al Sr. 

Registrador de la Propietat per tal de què procedeixi a anular la inscripció de les finques 
resultants efectuada segons l’escriptura de reparcel·lació voluntària del PA 3, atorgada el 4 

d’abril de 2007 per la promotora GORESA BUILDER, S.L., i procedeixi a efectuar la inscripció 

segons el Projecte de reparcel·lació aprovat per la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 
2006. 

 
TERCER.- Notificar el present Acord als interessats, fent-los saber si es vol impugnar la present 

resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva 

notificació. 

 
QUART.- Traslladar el present Acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que 

estableix l’article13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 

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

Exp. d'obra 1223/2018-121 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
email  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

2 

 
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'obra núm.1217/2018-120 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost 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: 
 

-El local disposa de llicència d’activitat per a bar.  Les obres que es pretenen, s’entén que no 
afecten al funcionament del mateix,  no obstant, per tornar a posar en funcionament dita 

activitat cal obrar segons el que es va establir en l’informe tècnic de 04/02/2016 de l’expedient 
d’activitat 28/05,  que entre altres hi consta que prèviament a la posada en funcionament de 

l’activitat caldrà presentar les declaracions responsables d’acord amb el Decret 112/2010 de 31 

d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, així mateix, 
nou certificat de tècnic competent responsable de la nova posada en funcionament de l’activitat 

i certificat d’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis.  

 

-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.  
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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. 884/18-81. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost 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: 

 
OBSERVACIONS: 

 
 La llicència s’atorga únicament a la rehabilitació de cuina i bany i pintat general de 

l’immoble en cap cas podrà ser utilitzada per realitzar altre tipus d’obra.  

Quan la propietat vulgui procedir a realitzar la reparació estructural, caldrà que aporti 
projecte tècnic amb assumeix signat i visat per tècnic competent.  

 
 

 -    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.  
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                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 1183/18-118. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 

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: 

   
Previsions d’obres que afectin la via publica: 

 
Cal  disposar de informació de la Plataforma EWISE referent les 

instal·lacions del subsòl 

 
En aquest punt caldrà que l’instal·lador disposi de informació de les 

instal·lacions existents al subsòl de les diferents companyies com son SOREA, 
FECSA, TELEFÒNICA,  INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS 

ETC. 
 

Condicionants: 

El nou gual s’haurà d’executar de forma que no afecti a l’accessibilitat dels 
vianants.  

A que s’executi l’obra amb la cura necessària respecte les instal·lacions del 
subsòl i s’efectuï una correcta reposició de paviments. 

Es seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies 

subministradores. Serà per compte del contractista contactar i coordinar les 
actuacions amb les companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, 

TELEFÒNICA, FECSA I SOREA.  
  

FIANÇA REPOSICIO PAVIMENTS   

   (8.00 m x 1.50 m) Paviment asfàltic        40€/m2 * 
12.00m2= 480€ 

 
  

- La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix 480,00 €  
 

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

resolució.  
 

Aquesta llicència 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.  
                                                             ----------------  

 
Aprovació factures i despeses. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost 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. 1234/2018, per import de 8.655,77 €, elaborada per la intervenció 

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

 
SEGON.-  Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 

l’expedient i procedir al pagament.   
 

TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 

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

 
Aprovació liquidacions ocupació vol, sòl i subsòl 

Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 16 d’ agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER .- Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 
 

SEGON.- Notificar als titulars l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 

aquest acord a la Intervenció i a les empreses comercialitzadors. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost 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 subvenció Club Nàutic 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 

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

PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 4.600,00 EUROS al Club Nàutic per la 
realització de la Festa del Riu durant les Festes Majors. 

 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (11)  del 
pressupost de l’exercici 2018. 

 
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria d’Esports, al departament de Tresoreria-

Intervenció i a la Sra. ────, en representació del Club Nàutic. 

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

Sol·licitud subvenció Club Petanca 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 1.200,00 EUROS al Club Petanca per la 

realització de la Tirada comarcal de petanca durant les Festes Majors. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (07)  del 

pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 

 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria d’Esports, al departament de Tresoreria-
Intervenció i al Sr. ────, en representació del Club Petanca. 

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

 
Sol·licitud subvenció Penya Ciclista Ribera d'Ebre 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 500,00 EUROS a la Penya Ciclista Ribera 
d’Ebre per la realització de la Trobada de bicicletes de muntanya i la Marxa ciclista popular 

durant les Festes Majors. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (09)  del 

pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
email  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

7 

 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria d’Esports, al departament de Tresoreria-

Intervenció i al Sr. ────, en representació de la Penya Ciclista Ribera d’Ebre. 

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

Sol·licitud subvenció Agrupació de veterans de futbol 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 400,00 EUROS a l’Agrupació de Veterans de 

Futbol per la realització del partit de veterans durant les Festes Majors. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (11)  del 

pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria d’Esports, al departament de Tresoreria-
Intervenció i al Sr. ────, en representació de l’Agrupació de Veterans de Futbol. 

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

 

Aprovació, si s'escau,  Memòria de Seguretat i Pla d'Autoprotecció concert "Sauri 
Festival 2018" Exp. 974/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar  la Memòria de seguretat  i el Pla d’Autoprotecció  elaborats per l’activitat  
musical extraordinària de concert  “Sauri Festival 2018”  inclosa en la programació de Festes 

Majors 2018,  que organitza aquest Ajuntament  i que tindrà lloc a  l’Illa de Saurí, a l’aire lliure 
tancat, de titularitat municipal, el proper dia 22 d’agost, amb un aforament de 4.554 persones  i 

que és d’interès per a la protecció civil. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord i de la Memòria de seguretat a la Unitat Regional de 

Policia Administrativa (URPA) a  la regidoria de Festes i a la Policia Municipal. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud pròrroga ocupació via pública foodtruck 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’agost 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 ampliació de la llicència per a l’ús privatiu temporal d’una 
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superfície, a precari, per ocupar la via pública a la plaça de Baix amb una foodtruck de 3x2m2 
del 27 d’agost al 15 de setembre) 

 
SEGON.- La titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària, és a dir 

provisional, durant el temps atorgat. 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 corresponent, 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. 

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


