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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      35 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   28 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. 

 
Sol·licitud subvenció Castell exp. Gest. 1264/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Sol·licitar al Departament d’Empresa i Coneixement la concessió d’una subvenció per 
import de 240.000 euros per a l’execució de l’actuació anomenada “Restauració i adequació per 

a la visita pública del Castell de Móra” ascendint la despesa total a l’import de 480.000 euros 

(IVA inclòs), en virtut de la Base 5 de l’Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig. 
 

SEGON: Acollir-se a la convocatòria publicada al DOGC núm. 7678 de 3 d’agost de 2018, 
mitjançant la Resolució EMC/1871/2018, de 25 de juliol, de publicació de la convocatòria de 

l’any 2018 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. 

 

TERCER: Comunicar al Departament d’Empresa i Coneixement que l’ens executor de l’actuació 
serà l’ens beneficiari, en aquest cas, el propi Ajuntament de Móra d’Ebre,  si  resulta 

subvencionada l’actuació sol·licitada.  
 

QUART: Manifestar el compromís que en cas de resultar beneficiari d’aquesta subvenció aquest 

Ajuntament durà a terme l’actuació objecte de la sol·licitud. 
 

CINQUÈ: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la gestió i realització dels acords anteriors.  

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

 
Correcció errada material exp. Vies forestals 162/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
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PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 20 d’agost de 2018 corresponent a l’expedient núm. 162/2018, en el sentit de que on hi 

diu: 
 

“.... Sr.  Solé Domènech ...  ” 
 
ha de dir: 

 
“.... Sr.  Solé González ...  ” 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als responsables de l’expedient i a l'adjudicatari. 

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

 
Exp.  Llicència ambiental González Insa, SL EG 572/17 i Annex 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir  a GONZALEZ INSA, SL la llicència ambiental sol·licitada, que és la que 
s’especifica, amb subjecció a les mesures preventives, mesures de control i mesures de garantia  

que consten a l’acord de  L’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal que s’adjunta com a document 
annex al  present acord. 

 

SEGON. Notificar la resolució als interessats als efectes oportuns, recordant-los-hi que  l’activitat 
està classificada dins l’Annex II, per tant s’haurà de realitzar un control d’adequació 

mediambiental inicial de les mesures preventives imposades, i  posteriorment, es sotmetrà als 
controls periòdics cada sis anys segons l’article 71 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre. En 

funció dels resultats obtinguts en el control d’adequació, l’Ajuntament podrà establir un nou 

període temporal de mesures de control. 
  

TERCER. Comunicar la resolució a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal. 
  

QUART. Comunicar la resolució als Òrgans del Departament competent en matèria de medi 

ambient que han emès els informes preceptius 
                                                             ----------------  

 
Exp. Activitat 791/17, 10-0 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia de la modificació de l’activitat 
per reforma/remodelació, presentada per la mercantil MERCADONA, SA, que exerceix l'activitat 

comercial d’autoservei d’alimentació, ubicada al c. Francesc Macià i Artur Bladé, s/n, d’aquest 

municipi.    
 

SEGON. L’activitat haurà de disposar del seu pla d’autoprotecció de riscos laborals i del projecte 
elèctric.  
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TERCER Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució 

 
QUART 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. 
 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a les parts interessades.  
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud fiança Festa Poliesportiu, Quintos 2000, Exp. Gest. 939/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar la devolució de 125,20 € en concepte de fiança als  QUINTOS 2000, 

descomptat el preu del vidre trencat.  
 

SEGON: Comunicar aquest acord als QUINTOS 2000, a la regidoria de Festes i al Departament 
de Tresoreria-Intervenció. 

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, Exp. Gest. 1272/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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 Pista Coberta Poliesportiu Assoc. Enganxats Ball línia, Exp. Gest. 1255/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de juliol de 2018. 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar a l’Associació de ball en línia Enganxats al Country&LD, a organitzar un 
dinar i ball celebrant el dia del soci el 07/10/18 a la pista coberta del poliesportiu, així com la 

resta de peticions que consten a la part expositiva.   

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Associació de ball 

en línia Enganxats al Country&LD, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal. 

 
La present autorització no exclou ni suposa les 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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                                                             ----------------  
 

Sol·licitud canvi titularitat nínxols Residència Natzaret 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Comunicar a BASE, Gestió de tributs, organisme que té delegada la recaptació 

d’impostos i taxes municipals, que procedeixi al canvi del subjecte passiu de la taxa municipal 

corresponent a manteniment de cementeri dels següents nínxols 484CB, 61CN, 62CN, 63CN, 
64CN, 69CN, 70CN, 71CN, 72CN, 80CN, 88CN, 90CN, 92CN, 124CN, 128CN, 140CN, 144CN, 

215CN, 218CN, 252CN, 329CN, 359CN, 369CN, 371CN, 385CN, 386CN, 387CN, 388CN, 452CN I 
464CN  a  nom de Direcció General de Protecció Social, CIF S0811001G, adreça fiscal Passeig 

del Taulat, 266-270, CP 08019  Barcelona.  

 
SEGON: Donar trasllat a l’encarregat de l’àrea de Cementiri  i comunicar aquest acord al Sr. 

────, com a Director de la Residència Natzaret. 

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

Sol·licitud ocupació via pública ANC Mercat Municipal, exp. Gest. 979/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir a l’ANC l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat 

municipal amb una carpa informativa els dies 31 d’agost i 7 de setembre, seguint les indicacions 

del servei de la Guàrdia Municipal per a la seva ubicació. 
 

La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal. 

 

SEGON: Notificar que s’utilitza la fiança prèvia de 50,00 € dipositada per l’ocupació d’un espai el 
25/06/18, que serà retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  

 
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: Que el sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de 

l’ús que en faci de l’espai públic. 
 

CINQUÈ: Comunicar aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Assemblea Nacional 

Catalana, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia Municipal. 
                                                             ----------------  


