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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.: 2 
Caràcter: Ordinària 

Data:  07 de Gener 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 sancionador per infracció de la Llei 18/2007, habitatge c. Bonaire, 42 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 

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

 
ACORDA: 

  

Primer.- INCOAR expedient sancionador a la senyora ────, amb domicili al carrer Bonaire, 

núm. 42 , perquè la seva conducta pot constituir una infracció greu prevista a l’article 124.1.a) 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que s’ha de tramitar mitjançant 

el procediment ordinari.  
 

Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient el senyor Sixte Melchor Giménez, i secretari 
d’aquest el senyor Diego Navarro Pascual. Contra aquestes persones els interessats poden 

promoure la recusació en qualsevol moment del procediment d’acord amb els articles 23 i 24 de 

la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre règim jurídic del sector públic.  
 

Tercer.- ORDENAR la suspensió de l’ús de l’immoble com a habitatge per assegurar l’eficàcia de 
la resolució sancionadora i per impedir la continuïtat de la conducta infractora. 

 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona inculpada i fer-li avinent el dret a presentar 
al·legacions, o els documents i informacions de què es vulgui valer per combatre la 

responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta, així com la possibilitat de proposar 
proves i definir les mesures per fer-les efectives, en el termini de DEU dies.  

 

Així mateix, Advertir que, iniciat el procediment sancionador, si la interessada reconeix la seva 
responsabilitat i/o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció se li podrà 

aplicar una reducció d’ almenys el 20%, per cadascun d’aquests supòsits, sobre l’import de la 
sanció que pogués correspondre, sempre i quan deixi constància del seu desistiment o renúncia 

de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, d’acord amb l’art. 85 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en el termini de DEU dies a partir de la notificació. 
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Tanmateix, d’acord amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, en el cas que no formuli 
al·legacions, en el termini assenyalat, sobre el contingut de la resolució d’inici d’expedient 

sancionador, aquest contingut serà considerat proposta de resolució.  
 

Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’instructor, al secretari i a l’àrea o servei 

municipal afectat.  
 

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

Exp. 1538-18 Sol·licitud Societat Obrera núm. RE 2775/201, núm. Expedient 
1538/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar / No concedir la pròrroga. 

 
SEGON: Traslladar aquest acord als interessats. 

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

Expedient protecció legalitat urbanística habitatge c. Bonaire, 42 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 

La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres 

assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER.-INCOAR expedient de protecció de la legalitat urbanística per les actuacions 
realitzades per la Sra. ──── a la finca amb referència cadastral 1916701CF0511F0001ZM, 

ubicada al carrer Bonaire, 42, de la localitat de Móra d’Ebre, consistents en l’ús de l’immoble 

com a habitatge sense disposar de la corresponent llicència municipal al respecte. 

 
SEGON.- NOMENAR com a Instructor i Secretari del procediment al Sr. Sixte Melchor Giménez i 

al Sr. Diego Navarro Pascual, respectivament, que podran abstenir-se d'intervenir en el mateix, 
o ser recusats pels interessats, per les causes, i en la forma que normativament es determina. 

 

TERCER.- COMUNICAR a l’Instructor totes les actuacions que existeixin al respecte, i habilitar-lo 
perquè realitzi totes les actuacions necessàries, així com al secretari. 

 
QUART.- CONCEDIR  a la Sra. ────, un termini de DOS MESOS, a comptar des de la 

notificació de la present resolució, perquè sol·liciti la llicència municipal respecte el canvi d’ús a 

la finca referenciada i que en especial aporti la següent documentació: 
 

-  Projecte tècnic signat i visat per arquitecte en el qual s’acrediti el compliment de les 

condicions d’habitabilitat vigents i a banda la modificació del règim de divisió 
horitzontal, recordant la necessitat de que el nou espai destinat a habitatge ha de tenir 

part situada en la planta baixa i connectada en la part de la planta altell. 
Urbanísticament no es permet que l’habitatge es situï únicament en la planta altell. 
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CINQUÈ.- ADVERTIR EXPRESSAMENT que un cop transcorregut el termini de dos mesos sense 

que s’hagi sol·licitat el títol administratiu habilitant pertinent es procedirà a la resolució del 
procediment de restauració de la realitat física alterada, i en el cas de no executar-se les 

mesures de restauració acordades en el termini d’un mes se n’ordenarà l’execució forçosa 

mitjançant la imposició de multes coercitives en els termes de l’article 225.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  

 
SISÈ.-D’acord amb allò establert a l’article 203 i 205.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, S’ORDENA LA SUSPENSIÓ de l’ús 
de l’immoble com a habitatge, fins que no siguin informades les sol·licituds de la corresponent 

autorització administrativa. 

 
SETÈ.- COMUNICAR la present resolució al Registre de la Propietat a fi que es realitzin les 

anotacions pertinents de conformitat amb la legislació hipotecària. 
 

VUITÈ.- NOTIFICAR el contingut de la present resolució a tots aquells que apareguin com a 

interessats en l’expedient, i DISPOSAR, en virtut de l’article 112.3 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, un termini de 

quinze dies d’audiència per formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions 
que estimin pertinents.   

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

Exp. d'obres núm.1/2019 -11 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener 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.  

 

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.7/2019-163 (18) 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener 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.  

 

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

 

1A/19-3/2019 Ampliació activitat AUTOESCOLA MONTESO i ASSESSORIA PIÑOL 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER. Donar-se per assabentada de què en les instal·lacions en què l’ASSESSORIA PIÑOL 

SLP venia exercint l’activitat d’Assessoria Laboral, Fiscal, Comptable i Agència d’Assegurances, 
ubicada al carrer Sant Antoni, núm. 47-49 baixos L4, d’aquest municipi,s’amplia l’activitat a 

Centre de Formació, únicament en la sala de 30,29 m² més els espais de banys, 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. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
 

TERCER. Comunicar als interessats 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. 
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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 als interessats.  
---------------- 

 
Baixa taxa de gual 210 amb R.E. núm. 3344/18, Expedient núm. 25/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Procedir a la devolució de l’import corresponent a la placa de gual que va ser abonada 

en el moment de la seva concessió a: 
 

Titular: CANALS DE DISTRIBUCIÓ OLIVA, SL 
Adreça: C/ Móra la Nova, 7 

Número Placa: 210 
Import: 16,29€ 

 

SEGON: Donar de baixa del padró de guals de 2019.  
 

TERCER: Donar trasllat a la Intervenció, al Dep. De Seguretat Ciutadana i comunicar aquest 
acord a les parts interessades. 

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

 
Aprovació despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
  

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 
import de 12.425,88 €, així com el seu pagament. 

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

comptabilització als efectes oportuns. 

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

 
Aprovació, si s'escau, del calendari de recaptació impostos, exp. Gest. 1821 

Informat i debatut  en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre de 2018, 

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

ACORDA:  
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PRIMER: Aprovar el calendari fiscal de recaptació en període voluntari, de deutes de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva dels tributs abans esmentats. 

 
SEGON: Donar la publicitat escaient mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al 

BOPT. 

 
TERCER: Comunicar a BASE, Gestió d’Ingressos (Diputació de Tarragona) aquest acord, per ser 

l’organisme que té delegada la gestió de recaptació dels esmentats tributs. 
 

QUART: Habilitar al Sr. Alcalde la signatura de la documentació que sigui escaient. 
 

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

 
Baixa taxa de gual 218 R.E. núm. 10/19, Expedient núm. 26/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Procedir a la devolució de l’import corresponent a la placa de gual que va ser abonada 
en el moment de la seva concessió a: 

 
Titular: ──── 

Adreça: C/ Pau Picasso, 5 

Número Placa: 218 

Import: 16,29€ 
 

SEGON: Donar de baixa del padró de guals de 2019. 
 

TERCER: Donar trasllat a la Intervenció, al Dep. De Seguretat Ciutadana i comunicar aquest 
acord a les parts interessades. 

 

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

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1819/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 07  de gener de 2019, 

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 Esportiu Olímpic 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 
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PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció per import de 6.000,00 EUROS al Club Esportiu 
Olímpic Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (01). 

 

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 al president del Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, a la 

regidoria d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud AMPA Col·legi Santa Teresa, organització cross escolar NRE: 3367, Exp. 
31/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar les peticions descrites a la part expositiva del present acord. 
 

SEGON: Donar trasllat a la presidenta en funcions de l’AMPA del Col·legi Santa Teresa de Móra 
d’Ebre, a la Regidoria d’Esports, a la Regidoria d’Obres i Serveis 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.  
                                                             ----------------  

 

Aprovació conveni amb el CCRE pis d'emergència 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 

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

ACORDA, 

 
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes la proposta de conveni de col·laboració entre 

l’ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel sosteniment i gestió 
d’un habitatge per a impulsar les polítiques socials municipals. 

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

aquest acord.  

 
TERCER: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquest acord. 

 
QUART: Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

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

 
Lliurament a justificar festa de Sant Antoni 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 7 de gener de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir un lliurament a justificar per import de 2.200€  per a la Festa Major d’Hivern 

– Sant Antoni 2019, a la regidora Sra. Montse Pineda, d’acord amb les condicions establertes a 

les Bases d’Execució del Pressupost 2019. 
 

SEGON: Comunicar  aquest acord  a la regidoria de Festes i al departament de Tresoreria. 
                                                             ----------------  

 
 


