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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm.:
3
Caràcter:
Ordinària
Data:
14 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.
---------------Aprovació Pla de seguretat i Salut Projecte Obres complementàries Plaça Estrella,
exp. Gest 1585/2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres complementàries per millores de
paviment a la Plaça de l’Estrella i entorn.
SEGON.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
TERCER.- Facultar l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu
el present acord.
---------------Aprovació expedient 1ra. Edició Cursa 10KMóra, exp. Gest. 65/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER.- Iniciar l’expedient t i emetre per part dels òrgans corresponents:
- Memòria del projecte, per part de la regidora d’Esports
- Signatura del/s patrocinis amb l’ajuntament de Móra d’Ebre per part particulars, com a coorganitzador de l’esdeveniment esportiu.
-

Preparació de tota la documentació que sigui necessària.

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de
gestió d’aquest Ajuntament.
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---------------Donar compte de Decret d'Alcaldia núm. 2009-0003, sobre expedient sancionador
Justin, núm. 1124/2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
ÚNIC: Donar-se per assabentat, com a òrgan competent sancionador, de les actuacions
realitzades en l’expedient sancionador núm. 1124/2018 per infracció de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica contra el Sr. ────.
---------------Exp. d'obres núm. 56/19-2 NRE: 54
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 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.
---------------257/2017 Legalització Construcció Aula Entorn Rural " La Molinera"
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Donar trasllat de la documentació presentada pel Sr. ──── al Departament de
Territori i Sostenibilitat per tal de que continuï el procediment d’aprovació definitiva de projecte
d’actuació especifica per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, d’acord
amb l’art. 48 del Decret 1/2010 de 3 d’agost (LUC) i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
SEGON: Comunicar aquest acord al Sr. ────.
---------------805/2018 Ampliació d'activitat d'ADOBINVE, SL
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Donar trasllat de les al·legacions i informes emesos a l’efecte al Departament de
Territori i Sostenibilitat per a la seva inclusió en l’expedient que tramita d’autorització
ambiental.
---------------35/2019, 2A/2019 Canvi de titularitat sabateria
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació de canvi de titularitat a favor de la
Sra──── de l'activitat de SABATERIA, ubicada Al carrer Doctor Peris, núm. 26 Local A, d’aquest
municipi, 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 a la interessada 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.
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.
----------------
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Aprovació liquidacions impost IVTNU (plusvàlues), exp. Gest. 58/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar les liquidacions exposades als antecedents.
---------------Aprovació factures i despeses, Exp. Gest. 62/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener 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. 62/2019, per import de 7.754,23 €, 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
1.768,04 €.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns.
---------------Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 64/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 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 espai municipal, sala Centre Cívic, Caçadora de l'Ebre, exp. Gest.
61/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització al sr. ──── per a disposar del Centre Cívic La Magdalena, per a
realitzar una reunió de socis. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i
aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal.
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SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, 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
la Societat La Caçadora de l’Ebre.
---------------Aprovació Addenda Campus Extern, exp. Gest 1811/2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes l’addenda econòmica presentada amb NRE 3348, Exp.
1813/18, mitjançant la qual la URV ha d’aportar la quantitat de 6.000,00 € a l’Ajuntament de
Móra d’Ebre en concepte de direcció, impuls i gestió de la seu del Campus Extens corresponent
a l’exercici 2019.
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de
aquest acord.

la documentació adient per fer efectiu

TERCER: Notificar l'acord d'aprovació del conveni als interessats, de conformitat amb allò que
estableixen els articles 40 a 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu
comú de les administracions públiques als interessats i emplaçar-los per a la seva signatura.
QUART: Donar la publicitat escaient al text definitiu complet del conveni dins del mes següent a
la seva aprovació, si s’escau.
---------------Sol·licitud concessió subvenció a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència
Nuclear 2019
No es tractà per no haver-hi.
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