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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      7 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   11 de Febrer 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 inici modificació concessió bé domini públic Xiringuito, exp. Gest.218/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019,  
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels assistents,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Iniciar l’expedient per a la modificació del  contracte, si s’escau, d’acord amb 
l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que van regir l’adjudicació del 
contracte d’explotació del servei de Quiosc-bar del Passeig del Pont. 
 
SEGON: Que el secretari interventor emeti un informe jurídic sobre el procediment i legislació 
aplicable a seguir. 
 
TERCER. Concedir un termini d’audiència de 10 dies naturals a l’adjudicatari, comptats des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord,  en virtut de l’art. 211 de la LCSP, per tal que es 
presenti allò que es consideri adient. 
 
ANNEX 
 
Import del cànon a cinc anys:   21.780,00 € 
Import sol·licitat per l’adjudicatari: 49.755,89 € 
Import acceptat administració:  32.425,58 € 
Import diferencial equilibri econòmic: 10.645,58 €   
Ampliació termini d’execució contracte: 2,5 anys 
Data finalització concessió:   10/09/2023 
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---------------- 
 

Primer: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció del Pla d’Acció Municipal del 2019 
per un import total assignat de 96.705 euros per a les actuacions següents: 
 

Exp. 167/2019. Sol·licitud subvenció PAM anualitat 2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 

- 72.528,75 euros per al programa de despeses corrents, i, concretament, per a les 
actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als serveis i 
activitats següents: 
 

o Enllumenat i vies públiques, parcs i jardins 
o Reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics. 

 
- 12.940 euros per al programa d’inversions, dins la línia de les obres de primer 

establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació, per 
l’actuació següent: 
 
“Reordenació d’aparcaments a la Plaça de la Democràcia” 

 
- 11.236,25 euros per al programa d’inversions, dins la línia de les obres de primer 

establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació, per a 
l’actuació següent: 
 
“Pavimentació de part del carrer de la Palma i part de la Plaça Sant Joan (avui Plaça del 
Doctor Cabero)” 

 
Segon: Acollir-se a la convocatòria publicada al BOPT de data 23 de gener de 2019, de 
convocatòria de les subvencions del Pla d’Acció Municipal del 2019. 
 
Tercer: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a 
la gestió i realització dels acords anteriors.  

---------------- 
 
Exp. 27/2019 Resolució expedient protecció legalitat urbanística c. Bonaire, núm. 42 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
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PRIMER.- ARXIVAR l’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, pels motius 
justificats a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- COMUNICAR la present resolució al Registre de la Propietat a fi que es realitzi 
l’aixecament de les anotacions pertinents de conformitat amb la legislació hipotecària. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el contingut de la present resolució a tots aquells que apareguin com a 
interessats en l’expedient. 

---------------- 
 
Exp. 28/2019 Expedient sancionador habitatge c. Bonaire, núm. 42 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: ESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. ────, pels motius que es detallen a 
l’apartat cinquè d’aquesta Resolució i, en conseqüència, imposar a ────, com a responsable 
d’una falta greu de  l’article 124 de la Llei 18/2007, una multa de 1.800,20 euros.  
 
SEGON: REQUERIR la persona responsable que ingressi en una de les entitats bancàries que es 
detallen a la carta de pagament que s’adjunta a la notificació l’import de la sanció que se li ha 
imposat i en el termini indicat. Se li adverteix igualment que la manca de pagament de la 
sanció dins dels terminis que s’assenyalin dona lloc al cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER: NOTIFICAR aquesta Resolució a la persona interessada i fer-li avinent els recursos que 
pot interposar-hi en contra.  
 
QUART: NOTIFICAR aquesta Resolució al Departament de Comptabilitat. 
  
CINQUÈ: SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Móra d’Ebre que, un cop aquesta resolució 
sigui ferma en via administrativa, practiqui les pertinents anotacions de finalització de 
l’expedient en la finca ubicada al carrer Bonaire, 42, de la localitat de Móra d’Ebre, d’acord 
amb l’article 44.3 de la Llei 18/2007. 

---------------- 
 
Expedient d'obra núm. 185/19-8 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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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: 
 
-Valoració Serveis Tècnics  en aplicació d’Ordenança Fiscal núm. 3: 
 
   30,42m2 x 425 x 0,45 ______________   5.817,82€ 
 
-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.  

---------------- 
 
Expedient d'activitat núm. 1729/18- 11 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar per complimentat el canvi de titularitat a favor ──── de l'activitat dedicada a 
Habitatge d’ús turístic, ubicada al carrer de Santa Madrona, 15, de Móra d’Ebre.  
 
SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats i al Registre 
d’habitatges d’ús turístic de Catalunya. 
 
TERCER: Aprovar l’autoliquidació abonada pel titular, en aplicació dels articles 7 i 8 de 
l’Ordenança fiscal núm. 6.  
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QUART: Comunicar a l’interessat que haurà de complir el que contemplen els arts. 66 a 70 del 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatge d’ús 
turístic, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i la resta de 
normativa que hi sigui d’aplicació. 
 
CINQUÈ: El present acord 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. 

---------------- 
 
Expedient IBI solar pàrquing, exp. Gest.1459/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar un pagament de 170,00 € com a contraprestació establerta en el conveni 
abans esmentat. 
 
SEGON: Donar trasllat a la intervenció, i comunicar aquest acord al senyor ────.  

---------------- 
 
Aprovació liquidació 4T Viesgo electricidad y gas, exp. Gest. 194/2019 
Informat i debatut en sessió del consell de govern municipal en data 11 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 
 
SEGON: Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció i a VIESGO ENERGIA, S.L. 

---------------- 
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 214/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer 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. 214/2019, per import de 25.699,81 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
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SEGON: Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 
import de 378,40 €, així com el seu pagament. 
 
TERCER:  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
171,70 €. 
 
QUART:  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 

---------------- 
 
Expedient IBI solar exp. gest. 215/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir un ajut corresponent al 90% de la quota de l'impost sobre bens immoble de 
naturalesa urbana, a la finca descrita a la part expositiva, ubicada al camí de les Hortes, 
propietat de la sra. ────.  
 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a la partida 2-920-48900 del pressupost de despeses 
de l'exercici de 2019.  
 
TERCER: Donar trasllat a la intervenció i comunicar aquest acord a la senyora ────.  

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

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11  de febrer 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 del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 208/2019 

Sol·licitud Club Olímpic per disposar de la pantalla del teatre el 10/03/19. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aceptar la cessió de la pantalla de projecció del teatre municipal al Club Esportiu 
Olímpic Móra d’Ebre el dia 10/03/19, a partir de les 18.30 h, durant la celebració per presentar 
el futbol base de l’equip. 
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SEGON: Donar trasllat al Sr. ────, en representació del Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, a la 
Regidoria d’Esports i a la Regidoria d’Obres i Serveis. 
 
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.  

---------------- 
 
Sol·licitud subvenció Assoc. Barreres Fora, exp. Gest. 209/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de gener de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 500,00 € per poder fer front a les despeses 
de l’entitat. 
 
SEGON: Consignar la despesa a la partida pressupostària indicada a la part expositiva, pendent 
aquesta d’aprovació definitiva. 
 
TERCER: Informar a la Sra. ──── que hauran de justificar obligatòriament les quantitats 
rebudes abans de finalitzar l’any o una vegada s’atorgui íntegrament la subvenció mitjançant la 
presentació de la documentació justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.  
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Associació Barreres 
Fora al regidor d’Acció Social, i al Departament de Tresoreria-Intervenció.  

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

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu dels nínxols 429CN i 430 CN per un 
període 50 anys al Sr. ────. 
 
SEGON: Procedir a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 
de 

Sol·licitud transmissió dret funeraris mortis causa nínxols 429CN i 430 CN, exp. Gest. 
197/2019 

les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 
del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de manteniment de cementiri, d’acord a les 
condicions que s’han exposat a la part dispositiva de l’acord  
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TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE i comunicar aquest acord 
a la Sr. ────. 

---------------- 
 
Expedient caducitat drets funeraris exp. Gest 1444/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT,  dels membres assistents a la sessió, 
 
PRIMER. Declarar la caducitat dels drets funeraris de les unitats d’enterrament que s’indiquen 
a la part expositiva atès que els/les titulars o els seus hereus legítims no han satisfet a 
l’ajuntament de Móra d’Ebre la taxa corresponent a la conservació del cementiri en el període 
dels darrers 5 anys, ni han exercit cap dels drets relatius a la seva titularitat, d’acord amb 
l’article 34 del reglament del Servei municipal de cementiri. 
 
SEGON. Aprovar l'extinció dels drets funeraris que existeixen sobre aquestes unitats 
d’enterrament i revertint-se a l’ajuntament. 
 
TERCER.  Acordar la baixa dels rebuts pendents de cobrament fins a l’exercici vigent i 
comunicar-ho a BASE, Gestió d’Ingressos. 
 
QUART. Publicar aquest acord al Butlletí de la província de Tarragona, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i donar la publicitat necessària. 
 
CINQUÈ.- Donar compte al pròxim ple de la Corporació al tractar-se de béns de domini públic.  
 

---------------- 
 
Sol·licitud Alter-Entorn per fer una xerrada informativa. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de gener de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Comunicar a l’empresa Alter-Entorn que pot reservar el Centre Cívic La Magdalena 
per realitzar una xerrada informativa, abonant les taxes corresponents. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’empresa Alter-
Entorn, i a la regidoria de Comerç. 

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


