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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      9 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   26 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. 

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

Adjudicació contracte d'obres parquing Democràcia, exp. Gest. 1820/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres 

assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
  

PRIMER. Adjudicar el contracte relatiu a les obres per la reordenació d’aparcaments plaça de la 

Democràcia, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a: 

 
ADJUDICATARI             PREU 
Construccions i rehabilitacions tradicionals prisma, S.L.U (b55681878)                      57.713,87€ sense iva 

  
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada l’oferta 

presentada per aquest adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants licitadors les 
ofertes dels quals van ser admeses, el preu i l’ampliació del termini de garantia. 

 
TERCER. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l'establert en l'Informe de 

secretaria-Intervenció que consta a l’expedient. 

 
QUART. Designar com a responsable del contracte al  Sr. Joan Piñol Mora. 

 
CINQUÈ. Notificar a CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS TRADICIONALS PRISMA, S.L.U, 

adjudicatari del contracte, que el present acord i advertir-li que la formalització del contracte 

s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació de l’acord d'adjudicació. Tanmateix informar-li 
que disposa de 30 dies per presentar el pla de seguretat i Salut en el treball, elaborat en aplicació 

de l’estudi de seguretat i salut que consta en el projecte d’obres. 
 

SETÈ. Publicar anunci d’adjudicació i  formalització del contracte en el Perfil de contractant en 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut 

contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

així com comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte. 
---------------- 
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Acord realització obres SOREA, SA Addenda Fons 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la Memòria valorada anomenada: Millores a l’abastament de la Urbanització 
Verdeguera al T.M. de Móra d’Ebre (fase II) amb un pressupost d’execució per contracte que 
ascendeix a l’import de 62.029,33 euros (IVA inclòs), presentada per SOREA, SAU, empresa 

concessionària del servei municipal d’aigua potable i clavegueram de Móra d’Ebre. 

 
SEGON: Autoritzar a SOREA, SAU l’execució de les obres descrites en la Memòria valorada 

indicada en el punt primer del present acord, tenint en compte que previ a l’inici de les obres 
hauran de presentar la documentació següent:  

 

- El full d’Assumeix de la Direcció facultativa signat per un tècnic competent. 
- El full d’Assumeix de Coordinació de Seguretat signat per un tècnic competent. 

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

TERCER: Donar la conformitat a que el cost de les obres que s’executin en base a la Memòria 
valorada presentada vagin a càrrec del Fons d’obres anual destinat a la realització d’obres de 

reposició i millora de les instal·lacions del servei per part del concessionari, que figura en 

l’Addenda al contracte de gestió del servei municipal de subministrament cicle integral de l’aigua 
de Móra d’Ebre. 
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades. 

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

 
Expedient 188/2019 d'activitat Centre docent i pavelló esportiu c. Sta. Madrona, 89 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar per complimentat el tràmit d’actuació de control de prevenció i seguretat en cas 
d’incendi, requerit en els condicionants de les llicències d’activitat atorgades anteriorment a la 

Congregació Germanes Carmelites Tereses de Sant per a l’exercici de l’activitat de “Centre docent 
i pavelló esportiu adjunt al centre docent” ubicada al carrer de Santa Madrona, núm. 89, d’aquest 

municipi,  en tant que es considera que l’activitat ha complert amb tots els requeriments 
normatius actuals i la tramitació administrativa legalment exigible a dia d’avui. 

SEGON: 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. 

TERCER: Notificar aquest acord als interessats. 

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

Expedient sancionador 1124/2018 activitat Sala de festes amb espectacle 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Donar trasllat a BASE Gestió d’ingressos Locals, de còpia de la resolució definitiva de la 
imposició de la sanció, per tal que dugui a terme la recaptació executiva del corresponent ingrés 

no tributari del titular Sr. Jacob Papaseit Sánchez. 
 

SEGON: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat del present acord. 

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

Expedient 822/2017 d'autorització de vertit d'aigües residuals EDAR Mora d'Ebre-
Móra la Nova AA2017001356 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: No presentar al·legacions a la proposta de resolució de l’expedient d’autorització de 

vertit d’aigües residuals a la llera  de l’EDAR Móra d’Ebre-Mora la Nova, Ref. AA2017001356. 

 
SEGON:  Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.  

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

Expedient 296/2019 d'aprovació Pla d'Autoprotecció  i altra documentació 

Carnestoltes 2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar  el “Protocol d’actuació en emergències per l’acte: Rua de Carnestoltes 2019”,  

que organitza aquest Ajuntament  i que tindrà lloc a  diversos carrers de la població, el proper 
dia 2 de març de 2019, des de les 18.30h fins a les 21.00h i que és d’interès per a la protecció 

civil. 
 

SEGON: Aprovar  el “Pla d’autoprotecció de l’acte: Festa de Carnestoltes 2019 – Sopar i Festa 

Popular” i la  “Memòria de Seguretat per l’activitat extraordinària: Festa de Carnestoltes 2019 – 
Illa de Saurí” que organitza aquest Ajuntament  i que tindrà lloc a l’Illa de Saurí, el proper dia 2 

de març de 2019, des de les 21.00h fins a les 06.00h i que és d’interès per a la protecció civil. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a totes les parts implicades. 

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

Exp. 1770/2018 Sol·licitud terrassa La Gran Muralla 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 

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

PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa per a l’exercici 2019, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  

 
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les 

indicacions dels serveis municipals. 
 

B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2 

d’ocupació, aproximadament. 
 

C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així 
com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les 

condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que esmeni  

les deficiències i,  disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació fefaent, 
per l’esmena de les mateixes.  

 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús de 

l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de bars 
i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de comportaments 

cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  

 
SEGON: Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i restarà 

sense efectes un cop finalitzat aquest termini. 
 

TERCER: Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats i 

sol·licitats en la seva instància, tot advertint  de les inspeccions que es puguin dur a terme per 
part dels serveis municipals, i de la  liquidació definitiva derivada  a raó de les mateixes. 

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

Exp. 248/2019 sancionador contra Telefonica de España, SAU, per l’obra c. Dr. Peris 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, La 

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

ACORDA: 

PRIMER. Incoar expedient sancionador contra Telefònica de Espanya SAU per inici d’obra al  c. 

Dr. Peris, sense la corresponent autorització d’ampliació i sense complir amb les “directrius i 
condicions per a les obres d’obertura de rases a la via pública per a la instal·lació i reparació dels 

serveis públics”, sense la corresponent reposició del paviment, suposant el desperfecte un perill 

de caigudes pels vianants, tot això  de conformitat amb el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb el Reglament sobre Protecció de la 

Legalitat Urbanística, aprovat per Decret 64/2014.    
Aquests fets podrien ser tipificats com lleus de conformitat amb l'article 215 h) del Text Refós de 

la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, podent-los correspondre 

una sanció de fins a 3.000 euros. 

SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment sancionador a Sixte Melchor Gimenez, 

sent Secretari d'aquest el de l'Ajuntament; així mateix, s'estarà a l’ establert sobre abstenció i 
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recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic. 

TERCER. Identificar, en virtut de l'article 222 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, com a òrgan competent per a la resolució de l'expedient 

a l'Alcaldia, però en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 20150055 de 26 de juny de 2015, de 
delegació genèrica d’atribucions a favor de la Junta de govern local, es aquest òrgan el competent 
per resoldre les infraccions a les ordenances municipals. 

QUART. Adoptar, a fi de garantir l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure, i d'acord amb 

els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat, les mesures següents: 

-Efectuar els treballs de reposició en un termini màxim de 10 dies, d’acord amb les condicions 

imposades en llicència atorgada en data 11 de febrer de 2019 i que son les següent:  

Les obres es realitzen sobre vial d’asfalt 0.5 ml. per tant, el tècnic que subscriu entén 
que procedeix accedir a la sol·licitud en quan a la afectació d’una calçada en bon estat 

de conservació, i garantir la seva correcta reposició.  
 

Donat que les obres afecten a  paviment de calçada, caldrà dipositar fiança per respondre 

de la correcta reposició dels diferents paviments afectats.  
 

Les condicions de reposició seran: 
 

La calçada on es troba l’arqueta ha estat renovada en els darrers anys. L’arqueta va 
quedar soterrada en la execució d’aquestes obres. Al anivellar-la amb la rasant del vial, 

caldrà que la reposició es realitzi amb cura per tal de que el perímetre de la tapa resti 

amb geometria rectilínia amb el paviment i que l’espai entre la tapa i la resta de vial sigui 
replè amb material adequat que no suposi una mala imatge pel conjunt. Si la reposició 

no es realitzes correctament, caldrà refer tot el ample de vial en una franja de 4.00 m o 
sigui una reposició d’uns 28.00 m2. Es realitza la valoració de la fiança en el pitjor dels 

casos per tal de tenir cobertes totes les possibilitats.  

 
Calçada:   

7x4 x 70,00€/m2                  1960,00€ 
 

                    FIANÇA  DE 1960,00€  FORMALITZADA  EL 25 DE JULIOL DE 2018 

 
-El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va construir 

en el   seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament (Tel. 977400012) amb 

una antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 
- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera 

fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la 
mateixa.  
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- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia 

local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el 
desenvolupament de l’activitat ordinària. 

 

- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació 
alternativa.  

 
- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de 

plànols d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, 
NEDGIA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs 

s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 
 

El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels 
treballs d’obertura. 

 

Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar 
la imposició de sancions.” 

 
CINQUÈ. Comunicar a l'Instructor la iniciació de l'expedient amb trasllat de quantes actuacions 

existeixin sobre aquest tema. 

SISÈ. Notificar als interessats la present resolució, juntament amb el Plec de Càrrecs que formuli 

l'Instructor, indicant-los els següents extrems: 

 -Que disposaran d'un termini de quinze dies per aportar quantes al·legacions, documents i 
informacions estimin convenients i, si escau, proposar prova concretant els mitjans de què 

pretenguin valer-se, quedant l'expedient a la seva disposició en les oficines municipals. 

 -Que, en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment en el 

termini establert a aquest efecte, l'Acord d'iniciació podrà ser considerat proposta de resolució.  

-Que el termini per resoldre el procediment sancionador serà de sis mesos. Transcorregut el 
termini màxim per resoldre sense que s'hagués dictat resolució s'entendrà caducat el 

procediment. 

 -Que, en qualsevol moment anterior a l'execució forçosa de la multa corresponent, les persones 

que assumeixin l'obligació de restaurar la realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat i 

d'indemnitzar els danys i els perjudicis causats per la comissió de la infracció corresponent, tindran 
dret a la reducció de la multa que els correspondria, d'acord amb l'article 142 del Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, amb les 

condicions següents: 

a) Del 80%, si es duu a terme voluntàriament l'execució i la indemnització corresponents abans 

que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa. 

 b) Del 60%, si es duu a terme voluntàriament l'execució i la indemnització corresponents després 

que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa i abans que l'òrgan competent 

ordeni l'execució forçosa de la sanció. 

-En cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin solament parcials, la reducció de 

la multa serà proporcional al grau de restauració i indemnització aconseguit. 

                                                             ----------------  
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Exp. activitat 1314/2018 Fragadis, SL 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de gener de 2019, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER:  Considerar com a part interessada en l’expedient, els veïns de la localització de l’activitat 

sol·licitada, que han rebut la notificació d’informació veïnal per part de l’Ajuntament, les persones 

que han sol·licitat consultar l’expedient i les que ho sol·licitin durant el termini d’exposició pública. 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades. 

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

 
Devolució de fiances runes Exp. únic 80/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment  del que disposa el Decret 
89/2010,  de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.  

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

 
Exp. d'obra 196/19-10 NEDGIA.Connexio nou abonat C/ Princesa, 4 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
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:   
 

CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

Donat que s’afecta paviment de calçada i vorera, caldrà dipositar fiança per respondre de la 

correcta reposició dels diferents paviments afectats. Les condicions de reposició seran: 

Calçada:   

Aglomerat asfàltic en calent: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la calçada dins del tram afectat. 

(segons el tipus d’intervenció s’ha de considerar tot l’ample del carrer) 

- Les condicions de reposició de calçada asfaltada segons ordenances serien: 

o Pavimentar de nou fins al centre del carrer si existís línia discontínua de la 
calçada, o fins l’altra vorera si no existís tal línea (i respecte l’eix de la rasa 

realitzada: considerar 2 metres a cada costat d’aquest) 
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o Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 

 

AMPLADA CALÇADA  07,00ml  

- Creuament transversal  07,00ml x 4,0m.ample=   28,00m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  28,00m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per 

formació de junta 

- fresat de la capa actual a tota amplada afectant 31,20m2 aprox. i  transport 

de runes a abocador 

- paviment d’aglomerat (5 cm de gruix) inclòs reg previ d’emulsió asfàltica 

(diàmetre àrid 10mm) 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

- pintat de la senyalització horitzontal seguint indicacions de la Policia Local 

(si fos el cas) 

  Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 

Vorera:   

Paviment de panot: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la vorera dins del tram afectat. 

 

AMPLADA VORERA  1,00ml  

- Paviment vorera   1,00ml x 1,00m.ample=  1,00m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  1,00m² 

 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- Aquest paviment de llambordes serà igual a l’existent. 

- Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3cm de gruix, a 

truc de maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i netejades 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

  Cost estimat unitari de l’actuació: preu de mercat 40,00€/m2 de calçada 

 Càlcul fiança a raó de l’ordenança 

 
                  Reposició calçada 28,00 m2 x 70,00 €/ m2    = 1.960,00 € 

 
                  Reposició voreres 01,00 m2 x 40,00 €/ m2   =     40,00 € 

 

                  TOTAL                                                           2.000,00 € 
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OBSERVACIONS. 

- Es requereix aportació de fotografies de l’estat actual del carrer abans de l’obertura. 

- Si es donés el cas, ja que en la instància no s’indica: qualsevol tipus d’ocupació de via 

pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, GRUES i altres 

instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se i donar compliment a l’ordenança fiscal 

núm. 14.  

- Donat que les obres afecten a paviment d’asfalt i panot en via pública, caldrà dipositar la 
fiança de reposició de paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 

paviments afectats. 

- El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les companyies 

dels serveis afectats del tram, TELEFÒNICA, FECSA I SOREA.  

- Se seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies subministradores que es 

facilitaran al sol·licitant. 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

- Les incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 

necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament (Tel. 977400012) amb 

una antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 
- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera 

fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la 
mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia 
local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el 

desenvolupament de l’activitat ordinària. 
 

- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació 

alternativa.  
 

- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de 
plànols d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, 

TELEFÒNICA, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els 
treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 

 
- El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici 

dels treballs d’obertura. 
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- Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal 

d’evitar l’imposició de sancions. 
 

SEGON: Aquesta llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels drets 

a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent la base imposable el pressupost 

provisional per import de 2.230,00 €. 

 
Aquesta autorització 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.  
---------------- 

 

Exp. d'obra 253/19-19 C/ Santa Madrona, 16 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 

 
- Aquesta conformitat només fa referència a les obres interiors de reforma i no a la llicència 

d’activitat. 

 
- Donat que l’activitat que s’hi preveu està classificada dintre de la LLei 16/2015, del 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 , està fora del règim de 

llicència ambiental. Tanmateix, prèviament a l’inici de l’activitat s’haurà d’aportar el 

corresponent “Certificat tècnic per a la posada en funcionament d’activitat, o modificació 
substancial, sotmesa a declaració responsable.” 

 
   -    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.  
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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 216/19-12 C/ La Vall, 42 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
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: 
 

   -  Les obres que s’autoritzen no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en 
el cas de reparcel·lació. 
 
 - 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:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels drets 

a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es comencin dins el termini d’un any 
a comptar de la data de notificació d’aquest acord, o no s’acabin en el termini indicat.  

 

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

Aquesta llicència 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 269/19-21 C/ Pi i Margall, 30 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 

 

- Les obres comunicades només afecten al canvi de teules i en cap cas podran afectar a 
l’estructura. 

- L’ocupació de via pública (6m2) amb una bastida, prevista per un termini de 3 dies, serà 
comunicada prèviament a la policia local. 
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 -   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.  

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

Exp. d'obra 198/19-11 C/ Pietat, 2 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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.  

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

 
Exp. d'obra 219/19-13 Av. Generalitat, 14 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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: 
 

   - 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.  

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

 
Exp. d'obra 222/19-16 Pg. Sant Antoni, 31 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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'obra 239/19-17 C/ Sant Jordi, 23 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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.  

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

Exp. d'obra 254/19-20 C/ La Vall, 15 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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’ocupació de via pública (3m2) prevista durant tres dies, s’haurà de comunicar prèviament 
a la policia local.  

 
   -    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.  
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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.  

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

 
Exp. d'obra 251/19-18 C/ Santa Madrona, 19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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: 
 

- Les obres comunicades només afecten al canvi de teules i en cap cas podran afectar a 

l’estructura. 
- L’ocupació de via pública ( 4m2) amb un container, prevista per un termini de 10 dies, serà 

comunicada prèviament a la policia local. 
 -   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.  

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

Exp. d'obra 279/19-22  Plaça de Dalt, 9 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  
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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’ocupació de via pública per un camió grua, prevista durant tres hores, serà comunicada 
prèviament a la policia local. 

 -   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.  

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

 
Aprovació factures i despeses 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 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. 306/2019, per import de 20.867,43 €, elaborada per la intervenció municipal, la 

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

 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per import 

de 288,34 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
3.843,33 €. 

 

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

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

Sol·licitud empleada pública provisió llocs de treball, exp. Gest. 270/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents, 

 
ACORDA,  
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PRIMER. Aprovar la mobilitat funcional de la treballadora Sra. ------, que passarà a ocupar el lloc 

de treball d’oficial de 2a de serveis generals. 
  

SEGON. Notificar als interessats els canvis de lloc de treball, que hauran de començar a 

desenvolupar des del dia 1 de març de 2019. 
  

TERCER. Comunicar la resolució mobilitat funcional i de les raons d'aquesta, als representants 
dels treballadors. 

  
QUART. Donar trasllat a Servei de Personal a l'efecte de Registre de Personal o dels efectes 

oportuns.  

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

Sol·licitud assistència jornada per empleada pública, SV, exp. Gest. 265/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a la jornada: “Estabilitat pressupostària i 

endeutament” a l’empleada pública ------. 
 

SEGON: Donar trasllat a Secretaria, i comunicar aquest acord a la  interessada. 

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

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26  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 espai municipal Comunitat de Regants, exp. Gest.246/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019. 
 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització a la Comunitat de Regants per a disposar de la Sala del Centre 

Cívic La Magdalena, per a realitzar l’assemblea general anual de socis. La present autorització no 
dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 

servei municipal. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Guàrdia Municipal, per tal de realitzar les tasques de 

control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i a la Comunitat de Regants de Móra 
d’Ebre.  

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



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

18 

 

Sol·licitud espai municipal (sala gran Democràcia) escola Lluís Viñas, exp. Gest. 
288/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització al Col·legi Lluís Viñas de Móra d’Ebre per a disposar de la sala 
gran de La Democràcia per realitzar l’activitat ‘La Cúpula Gústum’. La present autorització no dóna 

dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei 

municipal. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Guàrdia Municipal, per tal de realitzar les tasques de 
control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i a la Directora de l’Escola Lluís Viñas 

de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud espai municipal, la Llanterna Teatre, JURISA, exp. Gest. 259/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019 

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

ACORDA: 

  
PRIMER: Concedir l’autorització a JURISA SOLUCIONS SL per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització de l’activitat d'una xerrada. La present autorització no dóna dret 
exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei 

municipal. 

  
SEGON: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control d’inici 

i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura,  i al representant de JURISA SOLUCIONS SL 

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

 
Sol·licitud targeta minusvalia, exp. Gest. 252/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 de febrer de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament  individual per a 
persones amb disminució, amb la modalitat de targeta de titular conductor. 

 
SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i trametre 

una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 

 
TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest acord a la 

interessada. 
                                                             ----------------  
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Liquidació SAGESSA concessió serveis curs 2017-2018, exp. Gest. 1310/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la liquidació corresponent al curs 2017/2018 de l’Escola-Bressol La Morera 

presentada per la Fundació per a l’Acció Educativa. 
 

SEGON: Consignar aquestes despeses als Pressupostos que corresponguin i aprovar el pagament 

de les mateixes. 
 

TERCER: Comunicar aquest acord a la Fundació per a l’Acció Educativa i al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció. 

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

 
Exp. activitat cultural IIV EBREFOLCK, exp. Gest. 235/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió, 

  
ACORDA: 

  

PRIMER: Concedir l’autorització a l’associació Espai de so per a  fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal i disposar de l’esplanada del Castell de Móra d’Ebre per la realització de l’activitat VII 

EBREFOLK Móra d'Ebre 2019.. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i 
aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 

SEGON: Informar a l’organitzador que abans de la celebració de l’activitat, haurà d’aportar la 
següent documentació per la realització de l’esmentada actuació: 

 
Memòria de l’activitat a realitzar: 

 

- L’horari previst per a la realització. 
- Nom, cognoms, adreça i telèfons de la persona/es responsable/s de la seva organització. 

- Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que 
previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis 

que se'ls ofereixen. 
- Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la 

responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle / de 

l'activitat recreativa. 
 

TERCER.- Adoptar per part del membres de l’organització les mesures adients per tal de prevenir 
riscos per a la seguretat  i prevenir inconvenients per a terceres persones. 

 

QUART.- Aprovar la concessió d’una subvenció de 2.900,00 € per poder fer front a les despeses 
d’organització. D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la 

documentació justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut  mitjançant la presentació 
de: 
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- Memòria anual de les activitats realitzades. 

- Pressupostos i factures o minuta d'honoraris expedits d'acord amb el que  preveu la 
normativa. 

- Si s’escau, certificat de la comptabilització de l’ingrés de la subvenció atorgada. 

 
CINQUÈ.- Comunicar als interessats que si no es justifica la subvenció rebuda l’associació ja no 

tindrà dret a rebre la subvenció de la que és beneficiària l’any següent i haurà de retornar-se la 
subvenció atorgada. 

 
SISÈ: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control d’inici i 

finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura,  i al representant de Espai de so. 
---------------- 

 
Sol·licitud baixa llicència gual núm. 216, exp. Gest. 250/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer 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 la titular. 

 

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. 

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

 
Exp. ocupació via pública CESGLOBAN, exp. Gest. 234/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de febrer de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER.- Concedir a Virginia Contreras Contreras, en representació de CESGLOAN, SL , sens 
perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, d’una llicència per a l’ús privatiu temporal d’una 

superfície, a precari, per ocupar la via pública a la plaça de Baix amb una foodtruck de 3x2m2 
del 8 de juliol al 15 de setembre de 2019, caducarà i restarà sense efectes un cop finalitzat aquest 

termini, amb subjecció a les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  

 
Abans de situar la foodtruck en l’ocupació sol·licitada haurà d’aportar la següent documentació: 

 

• Fotocòpia del DNI i/o del CIF de l’empresa, si s’escau. 

• Un plànol o croquis en què es reflecteixi l’espai concret on es vol situar la foodtruck. 

• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (quantia mínima 300.000€), que doni 
cobertura a la responsabilitat que pugui derivar-se de la realització d’aquesta activitat. 

• Comprovant d’haver efectuat l’ingrés de la taxa 

 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

21 

L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les 

indicacions dels serveis municipals. 
 

El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així com del 

correcte comportament dels usuaris. Si la instal·lació no s’adequa a les condicions establertes a 
la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que esmeni  les deficiències i,  

disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació fefaent, per l’esmena de les 
mateixes.  

 
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.-  Aprovar la liquidació corresponent, per import de 420 €, 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. 

 
QUART.- 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. 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats de l’expedient. 
                                                             ----------------  

 
 

 


