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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      11 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   11 de març 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 certificació núm. 1 i única obra Millora eficiència energètica enllumenat 

públic a part del casc urbà de Móra d'Ebre, exp. Gest 1564/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra “Millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat públic a part del casc urbà de Móra d’Ebre”, que ascendeix a l’import de 41.225,96 
€ (IVA inclòs). 

 
SEGON: Aprovar la factura núm. 190241 de 28/02/2019, presentada en data 07/03/2019 pel Sr. 

----, adjudicatari de l’obra, que ascendeix a l’import de 41.225,96 € (IVA inclòs). 

 
TERCER: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 12-165-61900 

del pressupost de l’exercici vigent. 
 

QUART: Aprovar la resta de documentació presentada mitjançant la qual es dóna per finalitzada 

l’actuació.    
 

CINQUÈ: Notificar la present resolució a l’interessat i donar-ne trasllat al Departament de 
Comptabilitat-Intervenció, així com a la Diputació de Tarragona, als efectes de justificació de la 

subvenció concedida del Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques 
municipals (PEXI 2017). 

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

 
Exp. 324/19. Certificat d'aprofitament urbanístic Plaça de la verge, 3 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  11 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Que, per Secretaria, s’emeti el Certificat d’aprofitament urbanístic sol·licitat. 
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SEGON: Que quedi informada de la referència cadastral dins dels mateix Certificat. 

TERCER: Referent a la comunicació dels propietaris o titulars de l’immoble, són dades de 
caràcter personal protegides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals, tanmateix procedeix sol·licitar aquesta informació 
al Registre de la Propietat o a la Gerència Territorial del Cadastre. 

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

 
Exp. 365/19. Certificat d’aprofitament urbanístic i informe de viabilitat de llicència. 

C/ Hortes, 16 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  11 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Que, per Secretaria, s’emeti el Certificat d’aprofitament urbanístic sol·licitat. 

SEGON: Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició de certificats urbanístics, establerta a 

l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

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

Exp. 351/19 Certificat tipus edificació Pol.15  Parc.37 i 38 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  11 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Que, per Secretaria, s’emeti el Certificat d’informació urbanística sol·licitat. 

SEGON: Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició de certificats urbanístics, establerta a 

l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

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

 
Exp. d'obra 322/19-31 C/ Gras, 8. Reforma de cuines i banys, i pintat de façana. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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: 
 

   -  El color escollit per la pintura de façana és el Z-46 de la Carta de colors aprovada per 

l’Ajuntament. 
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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 336/19-34. Av. Pius XII, 21. Retirada d'altell i obertura de porta. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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 161,00 EUROS mínim (Previsió de 15m3, a raó de 11 

€/tm), 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 356/19-36. Av. Generalitat, 11. Aixecament de mur a terrassa 1r pis, 
Ràfec a porta d'entrada, i canvi de banyera per plat de dutxa. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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 329/19-33. C/ Sant Antoni, 41. Rehabilitació d'habitatge, sense 

modificació estructural. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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.  
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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 318/19-29. C/ Gracia, 40. substitució de finestres i porta, i nou 
revestiment de parets. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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 317/19-28. C/ Santa Madrona, 71. Pintat de façanes i canvi porta 
entrada. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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: 
 

   -   El color escollit és el Z-31 de la Carta de colors aprovada per l’Ajuntament. 

    
   -   Els desperfectes, reposicions i neteges dels espais públics es faran a càrrec del promotor. 
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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  316/19-27. C/ Antoni Gaudí, 20, Bx. Esq. Canvi porta entrada pis. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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 319/19-30. C/ Santiago Rusiñol, 3. Construcció de piscina i magatzem. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
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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: 

   
-   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: Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de llicència 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 practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució.  

 
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 1692/18-157. C/ Dr. Peris, 26, 1r 1ª. Ampliació i redistribució 

d'habitatge. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
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: 
   

 OBSERVACIONS  

- 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.  

- L’import de la fiança ascendeix a 414,81 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: Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de llicència o no s'acabin en el termini de 
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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 practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  

 
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. 1314/2018 Al·legacions a l'expedient 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

PRIMER: Admetre a tràmit i acceptar els escrits d’al·legacions presentats durant el termini 

d’informació veïnal que es relacionen a la part expositiva de la present resolució, sense entrar a 
valorar tècnica ni jurídicament el fons de l’assumpte plantejat en les mateixes pels motius més 

amunt justificats. 
 

SEGON: Incorporar les al·legacions presentades a l’expedient conclòs i arxivat de la llicència 
ambiental indicada.  

 

TERCER: Donar trasllat del present acord a tots els interessats en l’expedient, inclosos els 
organismes afectats. 

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

Exp. d'activitat 86/19-3A. Centre d'Estètica. Plaça de l'Estrella, 9 

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: Donar-se per assabentada de que la Sra ---- que exerceix l'activitat de Centre 
d’Estètica, ubicada a la Plaça de l’Estrella núm. 9, entresol d’aquest municipi, ha modificat 

l’activitat, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que 
s’estableix a l’article 14 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: Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 
riscos laborals a nivell intern. 

TERCER: Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 

QUART: 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. 
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CINQUÈ: 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. 

SISÈ: Notificar aquest acord al interessat.  

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

 
Aprovació factures i despeses, Exp. Gest. 375/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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. 375/2019, per import de 26.366,61 €, 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 671,68 €. 
 

TERCER: Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

204,03 €. 
 

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

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

 
Aprovació contraprestació conveni 2011 entre l'ajuntament de Móra d'Ebre i la Sra.  

-----, exp. Gest. 1495/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar un pagament de 21,50 € com a contraprestació establerta en el conveni 

abans esmentat. 
 

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

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

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 376/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11  de març de 2019, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

---------------- 
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Sol·licitud del Consell Esportiu per disposar del Pavelló municipal, exp. Gest. 

341/19. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir autorització al Consell Esportiu Ribera d’Ebre per disposar de les 

instal·lacions del pavelló municipal per celebrar les Finals territorials de les Terres de l’Ebre de 
futbol sala, categoria Benjamí. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ----, president del Consell Esportiu Ribera d’Ebre, a 
la regidoria d’Esports i al responsable del pavelló municipal. 

 
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització d’aquest equipament, i resta 

condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

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

Sol·licitud tarifa reduïda aigua família nombrosa, exp. Gest. 357 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Acceptar la petició i aplicar al contracte número 6.042.800, a nom del senyor ----, la 

tarifa reduïda establerta a l'ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua potable. Aquesta bonificació serà d’aplicació a partir del període 

corresponent al 1r trimestre de 2019 per un període anual prorrogable mitjançant novament la 

sol·licitud corresponent. 
 

SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i al interessat. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud Assoc. Rosa d'abril equipament municipal Sala Democràcia, exp. 
Gest.362/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització l’Associació Cultural Rosa d’Abril per a disposar de la Sala 
d’Actes de la Democràcia, per a realitzar el 10e aniversari de l’associació. 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 Sra. ----, com a representant de 

l’Associació Cultural Rosa d’Abril. 
                                                            ----------------  
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Sol·licitud ANC equipament Centre Cívic, exp. Gest. 363/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització a ANC per a disposar de la Sala del Centre Cívic La Magdalena, 
per a realitzar una xerrada. La present autorització no dona 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 Sra. ----  en representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana. 

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

Sol·licitud Quintos'69 equipament Centre Cívic exp. Gest. 360/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 1969 per a disposar del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar una reunió de quintos. La present autorització no dona 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 al Sr. ----  com a representant dels 

Quintos 1969. 

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

Sol·licitud Quintos '59, equipament Centre Cívic, exp. Gest. 364/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 1959 per a disposar del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar una reunió de quintos. 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 Sra. ---- com a representant dels 

Quintos 1959. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud subvenció Societat Ateneu Musical, exp. Gest. 379/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019 

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

PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic a l’Associació Ateneu Musical per tal de fer 
front a les despeses de l’entitat. 

 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900, del 
pressupost de l’exercici 2019. 

 
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 Ateneu 
Musical, a la regidoria de Cultura i al departament de Tresoreria-Intervenció. 

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

Sol·licitud Quintos 2001 la Llanterna Teatre Municipal, exp. Gest. 377/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019 
 La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió, 

  
ACORDA: 

  
PRIMER: Concedir l’autorització a Quintos del 2001 per a fer ús de La Llanterna teatre Municipal 

per la realització de l’activitat d'una desfilada de moda per la Primavera Cultural. 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 Sr./Sra. ---- com a representant de 
Quintos del 2001 

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

Sol·licitud Assoc. Rosa d'Abril equipament Centre Cívic, exp. Gest. 361/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització l’Associació Cultural Rosa d’Abril per a disposar del Centre Cívic 

La Magdalena, per a realitzar una conferència. 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 Sra. -----, com a representant de 

l’Associació Cultural Rosa d’Abril. 

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

Transmissió dret funerari IV nínxol 53CB, exp. Gest. 300/19 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2018. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Atorgar la transmissió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 53 CB per un període 
50 anys a la Sra. ----, a raó de la transmissió inter vivos del dret funerari del titular actual, previ 

pagament corresponent. 
 

SEGON: Procedir a l’expedició del títol així com la inscripció  d’aquest dret  al registre de 
Cementiri una vegada faci efectiu l’import de 6,20€  segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, 

reguladora de la taxa del cementiri municipal.  

 
TERCER: Donar trasllat a l’àrea de serveis de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest acord a la  

Sra. ---- i al Sr. ----.  
                                                             ----------------  

 

Aprovació reversió i caducitat drets funeraris nínxol 499CB, exp. Gest. 371/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Declarar la caducitat del dret funerari del nínxol núm. 499CB per renúncia expressa 

del Sra. ----,  així com dels seus hereus i beneficiaris. 
 

SEGON: Revertir aquesta sepultura a l’ajuntament de Móra d’Ebre i donar de baixa la taxa 
corresponent de conservació del cementiri. 

 

TERCER: Notificar aquesta resolució a la Sra. ----, a la responsable de l’expedient, i comunicar 
aquesta baixa a l’àrea de recaptació (BASE). 

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

Transmissió dret funerari MC nínxol 208CB, exp. Gest. 301/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març 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 del nínxol 208CB per un període 50 

anys a la  Sra. ----. 

 
SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de 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.  

 
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 

acord a la Sra. ----. 
                                                            ----------------  
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Sol·licitud de l'ANC per posar una parada davant del mercat municipal, exp. Gest 

352/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019, 

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

 
ACORDA:  

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

municipal amb una parada el dia 15 de març, seguint les indicacions del servei de la Guàrdia 
Municipal per a la seva ubicació. 

 

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

 
SEGON: Notificar que s’utilitza la fiança prèvia de 50,00 € dipositada per l’ocupació d’un espai el 

25/06/18, que serà retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  

 
TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 

amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 
 

QUART: Que el sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de 
l’ús que en faci de l’espai públic. 

 

CINQUÈ: Comunicar aquest acord a la Sra. -----, en representació de l’Assemblea Nacional 
Catalana, a la regidoria de Comerç i a la Guàrdia Municipal. 

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

Aprovació liquidació exercici 2018 taxa ocupació pública terrassa Bar La Birreria, 

exp. Gest. 1157/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa (terrasses), corresponent a l’exercici 2018, de 
l’establiment Bar La Birreria, titularitat del Sr. ----, que ascendeix a l’import total de 440,93 

euros, que inclou els interessos de demora en aplicació de l’art. 26 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, i que es notifica com a annex a la present resolució. 

 

SEGON:  Donar trasllat del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 

TERCER: Notificar el present acord al Sr. ----. 
 

QUART: Fer constar que contra el punt primer del present acord, que no posa fi a la via 

administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat 
en el termini d’un mes a comptar del dia següent de la seva notificació. 

                                                             ----------------  
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Aprovació liquidació taxa ocupació via pública terrassa Bar Cosmos, exp. Gest. 

1159/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 11 de març de 2019. 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa (terrasses), corresponent a l’exercici 2018, de 
l’establiment Bar Cosmos, titularitat de la Sra. ----, que ascendeix a l’import total de 424,60 

euros, que inclou els interessos de demora en aplicació de l’art. 26 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària, i que es notifica com a annex a la present resolució. 
 

SEGON:  Donar trasllat del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 

TERCER: Notificar el present acord a la Sra. ----. 

 
QUART: Fer constar que contra el punt primer del present acord, que no posa fi a la via 

administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat 
en el termini d’un mes a comptar del dia següent de la seva notificació. 

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

 

 
 

 


