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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:      13 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   25 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. 
                                                             ----------------  
 
Expedient 1251/2018. Llicència Urbanística 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Comunicar al Sr. ---- com a representat de Zona de Aragón de la Iglesia Evangélica de 
Filadelfia, que previ a la revisió de la liquidació aprovada en data 26 de novembre de 2018, 
caldrà presentar la documentació següent:  

- En l’Informe tècnic per a l’obertura d’una activitat innòcua en règim de llicència municipal” 
manca actualitzar la memòria descriptiva amb la superfície resultant final. També s’haurà 
d’actualitzar el plànol 2 i el plànol 3. 

- En la “Contestació Requeriment exp. 1251/18-122” del 17 de setembre del 2018 manca 
actualitzar els plànols de la pàg. 8 i senyalar en l’apartat 3 que el magatzem queda fora 
d’àmbit. 

- En la “Contestació Requeriment exp. 1251/18-122” del 23 d’octubre del 2018 manca 
actualitzar els plànols de la pàg. 3, pàg.4 i pàg. 5. 

- En el plànol de superfícies del 26 de març del 2019, signat per l’arquitecte tècnic ----, 
manca referenciar la superfície construïda total de l’àmbit d’intervenció (quedant fora 
d’àmbit el magatzem)  

 
SEGON: Notificar aquest acord als interessats.   
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 461/2019. Procediment Genèric 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les 
nomines del mes de març que ascendeixen, a l’import total de 99.599,24 EUROS, 
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SEGON.- Aprovar la relació de despeses corresponents al pagament de les assistències dels 
regidors a les sessions del Consell de Govern Municipal corresponents als dies 20-02, 26-02, 04-
03, 11-03 i 18-03 i les assistències dels regidors al Ple del 21-03 que ascendeixen a l’import 
brut total de 8.950 EUROS 
 
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vige 
 
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud d’una subvenció econòmica per fer front a les despeses de l’entitat AS 
RACING KART Expedient 446/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 400,00 EUROS a AS RACING KART, per tal 
de fer front a les despeses de l’entitat. 
 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 17-341-48900, del 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
TERCER: Informar al Sr. ---- 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 al Sr. ----, com a representant de AS RACING KART, a la 
regidoria d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció 
 
                                                            ----------------  
 
Certificació primera i única “Obres complementàries per millores de paviment a la 
plaça de l’Estrella i entorn”, Expedient 1585/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
ACORDA: 
PRIMER: Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra “Obres complementàries per millores de 
paviment a la plaça de l’Estrella i entorn”, que ascendeix a l’import de 57.238,55 € (IVA inclòs). 
 
SEGON: Aprovar l’Acta única de preus contradictoris i alteració de preus de l’obra “Obres 
complementàries per millores de paviment a la plaça de l’Estrella i entorn”, d’acord amb les 
justificacions donades en l’informe tècnic. 
 
TERCER: Aprovar la factura núm. 15 de 20/03/2019, presentada en data 21/03/2019 per 
Construccions i Rehabilitacions Tradicionals Prisma, SLU, adjudicatari de l’obra, que ascendeix a 
l’import de 57.238,55 € (IVA inclòs). 
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QUART: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 6-1532-61900 
del pressupost de l’exercici vigent. 
 
CINQUÈ: Aprovar la resta de documentació presentada mitjançant la qual es dóna per 
finalitzada l’actuació. 
 
SISÈ: Notificar la present resolució al contractista de les obres l’ i donar-ne trasllat al 
Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 423/2019. Certificats o Informes Urbanístics 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
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. 
 
TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat 
 
                                                             ----------------  
 
Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa Expedient 1773/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
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. Tot aquell material a instal·lar que no consti en la sol·licitud inicial, haurà de ser objecte 
de petició específica. 

D. 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. 

E. El sol·licitant haurà de deixar un espai lliure que sigui apte pel trànsit de vianants i que 
permeti el pas d’una cadira de rodes. 

F. 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 
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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.  
 
                                                            ----------------  
 
Petició d’ocupació de la via pública a l’Avinguda Comarques Catalanes Expedient 
452/2019 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir a ÒMNIUM CULTURAL autorització per ocupar la via pública a l’Avinguda 
Comarques Catalanes, davant del Casal de Jubilats, amb una parada informativa el dia 
30/03/19, de 10.00 a 13.00 h. 
  
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal.  
 
SEGON: Notificar que, amb caràcter previ, caldrà dipositar una fiança de 50,00 € al núm. de 
compte ES 07-0182-5634-18-0200037219, que serà retornada en el cas que l’espai públic quedi 
en bones condicions.  
 
QUART: El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higiènico-sanitàries adients.  
 
CINQUÈ: 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.  
 
SISÈ: Comunicar aquest acord Sr. ----, en representació d’Òmnium Cultural, a la regidoria de 
Governació, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia Municipal  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 436/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions Urbanístiques 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març 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’alçada màxima de la part opaca del mur no pot superar el 1.50m.  
- L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS, en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 
SEGON: Aquesta conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 
TERCER: Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 
QUART: Aprovar la liquidació provisional, i que es notifica com annex d’aquesta resolució.  
 
Aquesta conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 
queda eximit l'autoritzat.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 459/2019. Peticions d'Espais i Recursos 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Quintos 2001 per a ficar una parada per Sant Jordi. 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 2001.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 451/2019. Aprovació conveni de col·laboració per la cessió i ús d’espais 
municipals per la realització d’un certificat de professionalitat de socorrisme en 
instal·lacions aquàtiques del programa forma i insereix_2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
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PRIMER: Aprovar en tots els aspectes el conveni de col·laboració entre la l’Escola de formació 
activa i continuada, SL i l’ajuntament de Móra d’Ebre per la realització de certificat de 
professionalitat de socorrisme en instal·lacions aquàtiques. 
 
SEGON.- Habilitar el Sr. Alcalde- President en representació d'est Ajuntament de Móra d'Ebre, 
de conformitat amb l'establert en l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, per subscriure el citat Conveni de Col·laboració i quants documents 
siguin necessaris en la seva execució.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb l'establert 
en els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques  
 
                                                            ----------------  
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 458/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 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. 458/2019, per import de 47.769,17 €, 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 136,80 €. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
1.770,33 €. 
 
QUART.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 
 
                                                             ----------------  
 
Petició d’ocupació de la via pública a l’entrada del mercat Expedient 352/2019 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir a l’ANC de Móra d’Ebre per la República l’autorització per ocupar la via 
pública a l’entrada del mercat municipal amb una parada el dia 29 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.  
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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. Nativitat Launes, en representació de l’ANC de Móra 
d’Ebre per la República, a la regidoria de Comerç i a la Guàrdia Municipal.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 391/2019. Protecció de la Legalitat Urbanística 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Iniciar actuacions prèvies a fi de determinar, amb la major precisió possible, si els fets 
són susceptibles de motivar la incoació de procediment de protecció de la legalitat urbanística 
vulnerada, la identificació de les persones que poguessin resultar responsables i les 
circumstàncies rellevants que concorrin.  
 
SEGON: Sol·licitar als Serveis Tècnics municipals i a Secretaria que emetin informe per tal 
d’esclarir els fets i circumstancies i el procediment, si s’escau, que s’hagi de seguir.  
 
TERCER: Notificar aquest acord a la propietat de la finca situada al Polígon 10 parcel·la 13.  
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 455/2019. Peticions d'Espais i Recursos. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  18 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Barreres fora per a ficar una parada per Sant Jordi. 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 cultura 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 a la Sra. ----- com a representant de 
Barreres fora.  
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                                                             ----------------  
 
Expedient 454/2019. Peticions d’espais i recursos 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a la Unió de Botiguers per a disposar de la sala del Centre Cívic 
La Magdalena, per a realitzar una assemblea ordinària. 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. ------, Presidenta de la Unió 
de Botiguers de Móra d’Ebre.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 431/2019. Llicències Urbanístiques “Canvi de coberta en edifici entre 
mitgeres” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març 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:  

- 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.  
 
                                                           ----------------  
 
Expedient 447/2019. Peticions d'Espais i Recursos 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA:  
 
PRIMER: Autoritzar a l’ l’AMPA de l’Escola Lluis Viñas per celebrar a l’Illa de Saurí la jornada de 
Bitlles Comarcal escolar el dissabte, 06/04/19. 
 
SEGON: Proporcionar el material sol·licitat. 
 
TERCER: Comunicar que prèviament a la celebració de la jornada, caldrà especificar la ubicació 
exacta a l’Illa de Saurí dels diferents elements (emplaçament de carpes, zona de joc, etc). 
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. -----, en representació de l’AMPA de l’Escola Lluis 
Viñas, a la regidoria d’Esports, a la regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal.  
 
La present autorització no exclou ni suposa les d'altres organismes que siguin necessàries per 
raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat. Així mateix, resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
 
                                                              ----------------  
 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 450/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25  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. 
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 338/2019. Declaracions responsables o llicències urbanístiques 
“Arrebossat de 100 m2 de façanes” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març 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 es limitaran a la conservació i manteniment de les façanes sol·licitades, que 
redueixen l’impacte paisatgístic negatiu dels murs sense arrebossar d’aquestes 
construccions.  

- - 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.  
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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 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.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 476/2019. Aprovació conveni de col·laboració entre Ajuntament de Móra 
d’Ebre i la Lliga contra el Càncer, comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes el conveni de col·laboració entre la Lliga contra el càncer 
comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i l’ajuntament de Móra d’Ebre per fomentar la 
promoció i la difusió de la rehabilitació física als malalts de càncer mitjançant l’activitat esportiva 
a la Piscina Coberta de Móra d’Ebre. 
 
SEGON.- Habilitar el Sr. Alcalde- President en representació d'est Ajuntament de Móra d'Ebre, 
de conformitat amb l'establert en l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, per subscriure el citat Conveni de Col·laboració i quants documents 
siguin necessaris en la seva execució.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb l'establert 
en els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 141/2019. Canvi de titularitat de drets funeraris 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 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 dels nínxols 105CV i 477CB. 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 12,40€ i 6,20€ de manteniment de cementiri per 
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cadascun dels nínxols, 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. -----.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 430/2019. Canvi de titularitat de drets funeraris 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 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 44CV. 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 12,40€ i 6,20€ de manteniment de cementiri per 
cadascun dels nínxols, 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. -----.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 448/2019. Assistència a la reunió del Consell del Campus Extens URV 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a la reunió del Consell del Campus Extens el dia 
02/04/19 al Sr. Joan Vaqué Aragonès.  
 
SEGON: Donar trasllat a Secretaria i a Tresoreria per tal de cobrir les despeses de 
desplaçament, i comunicar aquest acord al Sr. Joan Vaqué Aragonès.  
 
                                                              ----------------  
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Expedient 458/2019. Proposta de despesa 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Que les factures detallades a la part expositiva d’aquest acord s’anul·lin i siguin 
retornades a l’Empresa per serveis no contractats d’acord amb la normativa contractual vigent 
en la data d’emissió de els mateixes.  
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa EBERDIGITAL, SL i a SETMANARI L’EBRE, SL, 
als òrgans escaients i a Tresoreria.  
 
                                                              ----------------  
 
Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa Expedient 1774/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
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. Tot aquell material a instal·lar que no consti en la sol·licitud inicial, haurà de ser objecte 
de petició específica. 

D. 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.  

E. El sol·licitant haurà de deixar un espai lliure que sigui apte pel trànsit de vianants i que 
permeti el pas d’una cadira de rodes. 

F. 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.  
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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.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 460/2019. Peticions d’espais i recursos 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
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. 
  
                                                             ----------------  
 
Expedient 456/2019. Peticions d’espais i recursos 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Ampa del Col·legi Santa Teresa, LLuís Viñas i Instut Julio 
Antonio per a fer ús de La Llanterna teatre Municipal pe ficar una parada per Sant Jordi. 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 /Sra. ----- com a representant de Ampa 
del Col·legi Santa Teresa, LLuís Viñas i Instut Julio Antonio.   
 
                                                             ----------------  
 
Sol·licitud d’una subvenció econòmica per fer front a les despeses de l’entitat AMPA 
Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre Expedient 445/2019 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 500,00 EUROS a l’AMPA de l’Escola de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de 
l’entitat.  
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SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900, del 
pressupost de l’exercici 2019. 
  
TERCER: Informar al Sr. ----- 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 al Sr. -----, com a President de l’AMPA de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, a la regidoria d’Educació i al Departament de 
Tresoreria-Intervenció.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 777/2018. Declaració Responsable o Comunicació d’Activitats 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
PRIMER: Mantenir incoat el procediment per a la declaració responsable d’activitat d’habitatge 
d’ús turístic al c. Sant Antoni, 32 d’aquest municipi a instància de ----- i ----- número 777/2018-
9A.  
 
SEGON: Requerir a l'interessat perquè en el termini de tres mesos realitzi les activitats 
necessàries per reprendre la tramitació de l'expedient, advertint-li que transcorregut dit termini 
s’acordarà declarar la caducitat d'aquest, arxivant-se les actuacions.  
 
TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat.  
                                                              ----------------  
 
Expedient 66/2019. Actuacions preparatòries en matèria de contractes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 25 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes el conveni de col·laboració entre el Diari Més Ebre i 
l’ajuntament de de Móra d’Ebre fomentar la promoció i la difusió de de les activitats i iniciatives 
culturals, festives i aquelles que siguin d’interès, que s’incorpora a l’expedient núm. 66/2019 
  
SEGON.- Habilitar el Sr. Alcalde- President en representació d'est Ajuntament de Móra d'Ebre, 
de conformitat amb l'establert en l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
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les Bases del Règim Local, per subscriure el citat Conveni de Col·laboració i quants documents 
siguin necessaris en la seva execució.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb l'establert 
en els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques als interessats i comunicar-ho a les àrees promotora i 
d'Intervenció.  
 


