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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:

14
Ordinària
1 d’abril 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 409/2019. Llicència d’activitat “Explotació ramadera per a la cria
intensiva de truges reproductores”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Ratificar-se en el contingut de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data
28/03/2019.
SEGON. Traslladar aquest acord i l’informe tècnic a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre. .
---------------Sol·licitud d’una bestreta econòmica per fer front a les despeses de l’entitat
Associació de Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre Expedient 123/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la bestreta de 2.500,00 EUROS de la subvenció econòmica a l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre per tal de fer front a les despeses de l’Associació.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-230-48000 (01),
Subvencions a les Entitats Socials, 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.
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QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. -----, Presidenta de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Móra d’Ebre, a la regidoria d’Acció Social i al Departament de TresoreriaIntervenció.
---------------Expedient 858/2018. Llicència urbanística per “Obres de canalització de la xarxa de
gas natural per subministrament a nou abonat passant per Zona Verda Pol.
Industrial La Verdeguera”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Requerir a Nedgia Catalunya SA, com a promotor de les “Obres de canalització de la
xarxa de gas natural per subministrament a nou abonat passant per Zona Verda Pol. Industrial
La Verdeguera” que realitzi els treballs d’arranjament de l’acabat superficial de la zona verda
afectada, havent de dipositar graves com a reposició de material existent previ a l’inici de l’obra,
amb l’advertiment de que en cas d’incompliment ho podrà realitzar subsidiàriament
l’Ajuntament amb càrrec a la fiança dipositada.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a Nedgia, Catalunya, SA
---------------Expedient 328/2019. Llicència urbanística “Instal·lació de dipòsit prefabricat per a
recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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:
- 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.
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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 474/2019. Declaració responsable o comunicació urbanística
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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.
---------------Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa Expedient 1779/2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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.

Tel. 977 40 00 12
Fax 977 40 09 55
e-mail ajuntament@,moradebre.cat
http://www.moradebre.cat

4
Pça. de Baix, 1
43740 Móra d’Ebre
Cif núm. P 4309400 B
Secretaria

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.
---------------Sol·licitud d’una subvenció econòmica per fer front a les despeses de l’entitat
Associació de Jocs d’Estratègia de la Ribera d’Ebre “Baronia d’Entença” Expedient
457/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir un ajut econòmic per import de 800,00 EUROS a l’Associació de Jocs
d’Estratègia de la Ribera d’Ebre “Baronia d’Entença”, per poder 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 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: Comunicar aquest acord al Sr. -----, com a representant de l’Associació de Jocs
d’Estratègia de la Ribera d’Ebre “Baronia d’Entença”, a la regidoria de Cultura i al Departament
de Tresoreria-Intervenció.
---------------Expedient 489/2019. Peticions d’espai i recursos
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Concedir l’autorització a Associació de Jocs d'Estratègia Baronia d'Entença per a fer ús
de La Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat de les XVI Jornades de Jocs
d'Estratègia, així com 50 taules 150 cadires. 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. ----- com a representant de Associació
de Jocs d'Estratègia Baronia d'Entença
---------------Expedient 465/2019. Declaracions responsables o Comunicacions Urbanístiques
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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.
---------------Expedient 501/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitats i
espectacles públics “Fer actuacions de petit formata a la terrassa del seu local,
destinat a bar, denominat “Liberty” al carrer Isabel, essent l’horari entre 21:00 h i
23:45h”.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: D’acord amb el que s’indica a la part expositiva, no s’autoritzarà de forma general la
realització de cap actuació, per tant, haurà de demanar autorització per cada actuació puntual
informant de la data, hora, durada i tipus de format, amb el temps d’antel·lació suficient per tal
que l’òrgan competent resolgui.
SEGON: Autoritzar al Sr. ----- per a fer l’actuació en format de monòleg prevista pel dia 6 d’abril
a la terrassa del local destinat a bar, anomenat “Liberty”, al c. Isabel, essent l’horari entre les
21 h. i 23,45 h.
TERCER: Comunicar el present acord a la Guardia municipal, a la regidoria de Festes i al Sr. ---.
---------------Expedient 491/2019. Peticions d'Espais i Recursos
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Institut Julio Antonio per a fer ús de La Llanterna teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'una representació musical. 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. ----- com a representant de Institut
Julio Antonio
---------------Expedient 475/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions Urbanístiques
“Reforma plantes primera i segona d’habitatge, i reforma de bany i cuina en planta
tercera, per a posterior ús turístic de l’immoble”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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.
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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.
---------------Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa Expedient 1778/2018
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: 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.
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.
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---------------Expedient 188/2017. Denúncia medioambiental contra l'Ajuntament
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Sol·licitar a l’Institut Català del Sòl un informe sobre l’estat de les actuacions dutes a
terme fins a la data en relació a l’expedient de contractació dels treballs de redacció del
projecte executiu de connexió de les aigües residuals de diverses parcel·les del sector La
Verdeguera al sistema de sanejament de l’EDAR de Móra d’Ebre-Móra la Nova, així com la
presentació d’un calendari de les accions que es preveuen executar a curt/mitjà termini per tal
de donar resposta a aquesta problemàtica.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’Institut Català del Sòl. .
---------------Expedient 494/2019. Procediment Genèric
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar al Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre a celebrar el dia 08/06/19, amb un
dinar, la festa de cloenda de la temporada 2018/19 a la pista coberta del poliesportiu, així com
la resta de peticions que consten a la part expositiva.
L’autorització s’atorga amb caràcter discrecional i a precari i resta supeditada als
interessos públics sense que la denegació o suspensió de l’autorització comporti cap dret
indemnitzatori., i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal.
responsables de l’esdeveniment.
SEGON: Notificar al Sr. ----- que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 315,20 €,
que li serà retornada en el cas què la pista Poliesportiva i vestuaris estiguin 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. Tanmateix anirà també a càrrec del sol·licitant
els serveis d’higiene i seguretat i dispositius d’assistència sanitària, si s’escau.
QUART: Els organitzadors assumiran la total responsabilitat dels danys i perjudicis personals i
materials que es poguessin ocasionar, si s’escau, als participants de l’acte o tercers i que fossin
causats per l’acció o omissió dels organitzadors o participants.
CINQUÈ: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. -----, en representació del Club Esportiu Olímpic
Móra d’Ebre, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal.
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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 215/2019. Procediment Genèric
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir un ajut corresponent al 90% de la quota de l'impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana, a la finca descrita a la part expositiva, ubicada al camí de les Hortes.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a la partida 2-920-48900 del pressupost de despeses
de l'exercici de 2017.
TERCER: Donar trasllat a la intervenció i comunicar aquest acord a la Sra. -----.
---------------Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa Expedient 1769/2018
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: 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.
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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.
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 482/2019. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques
“Arranjament de paviment i escala d’accés a l’habitatge”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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 (Es trasllada a aquest expedient la
fiança dipositada pel mateix promotor en l’obra de l’expedient 1130/2018).
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 225/2019. Revisió en Via Administrativa d'Actes de Naturalesa Tributària
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Acceptar la petició realitzada, i conseqüentment, procedir a l’arxiu de les actuacions de
l’expedient 225/19 per la transmissió de l’immoble esmentat en els antecedents, atès que no es
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produeix el fet imposable objecte de liquidació de l’impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
SEGON: Comunicar aquest acord al senyor Josep Maria París Buldó.
---------------Expedient 483/2019. Peticions d’espais i recursos
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació Rosa d’Abril per a disposar de la Sala de Vidres de
La Democràcia per a realitzar uns cursets de reiki. 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 de Móra d’Ebre.
---------------Sol·licitud de nucli zoològic a l’OMA de les Terres de l’Ebre Expedient 469/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentada de què el Sr. ----- té 6 exemplars diferents de lloros,
concretament 2 cacatues, 1 guacamai, 1 yaco i 2 nimfes, al camí de Sant Jeroni, parcel·la 14A,
bústia 11 d’aquest municipi.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats, a efectes de sol·licitud de Nucli Zoològic.
---------------Expedient 1488/2018. Declaracions responsables o comunicacions d’activitat
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Que, per Secretaria, s’emeti el Certificat de compatibilitat urbanística per a oficina de
contractació d’espectacles 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.
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TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat
---------------Sol·licitud d’una subvenció econòmica per fer front a les despeses de l’entitat Club
Futbol Sala Móra d’Ebre Expedient 468/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir un ajut econòmic per import de 3.800,00 EUROS al Club Futbol Sala Móra
d’Ebre per poder fer front a les despeses de l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 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: Comunicar aquest acord al Sr. -----, com a representant del Club Futbol Sala Móra
d’Ebre, a la regidoria d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Expedient 253/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions Urbanístiques
“Revisió de la liquidació de l’expedient d’obra 253/1029 perquè s’ajusti al presentat
per la promotora”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Deixar sense efecte la liquidació aprovada per acord de la Junta de Govern Local de
data 26 de febrer de 2019.
SEGON: Aprovar una nova liquidació, en base al pressupost provisional, de 30.896,83€, i que es
notifica com annex d’aquesta resolució.
TERCER: Comunicar aquest acord al Departament de Comptabilitat i a la interessada.
---------------Expedient 471/2019. Declaracions responsables o Comunicacions Urbanístiques
“Rehabilitació de cuina i banys i canvi de paviment en habitatge”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
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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.
---------------Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa Expedient 1775/2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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.
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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.
---------------Expedient 457/2019. Festes (planificació, organització o celebració)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 2001 per a disposar de la pista del Poliesportiu,
per a realitzar la celebració de la Festa Quintos 2001.
L’autorització s’atorga amb caràcter discrecional i a precari i resta supeditada als interessos
públics sense que la denegació o suspensió de l’autorització comporti cap dret indemnitzatori., i
aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal.
SEGON: Atorgar als Quintos 2001 llicència per l’activitat recreativa extraordinària a celebrar el
dia 13 d’abril de 2019 amb horari de 12.00 h de la nit FINS a les 5.30 de la matinada, amb un
aforament màxim autoritzat de 499 persones, condicionada al compliment de la documentació
presentada i de les declaracions signades pels responsables de l’esdeveniment.
TERCER: Notificar al Sr. ----- que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 315,20 €,
que li serà retornada en el cas què la pista Poliesportiva i vestuaris estiguin en bones
condicions.
QUART: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar
amb les condicions higiènic-sanitàries adients. Tanmateix anirà també a càrrec del sol·licitant
els serveis d’higiene i seguretat i dispositius d’assistència sanitària de què disposaran, si
s’escau.
CINQUÈ: Els organitzadors assumiran la total responsabilitat dels danys i perjudicis personals i
materials que es poguessin ocasionar, si s’escau, als participants de l’acte o tercers i que fossin
causats per l’acció o omissió dels organitzadors o participants.
SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Festes, a la Policia Local i al Sr. -----,
representant dels Quintos i Quintes del 2001 de Móra d’Ebre.
---------------Expedient 401/2019. Llicències d’activitat. Tràmit actual “posada en marxa de la
instal·lació”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019.
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentada de l’inici del període de posada en marxa de la instal·lació,
que tindrà una durada màxima de 4 mesos i que finalitzarà amb la presentació del control
ambiental inicial.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal per al seu
coneixement i efectes oportuns (exp. 4/2015).
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats.
---------------Expedient 490/2018. Ocupació vía pública a l’Avinguda Comarques Catalanes
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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 1 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Concedir a ERC-AM de Móra d’Ebre 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, i el dia 23/04/19 amb una parada a la Plaça de Dalt durant la Diada de Sant Jordi.
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 a
l’Avinguda Comarques Catalanes 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 a la Sra. -----, en representació d’ERC-AM de Móra d’Ebre, a la
regidoria de Governació, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia Municipal.
---------------Expedient 407/2018. Llicència urbanística “Construcció d’una caseta d’eines i
enderroc de l’existent”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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 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’ús de l’edificació serà exclusivament de caseta d’eines, i en cap cas es podrà utilitzar
com a habitatge.
- Les característiques i dimensions de dita construcció s’han d’adequar/construir segons
projecte i amb els acabats de coberta de teula àrab ceràmica no esmaltada (amb pendent
pendent <30%) i façanes arrebossades amb colors terrossos, segons el Pla Director
Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre.
- Un cop acabada la nova construcció i enderrocada l’existent, caldrà presentar:
- Certificat final d’obra, amb els corresponents fulls d’Assumeix de la Direcció facultativa i
de la -Coordinació de Seguretat, signats per un tècnic competent.
- Certificat final d’obra de l’enderroc realitzat, amb els corresponents fulls d’Assumeix de la
Direcció facultativa i de la Coordinació de Seguretat, signats per un tècnic competent.
- Els justificants corresponents a la gestió de residus per tal que la fiança sigui retornada.
- Acreditació de l’explotació agrícola segons la definició que se’n fa l’article 17.g de la
normativa del PDU de les Terres de l’Ebre
- 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.
---------------Expedient 488/2018. Peticions d’espais i recursos
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Plataforma Ribera Digna per a fer ús de La Llanterna teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'una xerrada informativa. La present autorització no
dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats
del servei municipal.
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SEGON: Donar trasllat 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
Plataforma Ribera Digna.
---------------Expedient 365/2018. Certificats o informes urbanístics
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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.
---------------Expedient 391/2019. Protecció de la legalitat urbanística
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Realitzar consulta urbanística davant el Servei Territorial de Territori i Sostenibilitat a
les Terres de l’Ebre, sobre la procedència de tramitar expedient per a la instal·lació d’un estable
per a la guarda d’un equí en la finca de sòl no urbanitzable situada al Polígon 10 parcel·la 13.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Servei Territorial de Territori i Sostenibilitat a les
Terres de l’Ebre
---------------Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 492/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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. 492/2019, per import de 64.687,66 €, 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 28.80 €.
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SEGON.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de
18.254,92 €.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns.
---------------Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 493/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 1 d’abril 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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