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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:      15 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   8 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 507/2019. Peticions d'Espais i Recursos “Sant Jordi” 
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 La Forja Ribera d'Ebre per a la realització de l’activitat de ficar 
una paradeta per Sant Jordi a la plaça de Dalt. 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 La Forja 
Ribera d'Ebre. 
   
                                                             ----------------  
 
Expedient 539/2019. Festes (planificació, organització o celebració) petició de 
previsió de fons 
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 la provisió de fons dels actes mencionats de la Primavera Cultural 2019, per 
un import total de 2500 €. a la regidora Sra. Montse Pineda, d’acord amb les condicions 
establertes a les Bases d’Execució del Pressupost 2019. 
 
SEGON: Donar trasllat a la regidoria de Cultura i al departament de Tresoreria. 
 
                                                             ----------------  
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Expedient 536/2018. Contractacions auditories internes, actualització del sistema 
de gestió i suport a l’auditoria externa 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
 
PRIMER. Contractar QMA CONSULTING, Sr. -----, amb NIF XXXXXXX la prestació descrita en els 
antecedents per un import de 605,00 € més IVA. ascendint el pressupost total 732,05 euros. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent i consignar-la a l’aplicació pressupostària 16-336-
61900 del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament, si 
escau. 
 
QUART. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord al departament de secretaria, a Comptabilitat-Intervenció i al 
Sr. -----. 
 
SISÈ. Publicar al Perfil del contractant les dades bàsiques del contracte i la publicitat que sigui 
escaient. 
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 406/2018. Llicència urbanística “Canvi de coberta parcial en edifici entre 
mitgeres” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir al Sr. Josep Ma. Sedo Ardevol una pròrroga de 6 mesos per a l’inici de les 
obres de canvi de coberta parcial a l’immoble entre mitgeres situat al c. Nou, núm. 9. 
 
SEGON: - Comunicar aquest acord a l’interessat i als Serveis tècnics municipals.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 515/2019. Compensació de deutes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 
Cif núm. P 4309400 B       

 
 
   Secretaria 

 

  

 
 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 
http://www.moradebre.cat 

3

PRIMER: Aprovar l’estat de comptes dels serveis municipals d’aigua i clavegueram, presentat 
per l’empresa concessionària Sorea, corresponent a l’exercici 2018, per un import a favor de 
l’Ajuntament de 10.294,98 €. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció..  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 508/2019. Peticions d'Espais i Recursos “Sant Jordi” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Omnium Cultural per a fer a ficar una paradeta per Sant Jordi 
a la plaça de Dalt. 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 Omnium 
Cultural 
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 517/2019. Compensació de Deutes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
PRIMER: Aprovar l’estat de comptes de la recaptació de les taxes de connexió d’aigua i 
clavegueram, dels rebuts del cànon de sanejament dels subministraments municipals i d’altres 
conceptes, presentat per l’empresa concessionària dels serveismunicipals d’aigua i clavegueram 
Sorea, corresponent a l’exercici 2018, per un import a favor de Sorea de 25.424,79 €. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 518/2019. Compensació de deutes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’exercici 2018 dels interessos i amortitzacions dels tres 
préstecs concedits per Sorea, empresa concessionària dels serveis municipals d’aigua i 
clavegueram, a l’Ajuntament, per un import a favor de Sorea de 21.865,19 €. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció 
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                                                            ----------------  
 
Expedient 496/2019. Declaracions responsables o  Comunicacions Urbanístiques 
“Construcció de llosa de formigó 6,5x2,5x0,5 per la futura instal·lació d’una estació 
gasificadora” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril 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: 

- La llicència NO inclou el sistema d’ injecció d’oxigen pur a la bassa d’homogeneïtzació de 
la EDAR, ja que no s’ha inclòs el pressupost de la instal·lació dels equips. 

- 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.  
 
                                                            ----------------  
 
Espedient 509/2019. Peticions d’espais i recursos “Sant Jordi 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 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 ficar una paradeta per Sant 
Jordi a la plaça de Dalt, solament per la tarda. 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 
Plataforma Ribera Digna 
 
                                                            ----------------  
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Expedient 1055/2018. Proposta de despesa 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril 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 es retornin a l’Empresa 
per tal que no estigui inclòs el concepte “cànon Prestación P3” atès que aquesta prestació no 
s’està complint i és inexistent, tal com que s’exposa al Plec de clàusules administratives que 
regeixen el contracte de gestió del servei públic de l’enllumenat exterior. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa UTE ENDESA INGENIERIA SL ENEL SOLE 
SRL, als òrgans escaients i a Tresoreria. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 475/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions d’activitats i 
espectacles públics “per una actuació de petit format a la terrassa del local 
denominat “Liberty W&C” al carrer Isabel 7” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Autoritzar al Sr. ----- per a fer l’actuació en format de monòleg parlat amb una tarima 
de 2 x 2 m i cortinatge, a la terrassa del seu bar denominat “Liberty W&C” ubicat al carrer 
Isabel, núm. 7, prevista pel dia 13 d’abril, essent l’horari entre les 22.00 h i les 23.45 h. 
 
SEGON: Informar al Sr. Barceló que la ubicació de la tarima no podrà obstaculitzar, en cap cas, 
el pas dels vianants ni dels vehicles. Una vegada finalitzada l’actuació aquest element s’haurà 
de retirar. 
 
TERCER: Comunicar el present acord a la Guardia municipal, a la regidoria de Festes i al Sr. ----
-.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 527/2019. Festes (planificació, organització o celebració) 
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 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. 
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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 512/2019. Peticions d’espais i recursos “Sant Jordi” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Grup Municipal Socialista per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de ficar una paradeta a la Plaça de Dalt 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 Grup 
Municipal Socialista.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 513/2019. Peticions d’espais i recursos “Sant Jordi” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a ANC Móra d'Ebre per a ficar una paradeta per Sant Jordi a la 
plaça de Dalt. 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 ANC 
Móra d'Ebre 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 352/2019 Ocupació via pública a l’entrada del Mercat Municipal 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril 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 12 d’abril, seguint les 
indicacions del servei de la Guàrdia Municipal per a la seva ubicació. 
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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’ANC de Móra d’Ebre per 
la República, a la regidoria de Comerç i a la Guàrdia Municipal. 
  
                                                           ----------------  
 
Expedient 506/2019. Peticions d’espais i recursos “Sant Jordi” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Centre Obert Vincle i Vida per a fer ús de La Llanterna teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de ficar una paradeta per Sant Jordi a la plaça de Dalt. 
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 a la Sra. ----- com a representant de Centre 
Obert Vincle i Vida. 
 
                                                           ----------------  
 
Expedient 511/2019. Responsabilitat patrimonial 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER. Admetre a tràmit la sol·licitud presentada per -----, abans referenciada, i iniciar 
expedient per determinar la responsabilitat o no de l'Ajuntament i si aquest té l'obligació 
d'indemnitzar al sol·licitant. 
 
SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment per determinar si existeix 
responsabilitat per part d'aquest Ajuntament al regidor Sr. JULIO ROCA FONT, sent Secretari 
d'aquest el de l'Ajuntament; tenint en compte lo establecido sobre abstenció i recusació en els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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TERCER. Comunicar al Sr. ROCA FONT el seu nomenament com a instructor, donant-li trasllat 
de quantes actuacions existeixin sobre aquest tema i habilitant-li perquè realitzi totes les 
actuacions necessàries per comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de 
l'Ajuntament.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 500/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 
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 la transmissió dels drets reals d’ús privatiu dels nínxols 569CN i 565CN per un 
període 50 anys al Sr. -----. 
 
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 Sr. -----.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 482/2019. Declaracions responsables o comunicacions d’activitat “Venda 
al detall de mobiliari i objectes de la llar” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació de canvi de titularitat a favor del Sr. 
----- de l'activitat de VENDA AL DETALL DE MOBILIARI I OBJECTES DE LA LLAR, ubicada al 
carrer Móra la Nova, núm. 29, d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de comunicació prèvia 
d’activitat econòmica de baix risc, que s’estableix als articles 13.1.b) i 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. Inscriure el canvi de titularitat de l’activitat en el Registre municipal d'activitats. 
 
TERCER. Comunicar als interessats que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 
riscos laborals a nivell intern. 
 
QUART. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 
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CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. 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. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord als interessats. 
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 487/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril 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 Panteó 11CN 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 18,59€ 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. -----.   
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 524/2019. Subvencions Directes o Nominatives Associació Amics de Sant 
Jeroni 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril 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 2.750,00 EUROS a l’associació Amics de 
Sant Jeroni, per tal de fer front a les despeses de la Diada de Sant Jeroni. 
 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 (01), del 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. Les FACTURES que es presentin hauran 
de ser expedides d’acord amb el que preveu la normativa. 
 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Festes, al Departament de Tresoreria-
Intervenció i a l’associació Amics de Sant Jeroni. 
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                                                              ----------------  
 
Expedient 114/2019. Responsabilitat Patrimonial 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Admetre a tràmit la sol·licitud presentada per Seguros Catalana Occidente SA, abans 
referenciada, i iniciar expedient per determinar la responsabilitat o no de l'Ajuntament i si 
aquest té l'obligació d'indemnitzar al sol·licitant. 
 
SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment per determinar si existeix 
responsabilitat per part d'aquest Ajuntament al Sr. Julio Roca Font, regidor d’Obres i Serveis, 
sent Secretari d'aquest el de l'Ajuntament; tenint en compte l’establert sobre abstenció i 
recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
TERCER. Comunicar al Sr. Roca Font el seu nomenament com a instructor, donant-li trasllat de 
quantes actuacions existeixin sobre aquest tema i habilitant-li perquè realitzi totes les 
actuacions necessàries per comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de 
l'Ajuntament.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 516/2019. Compensació de deutes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’estat de comptes de la recaptació de la taxa d’escombraries i dels lliuraments 
a compte, presentat per l’empresa concessionària dels serveis municipals d’aigua i clavegueram 
Sorea, corresponent a l’exercici 2018, per un import a favor de l’Ajuntament de 71.031,02 €. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA i a la intervenció 
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 247/2017. Remissió d'Expedient Administratiu al Jutjat per Interposició 
de Recurs Contenciós Administratiu 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Interposar recurs d’apel·lació davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència núm. 54/2019 del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, en relació al procediment ordinari 156/2017-B 
interposat pel Sr. ----- i la Sra. ----- contra la resolució de la Junta de Govern Local de 
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13/02/2017, per la qual se’ls dona trasllat d’un informe i de l’autorització de les obres de les 
pantalles acústiques a les pistes de pàdel, així com contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de 09/05/2016, dins del termini legalment establert. 
 
SEGON: Designar la Procuradora dels Tribunals senyora Maite García Solsona i el Lletrat senyor 
Pere-Joan Torrent Ribert perquè defensin els interessos de l’Ajuntament davant els tribunals en 
el recurs d’apel·lació del procediment ordinari núm. 156/2017. 
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 552/2019. Contractacions” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Justificar la celebració del contracte pels motius que consten a la part expositiva on 
queda acreditat que la contractació de serveis de defensa jurídica de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre en el recurs d’apel·lació a interposar contra Sentència d’1 d’abril de 2019. 
 
SEGON. Contractar el lletrat Sr. ----- , NIF XXXXXX, per un import de 2.420,00€ (IVA inclòs) per 
la prestació descrita en els antecedents. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent i consignar-la a l’aplicació pressupostària 2-920-
22604 del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si 
escau. 
 
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura d’aquest acord. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al perfil del contractant 
idonar la publicitat escaient al contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import 
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.. 
 
                                                              ----------------  
 
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 8 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
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: 
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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. 
 
                                                             ----------------  
 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 521/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 d’abril, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
 
                                                            ----------------  
 


