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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:      16 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   15 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 566/2019. Contractacions 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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 per realitzar la gestió de les xarxes socials, gestió 
i creació de continguts en els pàgines web corporatives, consistents en el seguiment dels perfils 
a Facebook, Twitter i Instagram i el seguiment d’una estratègia social. 
 
SEGON. Contractar a l’empresa Millenials Agency, SLU per 5 mesos (1r. semestre any) amb NIF 
B55726889, per un import de 3.000€ més 630 d’IVA, preu total 3.630,00€ per la prestació 
descrita en els antecedents. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent i consignar-la a l’aplicació pressupostària 27-430-
22601 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. Aquest acord s’entén com a document contractual per ambdues parts. 
 
SISÈ. Donar 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 
al perfil del contractant.  
 
                                                             ----------------  
 
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 15 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA: 
 
ACORDA:  
PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 8 d’abril de 2019 en el sentit de què allà on hi diu:  

“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 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.”  

ha de dir:  
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 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 les Procuradores dels Tribunals les senyores Melania Serna Sierra i 
Mireia Gavalda Sampere 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.  

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades a l’expedient . 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 564/2019. Peticions d’espais i recursos “Sant Jordi” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Junts per Móra d'Ebre per a estar presents a la Plaça de Dalt 
en motiu de la Diada de sant Jordi, amb una paradeta. 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. Joan Piñol Mora com a 
representant de Junts per Móra d'Ebre  



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 
Cif núm. P 4309400 B       

 
 
   Secretaria 

 

  

 
 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

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

3

                                                            ----------------  
 
Expedient 565/2019. Peticions d’espais i recursos “utilitzar el vestíbul de La 
Llanterna Teatre Municipal de Móra d’Ebre, per a la realització d’un acte electoral” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a Convergents per a fer ús del vestíbul de La Llanterna Teatre 
Municipal per la realització de l’activitat de un acte electoral. La present autorització no dóna 
dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 
servei municipal. 
 
SEGON: D’acord amb l’exposat en els antecedents, la utilització del local porta implícit el 
pagament del preu públic corresponent amb un import de 31,50 €, així com el dipòsit previ 
d’una fiança per import de 50,00 € per tal de garantir la correcta utilització. 
 
TERCER: 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 
Convergents. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 1031/2019. Subvenció sol·licitada a una altra administració “Programa 
1,5%  cultural” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMERO: Aceptar la ayuda concedida provisionalmente por el Ministerio de Fomento, por 
importe de 325.392,00 € para llevar a cabo la actuación denominada “Restauración y 
adecuación para la visita pública del Castillo de Móra” según Resolución provisional sobre 
concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el 
Ministerio de Fomento y por las Entidades del sector público dependiente o vinculadas, del 
Ministerio de fomento, de 3 de abril de 2019. 
 
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el proyecto básico y de ejecución “Restauración y adecuación 
para la visita pública del Castillo de Móra” redactado por la Arquitecta Rosa Ma. Poyo Perello y 
la colaboración del Arquitecto Carlos Brull Alfonso, con un presupuesto de ejecución material de 
333.356,48€ y un presupuesto total de contratación de 480.000,00€ (IVA incluido). 
 
TERCERO: Someterlo a información pública por un periodo de 30 días hábiles, mediante 
anuncios al Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
web municipal para que cualquier interesado pueda presentar alegaciones i/o reclamaciones 
que considere oportunas. 
 



 
 

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 

4

CUARTO: En el supuesto de no presentarse ninguna alegación ni reclamación el proyecto se 
entenderá definitivamente aprobado y se publicará en el en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
la web municipal. 
 
QUINTO: Solicitar Informe del citado proyecto a la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural 
de les Terres de l’Ebre. 
 
SEXTO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
llevar a cabo la gestión y realización de los acuerdos anteriores. 
 
SEPTIMO: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento y al Departamento de 
Cultura de la Generalitat de Cataluña. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 558/2019. Liquidacions de la taxa per ocupació del sòl i vol de la via 
pública de la comercialitzadora IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 
RECUSO, S.A.U. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER .- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció, a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, 
S.A.U. 
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 557/2019. Liquidacions de la taxa per ocupació del sòl i vol de la via 
pública de la comercialitzadora IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER .- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció, a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 
 
                                                    ----------------  
 
Expedient 561/2019. Convenis (Aprovació, modificació o extinció) amb la Fundació 
del Gran Liceu i l’ajuntament de Móra d’Ebre per l’espectacle “Liceu a la fresca”  
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA:  
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes el conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del 
Gran Liceu i l’ajuntament de Móra d’Ebre per l’espectacle “Liceu a la fresca”, consistent en la 
projecció de l’òpera “Tosca” de G. Puccini. Aquesta òpera serà representada al Gran Teatre del 
Liceu el proper divendres dia 28 de juny de 2019 a les 22.00h. Aquest conveni, una vegada 
signat, constarà a l’expedient núm. 
 
SEGON: Organitzar aquest espectacle públic cultural pel divendres 28 de juny de 2019 públic 
cultural. 
 
TERCER: L’ajuntament de Móra d’Ebre s’obliga a assumir els compromisos signats com a 
organitzador de l’espectacle. 
 
QUART: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer efectiu aquest 
acord. 
 
CINQUÈ: Notificar aquest acord d'aprovació del Conveni a la regidoria de Cultura, d’Obres i 
Serveis, a Secretaria i a la fundació del Gran Liceu, d'acord amb l'establert en els articles 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques als interessats i emplaçar-los per a la signatura del mateix. 
 
                                                            ----------------  
 
Espedient 563/2019. Peticions d’espais i recursos  
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a la Lliga Contra el Càncer de les Terres de l’Ebre per a disposar 
de la sala del Centre Cívic La Magdalena, per a realitzar una presentació. 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 
la Lliga Contra el Càncer de les Terres de l’Ebre. 
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 532/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions Urbanístiques 
“Construcció d’una arqueta sifònica soterrada per als col·lectos de l’Hospital” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril 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’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 556/2019. Liquidacions de la taxa per ocupació del sòl i vol de la via 
pública de la comercialitzadora ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar les liquidacions exposades als antecedents. 
 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 
aquest acord a la Intervenció i a ORANGE ESPAGNE, S.L.U. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 234/2019. Oucpació de la via pública per a instal·lació d’una foodtruck i 
d’una terrassa (taules i cadires) 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Donar la conformitat a la documentació aportada per a la instal·lació de la Foodtruck, i 
per tant, donar per complimentat el tràmit requerit en les condicions de la llicència atorgada per 
la Junta de Govern Local en sessió de data 18/03/2019.  
 
SEGON: 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:  
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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 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.  

 
TERCER: Aquesta llicència serà vigent del 13 al 21 d’abril, el 12 i 19 de maig i del 29 de juny al 
26 d’agost de 2019, caducarà i restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini, amb 
subjecció a les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen.  
 
QUART: 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.  
 
CINQUÈ: 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 537/2019. Peticions d’espais i recursos “Organitzar una activitat gratuïta 
per a nens i nenes el dimarts 16/4/2019 de 11:00 a 13:00” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Autoritzar les peticions que figuren a la part expositiva. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Centre d’Esplai Treu Banya i a la regidoria de Joventut.  
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 414/2019. Declaracions responsables o Comunicacions Urbanístiques 
“Col·locació de comptador d’electricitat a la façana” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
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PRIMER: Acceptar el desistiment a la sol·licitud presentada per la Sra. ----- de llicència 
municipal per la realització d'obres al C/------. 
 
SEGON: Aprovar la devolució de l’import corresponent a l’ICIO, que ascendeix a 15,03 euros, 
abonat en data 15/03/2019. 
 
TERCER: Aprovar la devolució de la fiança per tractament de runes, d’un import de 150,00 
euros, dipositada en data 15/03/2019. 
 
QUART: Declarar la finalització del procediment iniciat a instancia de l'interessat i l'arxiu de les 
actuacions realitzades fins a la data. 
 
CINQUÈ: Donar trasllat d'aquest acord a la interessada, als Serveis tècnics municipals i al 
Departament de Comptabilitat. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 277/2019. Revisió en Via Administrativa d'Actes de Naturalesa Tributària 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Realitzar la devolució de l’ingrés indegut per import de 1.356,14€ al senyor -----, ja 
que no s’ha produït el fet imposable de l’increment de valor dels terrenys, referent a la 
transmissió onerosa de la propietat de l’immoble situat al c. XXXXXX amb referencia cadastral 
número XXXXXX. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a Base, Gestió d’Ingressos i a l’interessat el senyor -----.  
 
                                                           ----------------  
 
Expedient 540/2019. Llicències urbanístiques ”Adaptació de vorera per entrador de 
vehicles” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: 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. 

- ’import de la fiança per reposició del ferm ascendeix a 300,50 EUROS, en aplicació de les 
Directrius i Condicions per a les obres d’obertura de rases a la via pública per a la 
instal·lació i reparació dels serveis públics, publicades al número 160 del Butlletí oficial de 
la Província de Tarragona, de data 23 d’agost de 2016, i l’ordenança municipal número 13 
“Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via 
pública del paviment de les voreres”. 
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SEGON: Donar la conformitat a la comunicació presentada per la resta d’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. 
 
TERCER: Aquesta llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
QUART: 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, 
 
CINQUÈ: 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 535/2019. Declaració responsables o Comunicacions urbanístiques 
“Divisió interior de local amb pladur” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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.  
 
                                                              ----------------  
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Expedient 1772/2018 Ocupació de via pública per a instal·lació d’una terrassa 
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, amb subjecció a les condicions generals i, 
en el seu cas, les particulars que s’estableixen. 
 
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. 
 
QUART: La present autorització no exclou ni suposa les d’altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l’activitat, emplaçament o d’altres factors, de l’obtenció de les quals no 
queda eximit l'autoritzat.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 542/2019. Llicències urbanístiques “Contrucció d’una piscina 
prefabricada en parcel·la d’habitatge unifamiliar entre mitgeres” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
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PRIMER: Atorgar llicència per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 
subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 
particulars que s'estableixen: 

- L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS, en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes. 

 
SEGON: Aquesta llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
TERCER: Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de llicència o no s'acabin en el termini de 
tres anys, aquesta s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes, 
 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució. 
 
Aquesta autorització no exclou ni suposa la d'altres organismes que siguin necessàries per raó 
de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat. 
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 421/2019. Llicències urbanístiques “Construcció d’un cobert de residus, 
un dipòsit de sulfur i una suportació exterior” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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: 

- 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. 
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                                                              ----------------  
 
Expedient 191/2019. Procediment genèric “Fons social treballadors ajuntament” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la proposta de repartiment dels ajuts del fons social 2018, realitzada per la 
comissió paritària, que ascendeix a l'import de 5.416,89 EUROS. 
 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a la partida 04-221-16400 del pressupost vigent. El 
pagament s’haurà de realitzar abans del 30 d’abril de 2019. 
 
TERCER: Donar trasllat a la tresoreria, i comunicar aquest acord als representants del personal. 
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 261/2017. Llicència urbanística “Ampliació hotel d’animals de companyia 
“Tracey’s Pet Hotel”” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir a la Sra. ----- una pròrroga de 6 mesos per a l’inici de les obres d’ampliació 
de l’hotel d’animals de companyia “Tracey’s Pet Hotel”, situat al Camí de Sant Jeroni, núm. 25. 
Polígon 8, Parcel·la 8. 
 
SEGON: Abans d’iniciar les obres, s’haurà d’aportar: 

- Justificant de com es reutilitzaran dins de la mateixa finca les terres procedents de 
l’excavació. 

- Assumeix de direcció d’execució material. 
- Designació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució. 
- Designació de contractista. 

 
TERCER: Comunicar aquest acord a la interessada i als Serveis tècnics municipals.  
 
                                                              ----------------  
 
Expedient 599/2019. Convenis (aprovació, modificació o extinció) Obra social “La 
Caixa” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Ajuntament de Móra d'Ebre i la 
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” en els termes en què 
figura en l'expedient. 
 
SEGON. Notificar l'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 emplaçar-los per a la signatura d'aquest. 
 
TERCER. Facultar a Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en representació d'aquest 
Ajuntament, de conformitat a 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. 
 
                                                              ----------------  
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 562/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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. 562/2019, per import de 34.022,35 €, 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 132,74€. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
2.287,03 €. 
 
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. 560/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 15 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. 
 
                                                            ----------------  
 


