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

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

20
Ordinària
13 de maig 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 677/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Rhabilitació de coberta substituïnt les teules, sense afectació estructural”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig 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, que es notifica com annex d’aquesta resolució, i
retornar al promotor de l’obra la quantitat de 36,26 € ( TRENTA-SIS EUROS I VINT-I-SIS
CÈNTIMS), abonats en excés en concepte d’ICIO.
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 629/2019. Llicències urbanístiques règim de divisió horitzontal
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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ACORDA:
PRIMER: Concedir al Sr. ----- la llicència urbanística de constitució del règim de divisió
horitzontal de l’edifici situat al carrer XXXXX, el qual constarà de les entitats detallades a la part
expositiva.
SEGON: Incorporar la còpia certificada del plànol en el qual consta el nombre d’habitatges,
establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.
TERCER: Aprovar la liquidació provisional, i que es notifica com annex d’aquesta resolució.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord als interessats.
---------------Expedient 707/2019. Serveis públics (alta, baixa o modificació)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Iniciar l’expedient administratiu per la posada en funcionament de les piscines
descobertes Temporada d’estiu 2019, així com contractacions, subministrament de material,
personal, ...
SEGON.- Designar com a responsable de l’expedient a la regidoria d’Esports i que emeti
justificativa Memòria Justificativa de la necessitat contractual i redacció de els prescripcions per
la contractació per la prestació dels serveis de monitoratge i salvament, vigilància i socorrisme a
les piscines descobertes de Móra d’Ebre.
TERCER.-. Assumir les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19.341.22799 del
pressupost per a l’exercici 2019.
QUART.-. Comunicar aquest acord a totes les parts interessades, a la regidoria d’Esports, al
departament de Comptabilitat-Intervenció, al de contractació, d’obres i serveis esportius, SL..
---------------Expedient 578/2019. Llicències urbanístiques “Obertura de rasa per a nova
connexió a la xarxa de gas”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.
ACORDA:
PRIMER: Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2019.
SEGON: 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:
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Afectacions a vialitat i al subsòl:
Les condicions de reposició seran:
Vorera: paviment de panot. Caldrà pavimentar de nou a tota l’amplada de la vorera dins
del tram afectat.
Els treballs de reposició consistirán en:
o El nou paviment de llambordes serà igual a l’existent.
o Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3 cm de gruix, a truc
de maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i netejades.
o Reposició de tapes que es puguin veure afectades.
Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies d’ocupació de la via
pública.
Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho als Serveis Tècnics Municipals amb una
antelació mínima de 5 dies hàbils.
No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera
fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.
Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la Policia
local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el
desenvolupament de l’activitat ordinària.
En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació
alternativa.
Caldrà que el sol·licitant disposi,en tots aquells traçats que afectin el subsòl, de plànols
d’instal·lacions existents de les diferents Companyies: SOREA, ENDESA, GAS NATURAL,
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.
Caldrà haver obtingut l’informe favorable de la distribuïdora de Gas Natural, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del Reglament Tècnic de Distribució
i Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, i
en vigor a tots els efectes des del dia 4 de març de 2007.
Quan es tracti d’una rasa superior a 25,00 ml es compliran les directrius descrites a
l’Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, que aprova el procediment de control aplicable a
les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les
instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui.
El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels
treballs d’obertura.
Qualsevol tipus d’ocupació de via pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ, TANQUES i altres instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se i donar
compliment a l’ordenança fiscal núm. 14.
Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.
L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició de la vorera i calçada
ascendeix a una quantitat mínima de 300,50 EUROS.
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.

TERCER: Aquesta llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
QUART: Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels
drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es comencin dins el termini
d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord, o no s'acabin en el termini indicat.
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CINQUÈ: Aprovar la liquidació provisional practicada, essent la base imposable el pressupost
provisional per import de 530,50 €.
SISÈ: 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 701/2019. Peticions d’espais i recursos Tots i Totes per Móra
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Tots i Totes per Móra per a fer ús de La Llanterna teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'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: 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 Tots i
Totes per Móra.
---------------Expedient 691/2019. Peticions d’espais i recursos Residència Natzaret
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar les peticions que figuren a la part expositiva.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. -----, com a representant de la Residència Natzaret,
a la regidoria d’Acció Social, a la regidoria de Governació i a la Policia Local.
---------------Expedient 1093/2018. Llicència d’activitat “Associació local de l’emissora de FM
Ràdio Móra d’Ebre
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’actuació de control inicial complementari realitzada per EUROCONTROL, SA,
a la Instal·lació de Radiocomunicació (Radiodifusió FM) emplaçada a la Partida Santa
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Magdalena, parcel·la 36 (zona xarxa natura 2000) en l’àmbit radioelèctric, sobre la prevenció
d’incendis, inclosos els forestals.
SEGON.- Comunicar a l’Associació, que l’activitat es podrà sotmetre al règim d’autocontrols
periòdics, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara
sorolls, vibracions, lluminositats, i altres, d’acord amb la llei sectorial que li es d’aplicació.
TERCER.- Comunicar a l’Associació, que l’activitat es troba en finca ubicada dintre del “Plànol de
delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals” afectat per la Llei 5/2003 de 22
d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada mitjançant
la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, aprovat definitivament per aquesta Corporació, en sessió plenària de data 24 d’abril de
2019.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa Associació Local de l’emissora de FM Ràdio
Móra d’Ebre i a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal.

---------------Expedient 628/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat “Centre
d’estètica”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentada de que la Sra. ----- exerceix l'activitat de centre d’estètica,
ubicada a XXXXX, d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat
econòmica innòcua, que s’estableix a l’article 13.1.a) 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. 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.
TERCER. Comunicar a l’interessat 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.
CINQUÈ. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.
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 a la part interessada.
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---------------Espedient 291/2019. Subvencions per concurrència competitiva “Canvi de finestres
de fusta per unes d’alumini”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar a la Sra. ----- una subvenció per import de 76,72 euros en concepte de les
obres de rehabilitació de la façana al XXXXX, en compliment de les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar a la part interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a
comptar des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa
del compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
QUART: Comunicar aquest acord als interessats i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
---------------Expedient 520/2019. Subvencions per concurrència competitiva “Reparació de
coberta de teula”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar al Sr. Josep Maria Sedó Ardèvol una subvenció per import de 160,22 euros en
concepte de les obres de rehabilitació de la coberta al carrer Nou, núm. 9, en compliment de les
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials
i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar a la part interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a
comptar des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa
del compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
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QUART: Comunicar aquest acord als interessats i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
---------------Expedient 648/2019. Serveis públics (creació, modificació o extinció)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització al grup ERC-AM per a disposar dels espais públics municipals
que consten a la part expositiva per la campanya a les eleccions municipals 2019.
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a
les possibles necessitats del servei municipal.
SEGON: Concedir l’autorització al del grup ERC-AM del material sol·licitat, amb el benentès que
el muntatge i desmuntatge del material serà realitzat per la seva part. Cas que aquest servei el
realitzi el personal de la Brigada d’obres es liquidaran una vegada es realitzi el mateix. Per
aquest servei s’haurà de posar en contacte amb el Cap de la Brigada pel seu subministrament.
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: Notificar a la Sra. ----- que, amb caràcter previ a cadascun dels actes, haurà d’efectuar
l’ingrés corresponen en concepte de fiança de 50,00€, al núm. de compte ES 07-0182-5634-180200037219, que seran retornades en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.
CINQUÈ.- La sol·licitant assumirà les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat, del
comportament dels assistents i de l’ús que en faci de l’espai públic.
SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Cultura, al departament de Comptabilitat, a
la Policia Local, a la Brigada d’Obres i Serveis i a la Sra. -----, representant del grup ERC-AM.
---------------Expedient 572/2017. Llicència d’activitat “Gestor de vehicles fora d’ús i taller
mecànic de vehicles”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar la conformitat a la comunicació de la transmissió de canvi de titularitat a favor
de Talleres NOGONSA SL per a l’exercici de l’activitat de gestor de vehicles fora d’ús i taller
mecànic de vehicles ubicada al polígon industrial La Verdeguera fase II, nau III, d’aquest
municipi, amb l’advertència de què el nou titular se subroga en els drets i les obligacions
derivats de la llicència ambiental d’activitat atorgada en data 28 d’agost de 2018 i modificacions
aprovades, si n’hi haguessin, que s’adjunta al present acord, amb la correcció dels canvis
introduïts per l’Agència de Residus de Catalunya.
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SEGON. Inscriure el canvi de titularitat de l’activitat en el Registre municipal d'activitats.
TERCER. Comunicar als interessats que les activitats classificades dins l’Annex II han de
realitzar un control d’adequació mediambiental inicial, previ a l’inici de l’activitat de les mesures
preventives imposades, i posteriorment, es sotmetrà als controls periòdics cada sis anys segons
l’article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. En funció dels resultats obtinguts en el control
d’adequació, l’Ajuntament podrà establir un nou període temporal de mesures de control.
QUART. Comunicar als interessats que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de
riscos laborals a nivell intern.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució.
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 i a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal.
---------------Expedient 290/2019. Subvencions per concurrència competitiva “Sanejament del
sòcol de la façana i substitució de la porta d’accés existent de fusta per una altra
d’alumini”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar al Sr. ----- una subvenció per import de 101,91 euros en concepte de la
rehabilitació parcial de la façana al carrer XXXXX, en compliment de les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar al interessat que, en el termini màxim de sis mesos següents a comptar
des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa del
compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
QUART: Comunicar aquest acord al interessat i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
----------------
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Expedient 704/2019. Peticions d’espais i recursos ERC-AM
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Lamentant-ho molt no es pot concedir aquesta petició pels motius exposats a la part
expositiva.
SEGON: Donar trasllat al coordinador del Teatre comunicar aquest acord a la regidoria de
Cultura i a la Sra. ----- com a representant d’ERC-AM.
---------------Expedient 1504/2018. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat
“Modificació de l’activitat existent de bar-restaurant”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia de la modificació del barrestaurant ubicat al XXXXX, presentada pel Sr. -----.
SEGON. Comunicar a l’interessat que haurà de disposar d’un pla d’autoprotecció de l’activitat
d’acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals.
TERCER. Recordar al sol·licitant que, d’acord amb l’establert a l’art. 132 del Decret 112/2010,
cada quatre anys cal presentar un control periòdic de l’activitat en els termes de l’art. 136 de
l’esmentat Decret.
QUART. Comunicar al titular de l’activitat que l’horari de funcionament de l’activitat es regula a
l’Ordre INT/358/2011 de 19 de desembre de 2011.
CINQUÈ. La retolació de l’activitat serà 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. Inscriure la modificació de l’activitat en el Registre municipal d’activitats i Registre
municipal d’establiments oberts al públic i de persones organitzadores que es constitueixi.
SETÈ. Aprovar la liquidació practicada en aplicació de l’article 8 de l’Ordenança fiscal núm. 6,
aprovada en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2014, i que es notifica com annex
d’aquesta resolució.
VUITÈ. Donar compte d’aquest acord al Sr. Sajjad Hussain.
El present acord 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 675/2019. Certificats o Informes urbanístics
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Que, per Secretaria, s’emeti el Certificat d’aprofitament urbanístic sol·licitat.
SEGON: Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició de certificats urbanístics, establerta a
l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
TERCER: Notificar aquest acord a la part interessada.
---------------Expedient 275/2019. Subvnecions per concurrència competitiva “Rehabilitació de
coberta”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar a la Sra. ----- una subvenció per import de 25,19 euros en concepte de la
rehabilitació de la coberta del XXXXX, en compliment de les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar a la interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a comptar
des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa del
compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
QUART: Comunicar aquest acord a la interessada i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
---------------Expedient 662/2019 Declaracions responsables o Comunicacions “Rehabilitació de
cuina i bany”
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:
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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 695/2019. Convocatòria subvencions destinades a l’arranjament i millora
de camins municipals
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Acollir-se a l’establert a les bases publicades pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
que regeixen la convocatòria pública per a concessió de subvencions als ajuntaments de la
comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2019, i sol·licitar
subvenció amb el projecte anomenat “Manteniment i millora dels camins de: les Solanes (part),
del Barranc de Perles (part), del Barranc del Mas del Iaio, de les Cometes i del Nou de la Vall
del Romé (tram nord i sud)”.
SEGON: Aprovar la documentació Tècnica del projecte anomenat “Manteniment i millora dels
camins de: les Solanes (part), del Barranc de Perles (part), del Barranc del Mas del Iaio, de les
Cometes i del Nou de la Vall del Romé (tram nord i sud)” redactada pel Tècnic Municipal,
senyor Lluís Girones per un import de 11.383,68 euros.
TERCER: Habilitar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que sigui
necessària per tal de dur a terme aquest acord.
---------------Expedient 676/2019. Proposta de conveni interadministratiu – programa ENFEINA’T
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració interadministrativa per part del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al
programa ENFEINA’T 2018.
SEGON: Nomenar a Julio Roca Font com a persona responsable de l’Ajuntament que assumirà
les tasques de supervisió consistents en gestionar, dirigir i fixar les tasques de compliment
d’objectius fixats i en concret, per poder executar i complir les actuacions del projecte amunt
indicat.
TERCER: Habilitar el senyor alcalde per la signatura de la documentació adient i procedir a
realitzar les gestions necessàries per fer executiu el present acord.
QUART: Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
---------------Expedient 683/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Resparació dels esquímers de la piscina”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig 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 503/2019. Contractacions “Saurí festival”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del Sauri Festival 2019, així com la justificació de
la celebració del contracte d’acord amb la memòria justificativa realitzada a l’efecte pels motius
que consten a la part expositiva on queda acreditat que la contractació, mitjançant contracte
menor, privat, d'interpretació artística dels grups musicals.
SEGON. Contractar a l’empresa Petxina Lliure, SCP NIF J66239252 representant artístic de
Oques Grasses per import de 12.000 IVA exclòs, impostos: 2.520€ Total: 14.520€ per la
prestació descrita en els antecedents.
TERCER. Contractar a l’empresa Propaganda pel Fet, SCCL, NIF F63489538 representant artístic
de Zoo per import de 14.000€, impostos: 2.940€, Total: 16.940€ per la prestació descrita en els
antecedents.
QUART. Contractar a l’empresa Arts Managers, SL, CIF B 60731767 representant artístic de
ÍTACA BAND, per import de 8.500€, impostos 1.875€ Total 10.285,00€ IVA inclòs per la
prestació descrita en els antecedents.
CINQUÈ. Aprovar la despesa corresponent i consignar-la a l’aplicació pressupostària 23-33822609 // 24-338-22699 del pressupost per a l’exercici 2019.
SISÈ. Una vegada realitzades les prestacions, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si
escau.
SETÈ. Notificar la resolució a cadascun dels adjudicataris en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura d’aquest acord.
VUITÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per la signatura de la documentació escaient i procedir
a la formalització del contracte.
NOVÈ. 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 366/2019. Subvencions per concurrència competitiva “Rehabilitació i
pintat de façana”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Atorgar al Sr. ----- una subvenció per import de 49,40 euros en concepte de les obres
de rehabilitació de la façana al XXXXX, en compliment de les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar a la part interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a
comptar des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa
del compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
QUART: Comunicar aquest acord als interessats i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
---------------Expedient 593/2019. Subvencions per concurrència competitiva “Condicionament
de façana: reparació de llosa de balcó”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar a la Sra. ----- una subvenció per import de 15,03 euros en concepte de les
obres de rehabilitació de la façana a la XXXXX, en compliment de les Bases específiques per a
l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6-150-78000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar a la part interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a
comptar des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa
del compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
QUART: Comunicar aquest acord als interessats i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
---------------Expedient 326/2019. Subvencions per concurrència competitiva “Rehabilitació de
local per activitat comercial”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar a la Sra. ----- una subvenció per import de 96,84 euros euros en concepte de
la rehabilitació de local per activitat comercial a la XXXXX, en compliment de les Bases
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i
d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis.
SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-150-71000 del
pressupost vigent.
TERCER: Comunicar a la part interessada que, en el termini màxim de sis mesos següents a
comptar des de la data de finalització de l’obra, haurà de presentar la documentació justificativa
del compliment de l’objecte de l’ajut, en virtut de l’art. 8 de les bases específiques aprovades.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre només realitzarà el pagament de la subvenció un cop comprovada
la correcta execució de l’obra, mitjançant visita tècnica per part dels Serveis Tècnics Municipals,
i revisió de la documentació exigida.
QUART: Comunicar aquest acord als interessats i donar-ne trasllat al Departament de
Comptabilitat-Intervenció.
---------------Expedient 256/2018. Subvencio sol·licitada a una altra administració
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una prorroga per a executar i justificar les obres
corresponents a l’actuació “Instal·lació fluvial menor” fins el dia 31/03/2020.
SEGON: Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura dels document que siguin necessaris per a
dur a terme els presents acords.
TERCER: Donar trasllat a les parts interessades a l'expedient i notificar aquest acord a la
Diputació de Tarragona.
---------------Expedient 263/2017. Sol·loicitud de subvencions per a entitats locals
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya una pròrroga de sis mesos a comptar des de la data de
finalització del termini de d’execució i finalització de l’actuació “Instal·lació fluvial menor”, és a
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dir, fins el dia 31/03/2020, aportant la documentació descrita a la base 15.2 de la l’Ordre
EMC/93/2017 de 18 de maig que va aprovar les bases reguladors per a la concessió de
subvencions.
SEGON: Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura dels document que siguin necessaris per a
dur a terme els presents acords.
TERCER: Donar trasllat a les parts interessades a l'expedient i notificar aquest acord a la
Direcció General de Turisme.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 696/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig 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. 696/2019, per import de 56.677,94 €, 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 74,40 €.
TERCER.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de
30.094,12 €.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns
SEGON.- 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. 699/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 13 de maig 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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