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

21
Ordinària
20 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 729/2019. Reserva d’espai
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir la llicència per a la reserva d’espai de 5 m/l al XXXXX, al senyor -----.
SEGON: Aprovar la liquidació corresponent al tercer i quart trimestre de 2019 i pel servei de
pintura, que ascendeix al import total de 111,32 €.
TERCER: Que haurà d’aportar a l’ajuntament el full adjunt d’autorització de domiciliació
bancària ja que el cobrament de la taxa és anual.
QUART: Donar trasllat a l’àrea d’Hisenda per tal d’incorporar aquesta alta al padró de guals de
l’exercici 2019, al departament de Seguretat Ciutadana i comunicar al interessat.
CINQUÈ: Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la
llicència o autorització, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
---------------Expedient 30/2019. Subvenció econòmica per poder fer front a les despeses de
l’entitat per la temporada 2018/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 3.000,00 EUROS al Club Esportiu Olímpic
Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat.
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 (01).
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. -----, president del Club Esportiu Olímpic Móra
d’Ebre, a la regidoria d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Expedient 547/2019. Cancel·lació i devolució de la garantia definitiva
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Procedir a la cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per import de 5.297,69 €,
mitjançant aval núm. 2011/002330, de contracte de l’obra “Reforma de la coberta de
l’Ajuntament de Móra d’Ebre”.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’empresa MJ GRUAS i donar-ne trasllat als Departaments de
Comptabilitat i Urbanisme, als efectes oportuns.
---------------Expedient 739/2019. Cancel·lació i devolució de garantia
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment de l’ordenança fiscal
núm. 13, reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics
---------------Expedient 719/2019. Contractació d’obres per la millora de la viabilitat del passeig
de la ràdio
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels motius indicats on queda acreditat que la
contractació d’obres per la millora de la viabilitat del passeig de la Ràdio.
SEGON. Contractar a CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS TRADICIONALS PRISMA, S.L.U
(B55681878), la prestació descrita en els antecedents per un import de 5.950,41€ i 1.249,59€
d'IVA, la qual cosa suposa un total de 7.200,00€.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent i consignar-la a l’aplicació pressupostària del
pressupost per a l’exercici 2019.
QUART. Una vegada realitzada l’obra, 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 al Perfil del contractant les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de
l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.
---------------Expedient 717/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Rehabilitació del revestiment de la tanca exterior”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 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 702/2019. Petició d’espais i recursos Junts per Móra d’Ebre
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig 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 disposar de l’espai públic
municipal i material que consta 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 a JUNTS PER MÓRA D’EBRE 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. Tanmateix s’haurà de posar en contacte amb el Cap de la Brigada d’Obres per coordinar
el servei.
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 al Sr. ----- 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.- El 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 al Sr. -----, representant de les Junts per Móra
d’Ebre

---------------Expedient 763/2017. Trasllat a BASE expedient
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Donar trasllat a BASE Gestió d’ingressos Locals, de còpia de l’expedient on consta la
resolució definitiva de la imposició de les multes, per tal que dugui a terme la recaptació
executiva del corresponent ingrés no tributari de la titular, Sra. -----.
SEGON: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat del present acord.
----------------
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Espedient 727/2019. Talls de via pública
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Acceptar la petició del Sr. -----.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al cap de la Guàrdia Municipal i al Sr. -----.
---------------Expedient 684/2019. Serveis públics (creació, modificació o extinció)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: 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. Per aquest servei s’haurà
de posar en contacte amb el Cap del Teatre pel seu subministrament.
SEGON.- 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.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria de Cultura, a la Policia Local, al
responsable del Teatre i a la Sra. -----, representant del grup ERC-AM.
---------------Expedient 734/2019. Alta, baixa i modificació de dades dels padrons fiscals
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019,
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Acceptar la petició i reduir la taxa d’escombraries a la tarifa de 20,42 €/trimestre a
partir de la facturació corresponent al 2n trimestre de 2019, tot advertint l’obligació de
comunicar el fet de reprendre qualsevol activitat en aquest immoble
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i al senyor -----.
---------------Expedient 470/2017. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat
Perruqueria
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentada de que el Sr. ----- exerceix l'activitat de perruqueria,
ubicada al XXXXX, baix 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 l’interessat
---------------Expedient 698/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Condicionament interior de local, amb nova distribució, construcció de bany i
vestuaris, col·locació de fals sostre i nou paviment de gres
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig 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:
- Aquest expedient només fa referència a les obres interiors de reforma i no fa referència a
la llicència d’activitat
- La conformitat a la comunicació presentada no pressuposa que es pugui autoritzar
qualsevol activitat i per tant no atorga cap dret futur.
- No es podrà iniciar cap activitat fins que no es realitzi el corresponent expedient d’activitat
amb aportació de projecte i/o certificat tècnic de compliment. El document tècnic haurà
de justificar el compliment de les mesures contra incendis, contra soroll excessiu,
emissions de fums, contaminació lumínica, accessibilitat, etc. I haurà d’acreditar la
compatibilitat urbanística, així com el compliment de normativa sectorial.
- 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.
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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 656/2019. Alta, baixa i modificació de dades dels padrons fiscals
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Acceptar la petició i reduir la taxa d’escombraries a la tarifa de 20,42 €/trimestre a
partir de la facturació corresponent al 2n trimestre de 2019, tot advertint l’obligació de
comunicar el fet de reprendre qualsevol activitat en aquest immoble.
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i a la senyora -----.
---------------Expedient 404/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Estintolament de façana i enderroc del forjat de l’altell”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig 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:
- Qualsevol tipus d’ocupació de via pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ, TANQUES, GRUES i altres instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se i
donar compliment a l’ordenança fiscal núm. 14.
- L’import de la fiança ascendeix a 314,52 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
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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 720/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat
“Perruqueria i estètica”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de declaració responsable d’activitat innòcua a favor
de ------, de l’activitat de perruqueria i centre d’estètica ubicada a XXXXX d’aquest municipi,
d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que s’estableix
als articles 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: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució.
QUART: Comunicar a la part interessada que l’activitat haurà de disposar del seu pla
d’emergència de riscos laborals a nivell intern.
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: L’establiment haurà d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al
públic, fins i tot amb l’establiment tancat.
SETÈ: 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.
VUITÈ: Notificar aquest acord a la part interessada.
---------------Expedient 731/2019. Talls de via pública
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019,
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització de tall de la Travessia de Sant Pau durant un mes
aproximadament, o el que durin les obres.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Guàrdia Municipal i a la Brigada d’Obres i Serveis
---------------Expedient 740/2019 Peticions d’espais i recursos Tots i Totes per Móra
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 al grup municipal Tots i Totes per Móra per a disposar de l’espai
públic municipal que consta a la part expositiva per l’acte final de 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: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar
amb les condicions higiènic-sanitàries adients.
TERCER: Notificar al Sr. Campos que, amb caràcter previ a l'acte, haurà d’efectuar l’ingrés
corresponen en concepte de fiança de 50,00€ que li serà retornat en el cas que l’espai públic
estigui en bones condicions i 31,50€ en concepte de taxa al núm. de compte ES 07-0182-563418-0200037219.
QUART.- El 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.
CINQUÈ: 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 al Sr. ----- representant de Tots
i Totes per Móra.
---------------Expedient 80/2019. Cancel·lació i devolució de garantia
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment del que disposa el
Decret 89/2010, de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició.
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SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.
---------------Expedient 725/2019. Cessió ús pis emergència
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER.- Informar favorablement de la cessió d’ús del pis del carrer Gràcia, núm. 7, 2n, 3ª al
Sr. ----- per un període de tres mesos.
SEGON.- Procedir a la formalització de l’acord regulador de cessió del pis.
TERCER.- Donar trasllat aquest acord al Sr. -----, a la regidoria d’Acció Social i als Serveis
Socials del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
---------------Expedient 736/2019. Peticions d’espais i recursos PSC
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Comunicar el grup municipal del PSC que amb anterioritat es va autoritzar la utilització
d’aquest espai a una altra formació política a partir de les 19:30 hores, per la qual cosa, si és
del seu interès, la utilització del mateix i del material, restarà condicionada a que hagi finalitzat
l’acte autoritzat amb anterioritat.
SEGON: Concedir l’autorització al grup municipal PSC 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.
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 l’acte, 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.- El 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.
----------------
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Expedient 730/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat
“Gimnàs, osteopatia i acupuntura”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 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 de canvi de titularitat a favor del Sr.
----- de les activitats de GIMNÀS, MASSATGE, OSTEOPATIA I ACUPUNTURA, ubicades al XXXXX,
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, 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 25
d’abril de 1996 i modificacions aprovades, si n’hi haguessin.
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.
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 428/2019. Rectificació cadastral
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Donar la conformitat a la rectificació cadastral següent:
- La referència cadastral XXXXX amb una superfície de 1371,88 m².
- La referència cadastral XXXXX amb una superfície de 816,84 m².
Essent propietari actual el Sr. -----.
SEGON: Incorporar la còpia del plànol diligenciat en el qual consta dites rectificacions.
TERCER: Aprovar la liquidació provisional, i que es notifica com annex d’aquesta resolució.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord als interessats.
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---------------Expedient 692/2019. Declaracions responsables o Comunicacions urbanístiques
“Obertura de porta en paret interior de local”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 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.
---------------Expedient 732/2019. Contractacions servei salvament i socorrisme
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès per la regidora d’Esports, Sra. Maria Rodríguez en el
que es motiven les necessitats de contractar.
SEGON.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131,3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) a favor de l’empresa Grup Serviesport –
Munar, Hijosa i Monguió SL, amb CIF núm. B43714922, CPV 92600000-7 el contracte menor
per portar els serveis de monitoratge i salvament, vigilància i socorrisme a les piscines
descobertes de Móra d’Ebre per la temporada de 2019, des del 10 al 22 de juny a raó de 5
hores diàries (de 15.00 a 20.00h), excepte el 15 i 16 de juny que restaran obertes 9.00h diàries
i del 22 de juny fins a l’1 de setembre prorrogable a l’11 de setembre sempre condicionat a les
inclemències meteorològiques), a raó de 9.00 hores diàries per un import de 12,52 €/h més
IVA., per 84 dies (716 hores), import aproximat de 8.964,32€ més 1.882, 51€ d’IVA, import
total de 10.846,83€.
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TERCER.- Aprovar i assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19.340.22799 del
pressupost per a l’exercici 2019.
QUART.- Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura de la documentació que sigui escaient.
---------------Expedient 589/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat
“Tatuatges i pírcings”
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 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 tatuatges i
pírcings, 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
---------------Expedient 763/2019. Festes (planificació, organització o celebració)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Ratificar en tots els aspectes la Memòria de l’expedient corresponent per la realització
d’aquests esdeveniments.
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SEGON.- Designar com a responsable de l’expedient a la regidoria de Cultura i s'incorpori la
Memòria sobre els objectius, impacte econòmic (pressupostos) i programació, entre d’altres, de
la Fira del Llibre Ebrenc i del Litterarum, així com les directrius a seguir així com contractacions,
subministrament de material, personal, ...
TERCER.- Iniciar els expedients de contractes menors pels subministraments i serveis del
Litterarum 2019 i la Fira del Llibre Ebrenc, d’acord amb allò que disposa l’article 118 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
QUART-. Assumir les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.331.22609 del
pressupost per a l’exercici 2019.
CINQUÈ.-. Comunicar aquest acord a totes les parts interessades, a la regidoria de Cultura, al
departament de Comptabilitat-Intervenció, al de contractació, d’obres i serveis.
---------------Expedient 763/2019. Festes (planificació, organització o celebració)
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Ratificar en tots els aspectes la Memòria de l’expedient corresponent per la realització
d’aquests esdeveniments.
SEGON.- Designar com a responsable de l’expedient a la regidoria de Cultura i s'incorpori la
Memòria sobre els objectius, impacte econòmic (pressupostos) i programació, entre d’altres, de
la Fira del Llibre Ebrenc i del Litterarum, així com les directrius a seguir així com contractacions,
subministrament de material, personal, ...
TERCER.- Iniciar els expedients de contractes menors pels subministraments i serveis del
Litterarum 2019 i la Fira del Llibre Ebrenc, d’acord amb allò que disposa l’article 118 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
QUART-. Assumir les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.331.22609 del
pressupost per a l’exercici 2019.
CINQUÈ.-. Comunicar aquest acord a totes les parts interessades, a la regidoria de Cultura, al
departament de Comptabilitat-Intervenció, al de contractació, d’obres i serveis.
---------------Aprovació despeses de personal i assistències dels regidors, exp. Gest. 735/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de maig de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER .- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les
nomines del mes de maig que ascendeixen, a l’import total de 99.763,64 EUROS,
SEGON.- Aprovar la relació de despeses corresponents al pagament de les assistències dels
regidors a les sessions del Consell de Govern Municipal corresponents als dies 29-04, 06-05 i
13-05 que ascendeixen a l’import brut total de 3.750 EUROS
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 737/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 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. 737/2019, per import de 41.220,40 €, elaborada per la intervenció
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta.
SEGON.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de
5.039,87 €.
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.
---------------Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 733/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 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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