Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 39/2020 de data 14 d'octubre de 2020
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 14 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:30
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 38/2020 DE DATA 7
D'OCTUBRE DE 2020
Aprovada l'acta per unanimitat.

CONTRACTACIÓ
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS PER LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA AGRÍCOLA,
RAMADERA I INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA, INCLÒS EL SEU LLOGUER I ELS
TREBALLS PER LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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Considerant que la mercantil OCTASYSTEM, SL, amb NIF B25772963, és contractista de
l'Ajuntament de Móra la Nova, i adjudicatària del contracte administratiu de subministrament
dels estands per la celebració de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, inclòs
el seu lloguer i els treballs per la seva instal.lació, formalitzat en data 03/10/2020 i actualment
en vigor, sense que hagi estat objecte de suspensió expressa a data d'emissió del present
document, de conformitat amb el que es disposa en l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, ni objecte de resolució expressa.
Considerant que l'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la
situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La
rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir l'adopció de
mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura, la qual cosa va motivar que
es dictés el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 a tot el territori nacional.
Considerant que l'article 3 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, assenyalava
que la durada de l'estat d'alarma que es declarà d´acord amb el contingut del RD esmentat, ho
era per un termini inicial de quinze dies naturals, termini que va estar objecte de vàries
pròrrogues, establint-se una sèrie de mesures (arts. 7, 10 i ss), d’obligat compliment per a
evitar la propagació del COVID-19.
Considerant que l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, regula el règim
específic de la suspensió dels contractes administratius, amb motiu de la situació de crisis
sanitària actual.
Considerant que l´empresa contractista OCTASYSTEM, SL, amb NIF B25772963, ha sol·licitat,
mitjançant escrit de data 23/09/2020 i núm. RE 2835, la pròrroga del contracte de
subministrament que ens ocupa, motivant la petició en la situació actual de pandèmia a causa
de la COVID19.
Considerant que la petició formalitzada per OCTASYSTEM, SL no pot atendre’s, ja que el
contracte formalitzat no ha finalitzat encara el seu període de vigència, previst fins l’octubre de
2022.
Atès que l´Ajuntament de Móra la Nova, en sessió plenària ordinària celebrada el dia 16/07
/2020, va adoptar l´acord de suspendre la celebració de l´edició de 2020 de la Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de Móra la Nova, atenent a criteris estrictament sanitaris per la dificultat
que suposa la celebració d´actes multitudinaris que concentrin un gran nombre de persones en
espais públics en l´actual situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, i on no es pot
garantir el necessari distanciament social per evitar contagis i la propagació del virus.
Atès que en aquesta situació seria possible acordar la suspensió del contracte de
subministrament objecte del present expedient, a l'empara de les determinacions de l'article 34,
en la seva redacció donada pel RD-llei 8/2020, atenent a que la situació de pandèmia continua
i la crisis sanitària actual requereix, cada vegada més, de mesures més restrictives per evitar la
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propagació del virus i el moviment de les persones, situació aquesta que avalaria
expressament la suspensió del contracte, ja que la seva execució esdevé impossible com a
conseqüència de la COVID-19.
Considerant el que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

Fonaments de dret
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- SUSPENDRE l'execució del contracte administratiu de subministrament dels
estands per la celebració de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, inclòs el
seu lloguer i els treballs per la seva instal.lació i formalitzat amb l´empresa OCTASYSTEM, SL,
amb NIF B25772963, pel termini comprès entre el 15/09/2020 i el 15/09/2021, considerant que
en aquesta darrera data les actuals circumstàncies i mesures que ara fam impossible
l´execució del contracte, i que s´han assenyalat a la part expositiva del present acord, hagin
finalitzat.
SEGON.- NOTIFICAR a l'adjudicatari del contracte, OCTASYSTEM, SL, que el
subministrament podrà reprendre's quan, havent cessat les circumstàncies i mesures que han
permès la suspensió contractual, l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la
suspensió.
TERCER. NOTIFICAR a l'adjudicatari del contracte, OCTASYSTEM, SL, que la durada del
contracte continua sent de TRES ANYS, i que el termini, ara suspès, continuarà comptant a
partir de la data de fi de la suspensió acordada.
QUART.- COMUNICAR al contractista, OCTASYSTEM, SL, que la notificació del present acord
i l´acceptació expressa del seu contingut, o tàcita si en el termini de CINC DIES, a comptar des
del següent al de la recepció de la present notificació, no manifesta cap motiu en contra davant
l'òrgan que l´ha dictat, tindrà els mateixos efectes que si s´hagués signat l´acta de suspensió
del contracte.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a les unitats administratives corresponents, així com al
responsable del contracte, amb indicación dels recursos que s´escaiguin.

Transcripció de l'acta número 2020-0000039 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 20/10/2020, 20/10/2020

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació

HISENDA
3. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 021/20SUB, JGL 14/10/2020
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 7 i el 14
d'octubre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de subministrament:
Vist el pressupost núm. P-2020-0231, RE 4309440003-1-2020-003471-2, dels senyors Disseny
i Publicitat Òptim.gr, SL, per l'adquisició de mascaretes personalitzades, per import de 1.101,10
euros (IVA inclòs).

Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. P-2020-0231 dels senyors Disseny i Publicitat Optim.
gr, SL amb CIF B43995448, autoritzar i disposar l’import de 1.101,10 euros (IVA inclòs), a
càrrec de la partida 2020:07/311/22106/01.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord als serveis
administratius d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació

URBANISME/ MEDI AMBIENT
4. APROVACIÓ DE LA PETICIÓ D´ARXIU, DEL REQUERIMENT DE L´ACA PER
PRESENTAR UN ESTUDI TÈCNIC SOBRE L’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENTS DOTATS DE
PUNTS DE SOBREEIXEMENT AL MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat

Fets
La disposició transitòria tercera del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial
Decret 846/1986, d 11 d´abril, estableix que, abans del 31/12/2019 els titulars d´autoritzacions
d´abocaments dotats de punts de sobreeiximent han de presentar els estudis tècncis a que fan
referència els articles 246.2.e) i 246.3.c) del mateix Reglament sempre que estigui compresos
dins d´uns determinats supòsits.
L´Agència Catalana de l´Aigua, mitjançant el seu escrit RE 2940, en data 01/10/2020, va
formular un requeriment a l´Ajuntament de Móra la Nova, al considerar-lo inclòs dins dels
supòsits que preveu el RD 846/1986, per a que presentés en el termini de tres mesos els
estudis tècnics a que s´ha fet referència en el primer paràgraf, indicant que la desatenció del
requeriment suposava una infracció administrativa d’acord amb el què preveu l’article 116 del
tex refós de la llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
Estudiat el requeriment formulat per l´ACA, es considera que l´autorització d’abocament de que
disposa aquest Ajuntament no està inclosa dins de cap de les categories a les qual fa
referència el requeriment, i que transcrites literalment diuen:
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a. Abocaments procedents d’aglomeracions urbanes de més de 50.000 habitants
equivalents.
b. Abocaments procedents d’instal.lacions industrials que requereixin una autorització
ambiental integrada conforme a l’article 9 de la Llei 16/2002, 1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació, i zones industrials on s’ubiqui alguna d’aquestes
instal.lacions.
c. Abocaments procedents d’aglomeracions urbanes de mes de 2.000 habitants
equivalents o zones industrials diferents de les anteriors, situades en una zona protegida
per a bany inclosa en el Registre de Zones Protegides de la Demarcació Hidrogràfica a
que és refereix l’article 24.2.d del Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol.

Considerant que l’Ajuntament de Móra la Nova no es troba inclòs dins de cap de les categories
que s’han relacionat en el paràgraf anterior, caldria demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua
que deixés sense efectes el requeriment formulat.

Fonaments de dret
a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
d. Llei 16/2020, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
e. Reial Decret 846/1986, d’11 d´abril, pel que s´aprova el Reglament del domini públic
hidràulic.
f. Decret de l´Alcaldia núm. 106/2019 de delegació de competències de l´Alcaldia a favor
de la Junta de Govern Local i a les Regidores Delegades

En conseqüència, S'ACORDA:
ÚNIC: SOL.LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua que deixi sense efecte el requeriment
efectuat a l’Ajuntament de Mora la Nova per la presentació dels estudis tècnics a que fan
referència els articles 246.2.e) i 246.3.c) del Reglament del domini públic hidràulic, d’acord amb
les motivacions que s’han exposat en la part expositiva del present acord.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

PROMOCIÓ ECONÒMICA/ FIRES
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5. APROVACIÓ DE DONAR SUPORT AL PLA D'EXECUCIÓ ANUAL DEL PROJECTE
RIBERA D'EBRE VIVA, EXERCICI 2020-2021.
Aprovat per unanimitat

Fets
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per onzè any consecutiu dona continuïtat al projecte
Ribera d’Ebre VIVA, del qual es presenta una sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’
Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local,
Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’acord amb la publicació de la convocatòria de
subvencions del Projecte “Treball a les 7 comarques” 2020, Resolució TSF/2471/2020, de 5 d’
octubre.
L’objectiu principal del projecte és dinamitzar l’activitat econòmica i mantenir i generar ocupació
a la comarca mitjançant l’execució d’un conjunt d’accions dirigides a millorar la competitivitat
dels sectors estratègics de la Ribera d’Ebre i donar suport a aquelles persones amb dificultats
especials per incorporar-se al mercat laboral.
Aquestes accions van dirigides, concretament, a millorar la competitivitat dels sectors
estratègics, així com, donar suport a aquelles persones amb dificultats especials per
incorporar-se al mercat laboral, per tal d’aconseguir un desenvolupament econòmic integrat
al territori. Sent els principals beneficiaris les empreses i la ciutadania de la comarca.
Les línies de treball que s’executaran durant el proper 2021 són:

Sectors estratègics. Sector agroalimentari:
Implementació de la segona anualitat del pla d’acció del producte local de la Ribera d’Ebre. Els
projectes previstos tenen per objectiu integrar l’estratègia de valorització de les produccions
locals i la venda de proximitat amb l’estratègia turística i promoure el treball en xarxa amb els
agents públics i privats del territori. Es preveu la planificació i execució d’activitats que integrin
el sector turístic i l’agroalimentari i la identificació i mapatge dels recursos, espais i agents de la
cadena de valor del producte local amb potencial agroturístic i/o gastroturístic.
Promoure la col·laboració entre agents públics i privats del territori per donar suport a les
empreses del sector de la fruita dolça. Es preveu treballar en xarxa amb els agents del sector
fructícola per acompanyar-los en el procés de diversificació de cultius.

Sectors estratègics. Sector turístic:
Promoure el desenvolupament turístic mitjançant la consolidació dels productes turístics de la
Ribera d'Ebre. Nodrir de contingut específic i de propostes turístiques concretes les diferents
plataformes de promoció turística de la comarca i de les entitats que li donen suport en aquesta
tasca, mitjançant l’actualització del dossier professional de productes turístics de la Ribera d’
Ebre. Es preveu donar suport individualitzat a empreses i assessorar en la conceptualització,

Transcripció de l'acta número 2020-0000039 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 20/10/2020, 20/10/2020

disseny, selecció de mercats dels productes, identificar –conjuntament amb les empreses del
sector– els canals de comercialització més adients i actualitzar del contingut i el disseny del
dossier.
Implementació del pla d’acció per al desenvolupament turístic de la Ribera d’Ebre. Suport al
sector turístic mitjançant: l’impuls del treball en xarxa, coordinat amb altres d’agents turístics de
fora de la comarca i la participació en projectes de desenvolupament turístic d’abast
supracomarcal; el suport al disseny de productes turístics diferenciats, cercant la implicació de
d’empreses i administracions; la implementació d’accions de suport a la comercialització i la
promoció dels productes turístics de la Ribera d’Ebre a agents nacionals i internacionals.

Sectors estratègics. Sector comercial:
Promoure el desenvolupament comercial mitjançant el treball en xarxa amb els agents públics i
privats del territori. Treball xarxa amb els agents del sector, per a l’impuls i el seguiment d’
accions de suport al sector comercial i validar i consensuar nous reptes.

Suport a les empreses:
Suport al teixit empresarial basat en l’acompanyament individualitzat per donar resposta a les
seves necessitats en termes de professionalització d’equips, generació d’ocupació, millores en
la comercialització, recerca de finançament públic per projectes empresarials entre altres.
Millora de la gestió dels Recursos Humans mitjançant l’eina Mapa Ocupacional, que permet la
identificació de perfils professionals requerits i el suport en les diferent etapes dels processos
de selecció de personal.
Seminaris de suport a les empreses. Seminaris de suport a la transformació digital de les
empreses. La correcta digitalització de les empreses i la promoció del negoci online és una
necessitat de les empreses que, amb la crisis generada per la COVID-19, s’ha intensificat. Es
preveu la realització d’un cicle de seminaris de suport a la transformació digital que tenen per
objectiu explicar com organitzar la comunicació online i treure rendiment de les xarxes socials,
conèixer les plataformes de comerç electrònic i com gestionar-les, com organitzar publicitat a
internet i com arribar a nous públics, eines i formes de pagament online, etc.

Suport a les persones:
Acompanyament i suport individualitzat a les persones en recerca de feina per tal de millorar la
possibilitat d’incorporar-se al mercat laboral amb estabilitat. Servei ofert a tots els municipis de
la comarca per tal d’acostar-nos a persones que tenen la necessitat.
Realització de Tallers per donar eines per millorar la recerca de feina i les habilitats/aptituds de
les persones, així com disposició d’un espai amb accés a la xarxa per tal de facilitar-los
aquesta tasca.
Suport a col·lectius de persones a través del programa de Treball amb Suport, un programa
d'inserció laboral dirigit al col·lectiu de persones que necessiten d'un acompanyament més
intens i personalitzat en el procés de definició d'objectius professionals, de recerca de feina,
d'acompanyament a la inserció i seguiment constant, amb l'objectiu d'aconseguir el
manteniment del lloc de treball i proporcionar suport en els diferents moments en què la
persona participant ho necessiti. Servei ofert a tots els municipis de la comarca.
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S’ofereix també formació professional en l'àmbit de l’atenció a les persones amb la possibilitat
de realitzar pràctiques en empresa.

Fonaments de dret
Convocatòria de subvencions del Projecte “Treball a les 7 comarques” 2020, Resolució TSF
/2471/2020, de 5 d’octubre.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: DONAR SUPORT al PLA D’EXECUCIÓ ANUAL del Projecte “Ribera d’Ebre VIVA”,
per a la realització del qual el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta una sol·licitud de
subvenció davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local, Projecte “Treball a les 7 comarques 2020”.
SEGON: NOMENAR el senyor .../... persona de referència i per a participar en les actuacions
derivades del projecte, la qual està autoritzada a rebre informació relativa al projecte Ribera
d’Ebre VIVA per mitjans telemàtics a les següents adreçes de correu electrònic:
ajuntament@moralanova.cat i aodl@moralanova.cat
TERCER: COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel seu
coneixement i efectes.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

6. APROVACIÓ CALENDARI FIRAL EXERCICI 2021
Aprovat per unanimitat

Fets
Vistes les propostes efectuades per les regidories amb competència en l’organització d’
esdeveniments firals, es PROPOSA a la Junta de Govern Local, APROVAR EL CALENDARI
FIRAL DE MÓRA LA NOVA 2021:
CERTAMEN FIRAL

CELEBRACIÓ

XIX edició de la Fira Intercomarcal de l’Oli

30 i 31 de gener

XIV edició de la Fira de Brocanters

19 de setembre
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189 edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

21 al 24 d’octubre

XVIII edició de la Fira del Comerç de Nadal

11 i 12 de desembre

VIII edició Fira Playmobil i Exposició Lego

4 i 5 de setembre

Fonaments de dret
Calendari Firal anual Ajuntament de Móra la Nova

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el calendari firal de l'exercici 2021 de Móra la Nova

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

LLICÈNCIES GOSSOS PERILLOSOS
7. APROVACIÓ D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE TINENÇA/CONDUCCIÓ DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
Aprovat per unanimitat

Fets
Vist el Decret 170/2002, d’11 de juny, on s’estableix l’obligatorietat de censar en el registre
municipal i obtenir la llicència de tinença i/o conducció dels animals considerats potencialment
perillosos.
Amb data 09 d’octubre de 2020 té entrada amb número 3420 del registre general d’aquest
Ajuntament, la sol·licitud del senyor .../... amb NIF .../... per la sol·licitud de llicència de
tinença/conducció de gossos potencialment perillosos.

Fonaments de dret
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
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Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos.
Llei 10/1999, de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, per el que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, per el que es modificar el Reial Decret 287/2002,
de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR al Sr. .../..., llicència administrativa amb número LLGP0001
/2020 per la tinença i/o conducció d’animals perillosos, amb una vigència inicial de 5 (cinc anys)
, a comptar des de la data d’aprovació, amb l’advertiment que caldrà complir anualment els
requisits establerts a l’article 3 del Reial Decret 170/2002, així com aportar un cop efectuat el
pagament de la renovació anual de les pòlisses de l’assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 € (cent cinquanta mil dos-cents cinquantatres euros) i on constin les dades identificatives dels animals.
SEGON. APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per l’expedició de llicències,
per import de DEU (10,00 €), d’acord amb l’Ordenança reguladora de la taxa per l’expedició de
documents i tramitació d’expedients administratius en vigor.

TERCER. COMUNICAR el present acord a la Junta de Govern Local, per la seva ratificació, si
escau.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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