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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 
Identificació de la sessió  

 
Núm.:      2 

Caràcter:  Ordinària 

Data:   08 de gener de 2018 
 

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 39/2018.   

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018, La 

Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA: 

PRIMER.- Donar trasllat a la regidoria d’Obres i Serveis i Governació, per tal d’estudiar la 

ubicació més idònia d’aquesta plaça d’estacionament.  

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. ────. Expedient 33/2018. Procediment de 

Contractació Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment Vist que, mitjançant provisió 

de la regidora d’Esports es va acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar els 

treballs de manteniment de la gespa artificial del Camp de Futbol municipal. 

---------------- 
Exp. Gest. 33/2018   

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018.  

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació dels treballs de manteniment de la 

gespa artificial del camp de Futbol municipal amb càrrec a l’aplicació 19-342-212.00 

“Manteniment camp de futbol” corresponent a l’exercici 2018 per import de 875,00 € més 

183,75€ d’IVA, import total 1.058,75€.  

SEGON.- L'objecte del present contracte són els treballs de manteniment de la gespa artificial 

del camp de Futbol municipal que portarà a terme a l’empresa SPORTS FEVI, SL. El codi CPV és 

77320000-9.  

TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti el pagament si 

escau i donar trasllat d’aquest a la regidoria d’Esports, al Departament de Tresoreria-

Intervenció. 
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QUART.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 

signatura d’aquest acord.  

---------------- 

Expedient 29/2018.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Concedir un pagament a justificar de 2.200€ per a la Festa Major d’Hivern – Sant 

Antoni 2018, a la regidora Sra. Montse Pineda, d’acord amb les condicions establertes a les 

Bases d’Execució del Pressupost 2017.  

SEGON.- Comunicar aquest acord a la regidoria de Festes i al departament de Tresoreria.  

---------------- 

Expedient 50/2018.   

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Contractar els serveis de l’Associació Ràdio Móra d’Ebre- Cadena Ser, amb CIF 

43029362, CPV 79341400-0, per un import anual, d’acord amb l’oferta presentada, de 

6.534,00€ anuals IVA inclòs per publicitat (falques i avisos).  

SEGON.- Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 28-920-22602 del 

pressupost de l’any 2018 pendent aquest d’aprovació definitiva.  

TERCER.- Habilitar al Sr. Alcalde President per la signatura de la documentació adient, si 

s’escau.  

QUART.- Donar trasllat a la regidoria de Cultura, a Tresoreria-Intervenció i comunicar aquest 

acord a Ràdio Móra d’Ebre, Cadena Ser.  

---------------- 
Expedient 25/2018.   

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 

import de 176,39 €, així com el seu pagament.  

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 

---------------- 
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Expedient 53/2018.   

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Accedir a les sol·licituds realitzades. 

---------------- 
Expedient 14/2018.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Dur a terme les obres relatives al condicionament dels paviments dels voltants de la 

pista del poliesportiu, codi CPV 45233250-6 mitjançant el procediment del contracte menor, 

amb el contractista construccions i rehabilitacions tradicionals Prisma, SLU, amb CIF 

B55681878, per un import de 25.321,04€ i 5.317,42€ € d’IVA.  

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 30.638,46€ amb càrrec a la partida 19-342-632.00 

del vigent pressupost.  

TERCER.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 

pagament si s’escau.  

QUART.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la signatura. 

---------------- 

Expedient 1115/2017.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Contractar els serveis de l’empresa Ambient, Servei de Control de Plagues, SL, amb 

NIF núm. B43120534, CPV 90922000-6 i 90923000-3 per la realització dels serveis de 

desratització, desinfecció i control de coloms, dels edificis de l’Ajuntament, de la Societat Móra 

d’Ebre BUS, SLU i de la xarxa de clavegueram del terme municipal de Móra d’Ebre, per un 

import de 5.730,00€ més 934,90 d’IVA, import total anual de 6.664,90 € IVA inclòs, d’acord 

amb les ofertes presentades i que obren a l’expedient.  

SEGON.- Informar que resta pendent de contractació el servei de prevenció de la legionel·la 

depenent de l’assistència del Servei d’Assistència als Municipis (SAM) per l’assistència en 

prevenció de legionel·la en edificis municipals. 

TERCER.- Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20-311-22799 del 

pressupost de l’exercici 2018, pendent d’aprovació definitiva.  
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QUART.- Habilitar al regidor de Medi Ambient, Sr. Raul Olivan per la signatura de la 

documentació adient.  

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest a la regidoria de Medi Ambient, a la Brigada d’obres i serveis, 

al Departament de Tresoreria-Intervenció i a l’empresa Ambient, Servei de Control de Plagues, 

SL. 

---------------- 

Expedient 13/2018.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  

PRIMER.- Concedir l’autorització al Sr. ──── per a disposar de la sala del Centre Cívic La 

Magdalena, per a celebrar un matrimoni civil. La present autorització no dóna dret exclusiu 

sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal.  

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 

control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i al Sr. ────, Jutge de Pau del Jutjat 

de Pau de Móra d’Ebre. 

---------------- 

Expedient 15/2018.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018, La 

Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA: 

PRIMER: Aprovar en tots els aspectes la proposta de conveni de col·laboració entre la Fundació 

Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, l’ajuntament de Móra d’Ebre i 

l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre, per al desenvolupament dels projectes del 

Programa de Gent Gran, corresponent a les anualitats 2018/2019. 

SEGON.- Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer efectiu 

aquest acord.  

TERCER.- Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquest acord.  

QUART.- Notificar aquest acord a la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

“la Caixa”, a la regidoria d’Acció Social i a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre. 

---------------- 

Expedient 777/2017.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA:  
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PRIMER.- Prendre en consideració la reclamació presentada per la Sra. ────, en base a 

l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals de data 14 de desembre de 2017. 

SEGON.- Deixar sense efecte les liquidacions aprovades per la Junta de Govern Local en data 

22 de maig de 2017, corresponents als expedients d’obra 65/2017 i 66/2017, pels imports a 

ingressar de 648,19€ i 659,59€ respectivament.  

TERCER.- Aprovar les liquidacions corresponents als expedients d’obra 65/2017 i 66/2017 

d’acord amb els pressupostos respectius de 17.500,60€ i 19.507,60 amb uns imports a 

ingressar de 259,53€ i 284,23€, i que es notifiquen com annex d’aquesta resolució.  

QUART.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la interessada i als Departaments d’Urbanisme i d’ 

Intervenció. 

---------------- 

Expedient 12/2018.  

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 8 de gener de 2018,  

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.  

SEGON.- Aquesta conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 

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. 

---------------- 

 


