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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      8 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   22 de Febrer 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. 

 
Contracte serveis manteniment aparells elevadors dels edificis municipals. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Contractar els serveis de l’empresa Thyssenkrupp Elevadores,SL amb NIF núm. 
B46001897, CPV 50750000-7 per la realització dels serveis de manteniment d’ascensors, per un 

import de 4.443, 12€ més 933,06€ d’IVA, preu total 5.376,175€ per un any, ((1.110,78€ més 

21% d'IVA trimestralment pels 5 ascensors) d’acord amb l’oferta presentada i que obra a 
l’expedient.  

 
SEGON:  Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-3321-21300 del 

pressupost de l’exercici 2018. 

 
TERCER: Habilitar al regidor d’obres i serveis, Sr. Julio Roca Font per la signatura de la 

documentació adient. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest a la regidoria d’obres i serveis, a la Brigada d’obres i serveis,  al 

Departament de Tresoreria-Intervenció i a l’empresa Thyssenkrupp Elevadores, SL. 
                                                             ----------------  

 
Inici expedient contracte serveis Escola Bressol "La Morera". 

 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
Proposta d'acord Exp. RP02/17. 374/17 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada per la companyia Zurich, en el sentit que la 
indemnització reclamada no pot contenir l’import corresponent a l’IVA de la factura al tractar-se 
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d’una quantitat desgravable per les S.L, per la qual cosa la quantitat a restituir es fixa en un 
import màxim de 572,78 €. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la senyora ──── i a la Companyia Zurich Insurance PLC 

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

 

Derivació de reclamació a SOREA exp. núm. 288/18. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018. 

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

ACORDA : 
 

PRIMER: Trametre l’escrit de reclamació de la Sra. ────  a l’empresa SOREA per a la seva 

resolució. 

 
SEGON: Comunicar el present acord a l’empresa SOREA i a la Sra. ────. 

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

 
Aprovació sol·licitud autorització abocament aigües residuals EDAR Móra d'Ebre-

Móra la Nova 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Aprovar la documentació tècnica presentada pel tècnic ────, en representació de 

l’empresa Ponent Enginyers, SL, per a la sol·licitud d’autorització d’abocament de les aigües 
residuals de l’EDAR del sistema Móra d’Ebre-Móra la Nova.  

 
SEGON: Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua – Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

l’autorització d’abocament de les aigües residuals de l’EDAR del sistema Móra d’Ebre-Móra la 

Nova, d’acord amb la documentació tècnica aprovada.  
 

TERCER: Notificar la present resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i donar trasllat de la 
documentació tècnica a l’Ajuntament de Móra la Nova per tal que doni conformitat i s’adhereixi 

a aquesta resolució, i es formalitzi pel seu representant legal la sol·licitud d’autorització 
d’abocament.  

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

 
Aprovació convocatòria ajuts rehabilitació cobertes i façanes i instal·lació activitats 

comercials, hostaleria i restauració 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018. 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 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, en el marc de les Bases 
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específiques per a l’atorgament de subvencions per la instal·lació d’activitats comercials i 
d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis aprovades pel Plenari 

de la Corporació de data 9 de juny de 2016. 
 

SEGON.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà des de l’endemà 

de la publicació de la convocatòria en el BOPT i fins al dia 30 d’abril de 2018. 
 

TERCER.- Enviar les dades estructurades, el text complet i l’extracte de la present convocatòria, 
de conformitat amb allò que estableix l’art. 124.2 del ROAS, per tal de donar-ne publicitat. 

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

Sol.licitut de terrassa bar Tramuntana 260/18-T20. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa per a l’exercici 2018, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a 

les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 

A.- El sol·licitant haurà d’especificar els elements a instal·lar i que han de ser com a 
mínim  el nombre de taules i cadires , m2 a ocupar, i tipus de tanca o senyalització , i 
qualsevol altre que el sol·licitant consideri necessari. L’ocupació de la superfície 
escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les indicacions dels serveis 
municipals. 
 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 
m2 d’ocupació, aproximadament. 
 
C.- El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de 
l’activitat, així com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la 
instal·lació no s’adequa a les condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li 
comunicarà fefaentment per tal que subsani  les deficiències i,  disposarà d' un termini 
de tres dies naturals, des de la comunicació fefaent, per la subsanació de les mateixes.  
 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per 
a l’ús de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres 
elements de bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, 
mediambiental,...), de comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  

 
TERCER: Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes a l’acabament de l’exercici anual.  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats i 
sol·licitats en la seva instància. 

 

La present autorització no exclou ni suposa les d’altres organismes que siguin necessàries per 
raó de l’activitat, emplaçament o d’altres factors, de l’obtenció de les quals no queda eximit 

l'autoritzat. 
                                                             ----------------  
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Aprovació liquidació runes i residus. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,    

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar les liquidacions de la quota tributària de la taxa per l'abocament de runes i 
residus de la construcció i per l'abocament de terres provinents d'excavacions. L'import de la 

quota tributària és de 2.790,68 €. 
  

SEGON: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent. 

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

Aprovació de factures i despeses, exp. Gest. 298/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 

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. 298/2018, per import de 22.274,91 €, 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 5.000,00 €, així com el seu pagament. 

 
TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

4.088,98 €. 

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

comptabilització als efectes oportuns. 
                                                            ----------------  

 

Donat compte de Decret d'Alcaldia pòlissa tresoreria 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Assabentar-se del Decret d’Alcaldia núm. 20180004 de data 20 de febrer de 2018, 

transcrit literalment en aquest acord. 
 

SEGON: Trametre el contracte de la pòlissa al Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la 
Diputació de Tarragona per tal d’elaborar/actualitzar el pla de tresoreria de l’exercici 2018 a 

efectes del compliment del Període Mig de Pagament a Proveïdors.   

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

Aprovació liquidació runes P2S17 prèvia compensació devolució fiances. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
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La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,    
 

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar les liquidacions de la quota tributària de la taxa per l'abocament de runes i 

residus de la construcció i per l'abocament de terres provinents d'excavacions. L'import de la 
quota tributària és de 264,52 €. 

 
SEGON: Aprovar la devolució de les fiances dipositades detallades a la relació superior, prèvia 

compensació de les liquidacions aprovades. 
 

TERCER: Notificar-les als titulars d’acord amb la forma establerta a la legislació vigent. 

 
QUART: Donar trasllat a la Intervenció municipal i procedir als tràmits posteriors. 

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
Vistes les sol·licituds de permisos i vacances del personal al servei de la Corporació  

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

ACORDA: 
 

PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

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

Sol·licitud Club Futbol Sala per utilitzar el pavelló el 29 i 30 de juny 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Informar al Sr. ──── que abans de l’inici d’aquest torneig de futbol sala haurà 

d’aportar a l’ajuntament la següent documentació: 

 

- Memòria de l’activitat a realitzar. 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança  de responsabilitat civil d’acord amb el que preveu la 

Llei de l’Esport i el Decret 58/2010, de 4 de maig, el que estableix a la seva Disposició 
Addicional Segona “Assegurament de les activitats esportives: Tota activitat o 
competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives 
regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a 
subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o 
competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros 
per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es 
consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents. 

 

Sense l’aportació d’aquesta documentació no es podrà iniciar cap activitat a les instal·lacions 

esportives municipals. 
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SEGON: La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta 
condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 
TERCER: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 

puguin derivar del comportament dels participants i usuaris del pavelló. Tanmateix el Club 

Futbol Sala Móra d’Ebre serà el responsable de l’ús que en faci de les instal·lacions i dels 
incidents que es puguin derivar del  Campionat. 

 
QUART: Comunicar aquest acord al  Club Futbol Sala de Móra d’Ebre, a la regidoria d’Esports i a 

la Policia Local. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud subvenció Club Esportiu Olímpic 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 4.000,00 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 Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre, a la regidoria 
d’Esports i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 

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

 
Sol·licitud subvenció Club de Bàsquet 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 5.250,00 EUROS al Club Bàsquet 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 (03), del 

pressupost de l’exercici 2018. 

 
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 Club Bàsquet Móra d’Ebre i al Departament de 

Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud local per oferir el Servei d'Intervenció Socioeducativa 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Cedir als Serveis Socials del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre l’edifici municipal del 
Barranc de les Moreres per oferir el Servei d’Intervenció Socioeducativa a la comarca, de dilluns 

a divendres, de 8.30 - 14.00 h. 
 

SEGON: La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta 
condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre i a la regidoria d’Acció Social. 

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

Sol·licitud targeta aparcament individual per a persones amb disminució, exp. Gest. 

297/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 22 de febrer de 2018. 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament  individual per a 

persones amb disminució, amb la modalitat de targeta de titular no  conductor. 
 

SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i trametre 
una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 

 

TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest acord a la 
Sra. ────. 

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

 
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució, exp  

Gest. 292/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 22 de febrer de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament  individual per a 

persones amb disminució, amb la modalitat de targeta de titular no  conductor. 

 
SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i trametre 

una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 
 

TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest acord al Sr. 

────. 

                                                             ----------------  
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Sol·licitud per muntar una mostra d'artesania a la Plaça de Dalt el 24/03/18 Exp. 

263/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Atorgar autorització per realitzar una mostra d’artesania a la Plaça de Dalt, el 

24/03/18, amb subjecció a les condicions particulars que s’estableixen: 
 

- Seran per compte del sol·licitant les connexions dels serveis necessaris, com aigua 

potable i subministrament de baixa tensió. 
 

- Serà per compte del sol·licitant la neteja posterior de la Plaça de Dalt i espais 
adjacents, per tal que quedi en les condicions higienico-sanitàries adients, efectuant les 

reposicions i treballs que siguin necessaris. 

 
-El sol·licitant assumirà les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat, i de l’ús 

que se’n    
                faci de l’espai públic.  

 
- Previ al muntatge de les  instal·lacions, caldrà aportar la següent documentació: 

 

Certificat de l’asseguradora on s’acrediti, a més a més del període de vigència, que 
inclou les cobertures exigides per l’article 78 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 

qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 

SEGON: La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització de l’espai, i restant 

condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a Happen, a la regidoria d’Acció Social, a la regidoria de 
Governació i a la Policia Local.  

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

 
Sol·licitud sala Centre Cívic Exp: 314/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir l’autorització al centre de formació Actitud i Ocupació per a disposar del 
Centre Cívic La Magdalena, per a realitzar un curs de formació. La present autorització no dóna 

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

 

SEGON: Notificar al centre de formació Actitud i Ocupació que, amb caràcter previ, ha de 
dipositar una fiança de 315,20 €, que li serà retornada en el cas què la sala estigui en bones 

condicions; i abonar la taxa corresponent de 100 € per a la utilització de la Sala, tal com 
disposa l’annex 2, de l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics. 
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TERCER: 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 a la Sra. ────, representant del 

centre de formació Actitud i Ocupació, S.L. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud de la Llanterna Teatre municipal  a Espai de So, VI EBREFOLK. Exp. 
Gest.265/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir l’autorització a Espai de So, per a fer ús dels espais de La Llanterna teatre 
Municipal i el Castell de Móra per la realització de l’activitat del VI EBREFOLK. La present 

autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 
possibles necessitats del servei municipal. 

 

SEGON: Eximir a Espai de So del pagament de la fiança i del pagament de les taxes d’utilització 
de La Llanterna Teatre Municipal i del Castell, degut a què es tracta del representant d’una 

associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 
mencionades. 

 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 

comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant 

d’Espai de So. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació festes locals 2019 RE 495, Exp. 300/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 

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

ACORDA,  
 

PRIMER: Proposar al Plenari de la Corporació que les dues festes locals per l'any 2019 

s’escaiguin els dies que tot seguit es detallen: 
 

-  el 17 de gener, Festivitat de Sant Antoni 
-  el 23  d’agost, Festes Majors. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

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

 
Aprovació Exp. Padró Guals exercici 2017, exp. Gest. 276/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 22 de febrer de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
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PRIMER:  Aprovar el padró fiscal de la taxa reguladora de les entrades de vehicles a través de 

la vorera (Guals) per a l’exercici de 2017, que ascendeix a l’import de 13.670,53 EUROS. 
 

SEGON: Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies, mitjançant al BOPT i 

tauler d’anuncis, per tal que els interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions que 
creguin oportunes. 

 
TERCER: Cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’exposició pública, els acords 

precedents esdevindran definitius. 
                                                             ----------------  

 

 


