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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      34 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   20 d'agost 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, menor, aperitiu Pregó festes majors 2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres 

presents,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès per la regidora de Festes en el que es motiven la 

necessitat de contractar i l’inici de l’expedient. 

 
SEGON.- Executar el servei de restauració/càtering per l’acte Pregó de Festes dintre de les 

Festes Majors de Móra d’Ebre 2018 per un preu de 3500€ (IVA inclòs), per a 300 comensals, 
aproximadament. El valor estimat del contracte serà de  3150€ més un 10%  d’IVA, valor tota l 

per 350€  segons pressupost presentat pel Sr. ────,  amb  NIF núm. 398XXXXXX de 

conformitat amb les següents condicions: 

 
 L'execució del servei es realitzarà amb subjecció al pressupost presentat.  
 Codi CPV: 55100000-1 

 El termini per l'execució del servei serà el dia 23 d’agost a partir de les 20.00h.  

 El preu del contracte es fixa en 3.150,00 €, i 350€ d'IVA. 

 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 

de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.  

 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 

l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  
  

TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 3.500,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 24-338-22601 del pressupost vigent. 

 
QUART.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. Joan Piñol Mora. 
 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar 
a les àrees promotora i d'Intervenció.  

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

Exp. Contracte Menor d'Obres, vials forestals II, Exp. Gest. 162/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès pel regidor d’Agricultura i Camins en el que es 
motiven la necessitat de contractar i l’inici de l’expedient. 

 
SEGON.- Executar les obres d’adaptació i  millora de vials aptes per a vehicles d’extinció 

d’incendis dels següents camins municipals, amb els empresaris ────, amb NIF núm. 

398XXXXXX  i Sr.  ────, amb NIF núm. 778XXXXXX   de conformitat amb les següents 

condicions: 

 
 L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció a la memòria valorada signada pel 

tècnic municipal ────.  
 Codi CPV: 45112500-0; 45112441-8 
 Lot núm. 1: Sr. ──── 

 Lot núm. 2: Sr. ──── 

 El termini per l'execució de les obres serà de 15 dies. i s'iniciaran a partir del dia 3 de 

setembre de 2018.  

 El valor estimat del contracte es fixa en 9.000,00 €, i 1.890,00€ d'IVA. 
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 

de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.  
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 

l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  
  

TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 10.890,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 7.454.21001 del pressupost vigent. 
 
QUART.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. ────. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar 

a les àrees promotora i d'Intervenció.  
 

SISÈ.- Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència 

i al perfil del contractant i traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.  

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

Contracte d'obres, menor, adequació vials forestals extinció d'incendis, Exp. Gest. 

1144/2018. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Ratificar i aprovar l’informe emès pel regidor d’Agricultura i Camins en el que es 

motiven la necessitat de contractar i l’inici de l’expedient. 
 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

3 

SEGON.- Executar les obres per actuacions puntuals i construcció d’obra civil dels treballs 
d’ampliació de caixa amb desbrossament de les vores i picat de les parets de roca al camí del 

Barranc de l’Esperança (fase 2), amb l’empresari González Insa, SL, CIF: B43427046    de 
conformitat amb les següents condicions: 

 

 L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció a la memòria valorada signada pel 
tècnic municipal ────.  

 Codi CPV: CPV 45112500-0; 45112441-8 

 El termini per l'execució de les obres  s'iniciaran a partir del dia 3 de setembre de 2018. 
 No hi ha divisió en lots, d’acord amb l’informe tècnic que consta a l’expedient.   

 El preu del contracte es fixa en 20.995,00 €  i 4.408,95 € d'IVA . 
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 

de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.  

 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  

 
TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 25.403,95€ IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 7.454.21001 del pressupost vigent. 

 
QUART.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. ────. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar 
a les àrees promotora i d'Intervenció.  

 
SISÈ.- Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència 

i al perfil del contractant i traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al 

Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.  
                                                             ----------------  

 
Rectificació errada material "Projecte per a la reordenació dels aparcaments a la 

Plaça de la Democràcia" 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Rectificar d’ofici l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern Local de 

data 6 d’agost de 2018 en el sentit de què allà on hi diu: “memòria valorada” ” i “memòria”, ha 

de dir: “projecte”. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Serveis Tècnics. 
                                                             ----------------  

 

Aprovació factures i despeses 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018, 

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

ACORDA:  
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 1235/2018, per import de 19.686,62 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
 

SEGON.-  Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 

l’expedient i procedir al pagament.   
 

TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 

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

Aprovació despeses de personal 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 20 d’ agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les 
nomines  del mes d’ agost  que ascendeixen,  a l’import total  de 90.864,91 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 23-7, 30-7, 6-8 i 
16-8; la assistència a la comissió informativa del 10-8 i la assistència al ple del 16-8 que 

ascendeixen a l’import brut total de 8.250 EUROS 

 
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent. 

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

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud Pista del poliesportiu Assoc. La Petanca 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar al Club petanca Móra d’Ebre l’organització d’una paella per als membres i 
socis del club el dia 11/09/18 a la pista del poliesportiu, i la cessió de taules i cadires per a 90 

persones. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────, en representació del Club petanca Móra 

d’Ebre, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal. 
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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.  

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

 
Aprovació, si s'escau, Memòries de seguretat i Plans d'Autoprotecció de diversos 

actes de les Festes Majors 2018, Exp. 974/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar  les Memòries de Seguretat dels actes de les Festes Majors 2018  que 

organitza aquest Ajuntament  durant la setmana del 20 al 26 d’agost, següents:  
 

- XLI Nit de Pubilles i Hereus 2018 

- VIII Festa Blanca 
- Festa Quatre Cantons i Antoni Asens 

- Festa Comarques Catalanes 
 

SEGON: Aprovar els Protocols d’Actuació en Emergències elaborats per als actes de les Festes 
Majors 2018,  que organitza aquest Ajuntament  durant la setmana del 20 al 26 d’agost 

següents:  

 
- PAE Actes Poliesportiu, revisió 2018 

- PAE Espectacles i ball popular Passeig del Pont,  revisió 2018 
- PAE Festa Comarques Catalanes, revisió 2018 

- PAE Festa del Riu, revisió 2018 

- PAE Festa Quatre Cantons i Antoni Asens, revisió 2018 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a totes les parts implicades. 
                                                            ----------------  

 

Sol·licitud Unió de Botiguers per organitzar festa del comerç el 06/10/18. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 d’agost de 2018. 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar les peticions descrites a la part expositiva del present acord, sempre i quan 

es disposi del material sol·licitat i els serveis ho permetin. 
 

SEGON: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 
puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en facin de les instal·lacions i 

materials. 

 
TERCER: Caldrà proporcionar un llistat amb els establiments participants, així com un plànol 

amb la seva ubicació i la de les diferents activitats complementàries, amb un mínim d’una 
setmana d’antelació. 
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QUART: Donar trasllat a la Sra. ────, en representació de la Unió de Botiguers de Móra 

d’Ebre, a la regidoria de Comerç, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal. 

 
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.  
                                                             ----------------  


