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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      39 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   26 de setembre 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. 

 
Adjudicació contracte menor obres, mur Cementiri municipal, exp. Gest.1362/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre 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’Obres i Serveis en el que es motiven la 
necessitat de contractar i el quadre de prescripcions. 

 

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, a favor de l’empresari ────, amb NIF núm. 

77884716T, el contracte  d’obres a la vessant del mur sud-est del cementiri de Móra d’Ebre , 

pel preu de 5.009,34€, IVA exclòs. 
 

L’import total de la despesa ascendeix a 6.061,31€ IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
5.009,34€ de pressupost net, i 1.051,96€ d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

 

TERCER.- Aprovar la despesa per import de 6.061,31 € amb càrrec a la partida  3-164-21200 
del pressupost vigent,  que s’ampliarà  per la modificació del pressupost  incoada. 

 
QUART.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. Julio Roca Font. 

 
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.  

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

 
Expedient contractació serveis, menor, treballs de poda arbrat Móra d'Ebre, exp. 

Gest. 1394/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018, 

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

PRIMER.- Iniciar l’expedient t i emetre per part dels òrgans  corresponents: 
 

- Informe de necessitat i idoneïtat del contracte, per part del regidor d’Obres i Serveis 

- Informe Insuficiència de mitjans personals  
- Quadre condicions tècniques, que inclogui la justificació de la manca d’incompatibilitat del 

contractista 
 

SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 
gestió d’aquest Ajuntament. 

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

 
1256-18 Expedient parcel·lació terreny Flors de Lliri, Dr. Cedo i Girasol 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

ACORDA: 
  

PRIMER: Atorgar la llicència de parcel·lació urbanística del terreny situat al c/ Flors de Lliri, 
cant. c/ Dr. Cedó i cant. c/ Girasol, amb referència cadastral 1512102CF0511S0001KA,  de 

2.306,12 m2. 
 

SEGON: Aprovar, sobre el terreny referenciat al primer punt, la realització de la següent 

parcel·lació, amb les condicions urbanístiques aplicables a les noves parcel·les que s’hi 
reflecteixen, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics municipals i que  es detallen tot seguit:  

 
Núm. 1.- Flors de Lliri, 29:  230,09 m2 

Aprofitament Clau 3B 

S’adjudica a ────  

Càrrega urbanística 5.338,51 € 9,69%. 
Forma grup en filera junt amb parcel·la 2 i 3. 

Separació a límit dret, façana i límit posterior de 3.00 m. Mitgera sense separació amb parcel·la 
2. 

 

Núm. 2.- Flors de Lliri, 27:  151,74 m2 
Aprofitament Clau 3B 

S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 3.927,95 € 7,13%. 
Forma grup en filera junt amb parcel·la 1 i 3. 

Separació a límit façana i límit posterior de 3.00 m. Mitgera sense separació amb parcel·la 1 i 3. 
 

Núm. 3.- Flors de Lliri, 25:  216,97 m2 

Aprofitament Clau 3B 
S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 5.034,11 € 9,14%. 

Forma grup en filera junt amb parcel·la 1 i 2. 
Separació a límit esquerra (parcel·la 4), façana i límit posterior de 3.00 m. Mitgera sense 

separació amb parcel·la 2. 
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Núm. 4.- Flors de Lliri, 23:  212.76 m2 

Aprofitament Clau 3B 
S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 4.936,43 € 8,96%. 

Forma grup en filera junt amb parcel·la 5 i 6. 

Separació a límit dret (parcel·la 3), façana i límit posterior de 3.00 m. Mitgera sense separació 
amb parcel·la 5. 

 
Núm. 5.- Flors de Lliri, 21:  152,33 m2 

Aprofitament Clau 3B 
S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 3.943,22 € 7,16%. 
Forma grup en filera junt amb parcel·la 4 i 6. 

Separació a façana i límit posterior de 3.00 m. Mitgera sense separació amb parcel·la 4 i 6. 
 

Núm. 6.- Flors de Lliri, 19 : 207,28 m2 
Aprofitament Clau 3B 

S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 4.809,16 € 8,73%. 

Forma grup en filera junt amb parcel·la 4 i 5. 
Separació a límit dret (carrer Dr Cedó), façana i límit posterior de 3.00 m. Mitgera sense 

separació amb parcel·la 5. 
 

Núm. 7.- Girasol, 24:          535,97 m2 

Aprofitament Clau 3 
S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 12.805,11 € 23,24%. 

Separació a tots els límits de parcel·la de 3.00 m 
 

Núm. 8.- Girasol, 26:          598,98 m2 

Aprofitament Clau 3 
S’adjudica a ──── 

Càrrega urbanística 14.310,51 € 25,97%. 

Separació a tots els límits de parcel·la de 3.00 m 
 

TERCER: Incorporar als presents acords còpia diligenciada del plànol parcel·lari corresponent. 
La propietat haurà de presentar notes de les finques registrals amb la descripció definitiva i les 

càrregues urbanístiques declarades, i procedirà a modificar la descripció cadastral de les 

finques. 
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional  practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució. 

  

CINQUÈ:  Notificar als interessats juntament amb la comunicació dels recursos 
 

 
                                                             ----------------  
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Sol·licitud subvenció excepcional SAM Diputació de Tarragona convocatòria 2018, 

exp. Gest. 1366/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per a l’actuació següent, d’acord 

amb el que disposen les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de 
caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal: 

 

C) Subvencions per a despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, que siguin 
necessàries per garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal que es detallen a la 

base 4.1.C) de les bases reguladores. 
o Actuació que es sol·licita: Arranjament del mur sud-est del cementiri municipal 

o Pressupost: 6.061,31 € 

o Import ajut sol·licitat:  5.758,24 € 
 

SEGON: Acollir-se a la convocatòria publicada al BOPT núm. 126 de 29 de juny de 2018, de la 
convocatòria de les subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal 2018 

i acceptar el contingut íntegre de les Bases específiques reguladores de les subvencions objecte 
d’aquesta sol·licitud. 

 

TERCER: Aprovar la memòria valorada anomenada “Arranjament del mur sud-est del cementiri 
municipal”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost d’execució per 

contracte de 6.61,31 euros, IVA inclòs i donar-li la publicitat escaient a la web municipal. 
 

QUART.- Procedir a l’aprovació de la contractació d’acord amb el que regula la legislació 

contractual vigent.  
 

CINQUÈ: Facultar al Sr. Alcalde - President per la signatura de la documentació escaient. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud subvenció Projecte Treball als Barris 2018, exp. Gest 1231/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció per un import de 

152.546,95 euros per tal de pal·liar les despeses pels programes esmentats als antecedents i 
d’acord amb el pla d’execució anual redactat, en el marc de la convocatòria per a l’any 2018 per 

a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. 

 

SEGON: Aprovar el Projecte “Treballar i viure al casc antic de Móra d’Ebre”, de conformitat amb 
el Pla d’execució anual explicatiu de les accions ocupacionals i de desenvolupament local 

elaborat en el marc del Projecte Treball als Barris 2018. 
 



 
 

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 

5 

TERCER: Les despeses no subvencionades que es derivin d’aquests programes seran finançades 
amb recursos propis de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 

 
QUART: Acollir-se a la convocatòria publicada al DOGC núm. 7678 de data 3 d’agost de 2018, 

en base a la Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a 

l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris 
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. 

 
CINQUÈ: Facultar al Sr. Alcalde- President per a la signatura de la documentació escaient. 

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

Exp. 1158/18-T07. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Vista la part expositiva, donar de baixa el rebut  corresponent a l’exercici 2018  taxa 
per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per no produir-

se el fet imposable.  
 

SEGON: Comunicar el present acord al departament d’urbanisme, intervenció i a la Sra. ────.  

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

 
Exp. d'obra núm. 1257-18,124 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
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:  
 

Previ a l’inici de les obres s’aportarà:  

 
- Fitxa de residus 

- Assumeix direcció per tècnic competent 
- Designació constructor 

- Dipòsit de fiança per la reposició de paviments segons càlcul que consta a l’informe dels 
Serveis Tècnics d’acord amb les “directrius i condicions per a les obres d’obertura de rases 

a la via pública per a la instal·lació i reparació dels serveis públics”,  essent els següent:  

 
Quan a la reposició del paviment asfàltic dels carrers que envolten el terreny que es 

pretén reparcel·lar, es pren com a base d’afectació el que s’estableix en el projecte i 
que suposen 299,51 m2. 

De l’aplicació de la ordenança per obertura de rases s’estableix una fiança de: 

 
299,51 m2  x 70,00 €/m2 =      20.965.70 € 



 
 

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 

6 

 
-El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va construir 

en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 
 

-Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a lAjuntament (Tel. 977400012) amb una 

antelació mínima de 5 dies hàbils. 
 

- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 
disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per 
tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat 

ordinària. 
 

- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació 

alternativa.  
 

- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de plànols 
d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, GAS 

NATURAL (Nedgia, SA), INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els 
treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions 

existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 

 
-El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels treballs 

d’obertura. 
 

-Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar la 

imposició de sancions. 
 

SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 

TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 
d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada i  que es notifica com annex d’aquesta 

resolució. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord als interessats amb expressió dels recursos que s’escaiguin.  

 
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.  

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

 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 1380/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA:  

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

l’expedient i procedir al pagament.   

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 

incloses a l’exp. Gest. 1380/2018, per import de 181.810,19 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

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

590,81 €. 

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

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

 

Aprovació liquidació arrendament 2018-Fruites Ginés-Gon, SL, exp. Gest. 1367/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació exposada als antecedents. 

 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i comunicar 

aquest acord a la Intervenció i a Fruites Ginés – Gon, S.L. 
                                                             ----------------  

 

Aprovació despeses de personal, exp. Gest.1392/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 de setembre 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 de setembre  que ascendeixen, a l’import total  de 109.987,60 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 20-8, 28-8, 3-9, 

10-9 i 17-9 i la assistència al ple del 21-9   que ascendeixen a l’import brut total de 8.950,00 

EUROS 
 

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

 

Sol·licitud assistència jornada formació CCRE empleada pública, exp. Gest. 1361/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018, 

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

PRIMER: Autoritzar l’assistència a aquest curs a la Sra ────. 

 
SEGON: Que les despeses generades seran assumides per l’Ajuntament a càrrec de les 

partides: 

  2-920-16200: Formació i perfeccionament del personal 
  4-920-23020: Dietes oficines 

 
TERCER: Donar trasllat d’aquesta acord a Comptabilitat-Intervenció, a la Sra. ──── i als 

representants sindicals. 

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

 
Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1360/18 

No es tractà per no haver-hi. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud bestreta Associació de Jubilats i Pensionistes, exp. Gest. 464/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la bestreta de 2.500,00 EUROS de la subvenció econòmica a l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre per tal de fer front a les despeses de l’Associació. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-230-48000 (01), 
Subvencions a les Entitats Socials, del pressupost de l’exercici 2018. 

 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre, a la regidoria d’Acció Social i al Departament de 
Tresoreria-Intervenció. 

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

Sol·licitud AMPA Lluís Viñes La Llanterna, teatre municipal, exp. Gest. 1384/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a AMPA Escola Lluís Viñas per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització de l’activitat d'un campionat intercomarcal d'escacs. La present 

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

 
SEGON: Eximir a AMPA Escola Lluís Viñas del pagament de la fiança i del pagament de les taxes 

d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta del representant d’una 
associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 
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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 de  

AMPA Escola Lluís Viñas. 

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

 
Sol·licitud subvenció  Associació Sardanista La Picossa, exp. Gest. 1382/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:   

 

PRIMER: Aprovar la concessió de una  subvenció a l’Agrupació Sardanista la Picossa per un 
import de 1.500€ per a, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 . 

 

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 a cord a Tresoreria-Intervenció, a la regidoria de Cultura, i a la 

Sr./Sra. ──── com a representant de l'agrupació Sardanista La Picossa. 

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

 
 

 
 

 
 

 

 


