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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      45 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   05 de novembre 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 declaració d'urgència i contractació camins afectats per pluges octubre 

2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient per l’adjudicació del contracte 

d’obres per l’arranjament dels camins afectats  per les pluges torrencials provocades pel pas, 

pel nostre municipi, de les restes de l’huracà Leslie el passat 14 d’octubre que consten a 
l’expedient. 

 
SEGON: Iniciar l’expedient per l’adjudicació, per procediment menor, tramitació urgent, del 

contracte d’obres per l’arranjament dels camins municipals afectats les pluges del passat 14 
d’octubre. 

 

TERCER.- Aprovar la documentació tècnica que consta a l’expedient, redactada pels serveis 
tècnics municipals, senyor ────, i que ascendeix a un import total d’11.570,62 € (IVA inclòs). 

 

QUART Sol·licitar un ajut al Departament de Presidència per tal de fer front a les despeses 
extraordinàries que suposen l’arranjament d’aquests camins, sota l’empara del que s’estableix a 

les bases dels ajuts exclosos de concurrència pública. 
 

CINQUÈ: Habilitar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que sigui 

necessària per tal de dur a terme aquest acord. 
 

SISÈ: Comunicar aquest acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
                                                             ----------------  

 

Exp. 548/2017 Aprovació annexos Conveni col·laboració Consell Comarcal i 
Ajuntament FEDER 2014-2020 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar els annexos I, II i III corresponents al conveni de col·laboració 

interadministrativa entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
de regulació de continguts obligacionals mutus que se’n derivaran de la presentació i l’execució 

de l’actuació titulada: Ribera d’Ebre: camí de Sirga, camí de riu, cofinançat amb Fons Europeus 

de Desenvolupament Regional (Programa Operatiu FEDER 2014-2020) 
 

SEGON.-  Facultar l’Alcalde-President, tan àmpliament com en dret sigui menester, per executar 
el present acord i, en particular, per formalitzar el conveni aprovat. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

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

 
Aprovació certificació única obra "Arranjament del mur sud-est del Cementiri 

Municipal", exp. Gest. 1362/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018. 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra “Arranjament del mur sud-est del 

Cementiri Municipal” que ascendeix a l’import de 6.061,31 € (IVA inclòs).   
 

SEGON.- Aprovar la factura núm. 9  presentada en data 30/10/2018,  que ascendeix a l’import 

de 6.061,31 € (IVA inclòs), pel Sr. ──── adjudicatari de l’obra. 

 
TERCER.- Aprovar la resta de documentació presentada mitjançant la qual es dóna per 

finalitzada l’actuació.    
 

QUART.- Donar trasllat de l’acord a les parts interessades.   

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

Devolució de taxa i impostos d'obra no presentada, exp. Gest.1581/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Accedir a la petició presentada i procedir a la devolució integra de les quantitats 

reclamades. dipositades en concepte Tramitació, ICIO i de la fiança dipositada per al correcte 
tractament de les runes, pels imports relacionats a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Donar trasllat als departaments de Tresoreria-Intervenció, Serveis Tècnics, i 
comunicar aquest acord al Sr. ────. 

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

 
Exp. d'obres núm. 1526/18-144 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA:  

 
PRIMER.- Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 

OBSERVACIONS: 
En la sol·licitud no s’indica que les obres proposades es realitzin per tal d’adequar el 
local per a algun tipus d’activitat econòmica. No és podrà iniciar cap activitat fins 
que no s’hagi tramitat la corresponent autorització o comunicació conforme a la 
normativa corresponent. 
 
    -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 

de 29 de juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició i l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 

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

TERCER.- Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 

anys, aquesta s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes,  

 

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

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

 
Exp. d'obres núm. 1578/18-147. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER.- Atorgar la llicència sol·licitada 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: 

 
OBSERVACIONS: 

 
Les condicions de reposició seran: 

- Atès que les obres afecten a paviment de panot en via pública, caldrà dipositar fiança 

de reposició dels paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 
paviments afectats. 

- Les condicions de reposició de la vorera son:  
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o Es realitzarà en tota la seva amplada sobre la base de formigó de 10cm de 
gruix i resistència 150Kp/cm2, inclosa la substitució de la vorada si queda 

afectada. S’hauran de reposar les tapes que es puguin veure afectades. 

o 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.  

- Serà per compte del sol·licitant l’obtenció d’informació de les instal·lacions existents al 
subsòl de la zona afectada i la coordinació amb les diferents companyies afectades per 

l’execució dels treballs. Caldrà seguir les seves prescripcions, si s’escau. 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

- Les incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 
necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

 
  -    L’import de la fiança ascendeix a 150 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  
 

-    L’import de la fiança ascendeix a 300,50 EUROS,  per garantir la correcta repavimentació de 
la zona afectada en aplicació de les directius i condicions per a les obres d’obertura de rases a 

la via pública per a la instal·lació i reparació dels serveis públics, aprovades pel Ple de la 
Corporació. 

 

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

 
TERCER.-  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un 

any a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de 

tres anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes,  

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

resolució.  

 
Aquesta  llicència 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.  

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

Exp. d'obres núm. 1577/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  
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PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  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: 
 

    -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 

de 29 de juny pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició i l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

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

 
TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 

anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes,  

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

resolució.  

 
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.  

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

Aprovació factures i despeses, exp. Gest 1592/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de novembre 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. 1592/2018, 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 353,43 €, 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. 

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1600/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre 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 Centre Cívic el 07/11/18 (Quintos 2001), exp. Gest. 1585/18 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre 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 del Centre Cívic La Magdalena, per 

a realitzar una reunió de quintos. 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. ──── com a representant dels 

Quintos 2001. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud subvenció AMPA Escola Lluis Viñas, exp. Gest. 1573/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 1.000,00 EUROS a l’AMPA de l’Escola Lluis 

Viñas de Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 
 

SEGON.- Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-48900 (02), 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 a la regidoria d’Educació, al Departament de Tresoreria-

Intervenció i a l’AMPA de l’Escola Lluis Viñas.  

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

Sol·licitud subvenció AMPA Col·legi Santa Teresa, exp. Gest. 1587/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 1.000,00 EUROS a l’AMPA del Col·legi 

Santa Teresa de Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 
 

SEGON.- Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-48900 (01), del 

pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER.- D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, es comprovarà la documentació 
justificativa aportada de les despeses realitzades objecte d’ajut. 
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QUART.- Donar trasllat d’aquest acord,  a la regidoria d’Educació, a  l’AMPA del Col·legi Santa 

Teresa i al departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud equipament municipal Colla de Diables, exp. Gest. 1592/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 5 de novembre de 2018 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Colla de Diables Sheron per a fer ús de La Llanterna teatre 

Municipal per la realització de l’activitat d'un sopar i una taula conferencia. La present 
autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 

possibles necessitats del servei municipal. 
 

La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 

les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: 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 la 

Colla de Diables Sheron. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud assistència SAM per al control del mosquit tigre, exp. Gest. 1596/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de novembre de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona assessorament a través del SAM per combatre 

la plaga del mosquit tigre en els següents àmbits: 
 

-Accions de sensibilització a la població. 
-Proposta educativa adreçada a les escoles  (educació primària). 

-Cartografia punts potencials cria mosquit tigre. 

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

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona i a la regidoria de Salut. 

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

 
Exp. concessió dret funerari nínxol 793CN, Gest. 1579/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  5 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 
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PRIMER.- Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 793CN, a instància de 
l’interessat, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys al Sr. ────, NIE.  

X753XXXXX, a raó del decés de la Sra. ────. 

 
SEGON.- Informar al Sr. ──── que vindrà obligat mitjançant el pagament anual de la taxa que 

l’ajuntament pugui establir per a la conservació del Cementiri, que seran fixats en l’ordenança 

Fiscal corresponent. 

 
TERCER.- Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió  i comunicar 
aquest acord al  Sr. ──── com a titular del dret.  

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

Assistència a la jornada "Productes locals i venda de proximitat, valor de territori a 

la Ribera d'Ebre", 1589/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 05 de novembre  de 2018, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a la jornada “Productes locals i venda de proximitat, 

valor de territori a la Ribera d’Ebre”, el dimecres, 7 de novembre, de 10:00 a 14:00 hores  al Sr. 
────. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a la regidoria de 
Comerç i al Sr. ────. 

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

 

 
 


