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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      46 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   12 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. 

 
Inici, si s'escau, aprovació Pla de Igualtat 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern municipal de data 12 de novembre de 2018.  
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Iniciar el Pla d’igualtat i garantir la seva aplicació, comprometent-se en l’establiment i 
desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 

homes. 

 
SEGON.- Crear la comissió d’igualtat. La composició d’aquesta ha de ser paritària i composta 

per representants de la Corporació i representants legals dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament. Les seves competències seran: elaboració, desenvolupament i seguiment del Pla 

d’igualtat. Persones compromeses amb la igualtat i també que tinguin capacitat de decisió dins 
de l’Ajuntament.  

 

Funcions específiques a realitzar per part de la comissió d’igualtat: 
 

Procurar que l’Ajuntament compleix el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i 
dones. 

Aprovar el diagnòstic de situació de l’Ajuntament en matèria d’igualtat d’oportunitats. 

Realitzar, examinar i debatre les propostes d’accions positives que es proposin. 
Aprovar i posar en marxa el Pla d’igualtat. 

Realitzar el seguiment i avaluació del Pla d’igualtat.  
                                                             ----------------  

 

Contracte obres, menor, per tramitació urgència reparació camins afectats aiguats 
octubre 2018 

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

 
Expedient  1252/18 obertura Centre de Culte 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018. 

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

PRIMER: Nomenar com a responsable instructor de l’expedient iniciat per a l’obertura del centre 
de culte al carrer Móra la Nova, núm. 10, a petició de Zona de Aragón de la Iglesia Evangélica 

de Filadelfia, al Sr. Sixte Melchor Giménez, en compliment del que disposa  l’art. 26 del Decret 

94/2010 de 20 de juliol.  
 

SEGON: Comunicar a les persones interessades en l’expedient que disposaran d’un termini 
d’audiència de 10 dies hàbils, durant el qual podran examinar l’expedient i presentar les 

al·legacions i els documents que considerin pertinents. 
 

TERCER: Comunicar aquest acord a l’entitat religiosa Zona de Aragón de la Iglesia Evangélica 

de Filadelfia.  
                                                             ----------------  

 
Expedient d'obra 76/18-10 GERMONTS, SA 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de novembre de 2018. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Comunicar a GERMONT,  SA que, havent estat aprovat definitivament el projecte per 

la Comissió Territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 09/10/2018,  
d’actuació especifica per a la rehabilitació de l’edifici “mas de la Catatxora”  en sòl no 

urbanitzable, polígon 18, parcel·la 26,   previ a la represa de les obres s’haurà de sol·licitar la 

corresponent  llicència municipal d’obres,  aportant el projecte executiu i que contingui les 
consideracions fetes per les diferents administracions actuants, especialment de l’ACA, els 

informes de les quals s’adjuntaran a aquesta resolució. 
 

SEGON: Comunicar a GERMONT, SA que disposa d’un any a comptar des de la notificació de la 

resolució de l’aprovació definitiva del projecte per la Comissió Territorial d’urbanisme,   per  
obtenir la llicència municipal d’obres esmentada al punt anterior, d’acord amb l’establert a l’art. 

56 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.    

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 

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

Exp. D'obra 1586/18- 148 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre 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, 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.  
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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.  

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

Sol·licitud oferta pòlissa tresoreria 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient per procedir a concertar l'operació de crèdit a curt termini per 

import de 185.000 euros i per termini d'un any sota el principi de prudència financera. 

  
SEGON.- Remetre les condicions de la concertació d'aquesta operació de crèdit a curt termini 

sota el principi de prudència financera, a les entitats financeres “BBVA SA.”, “Caixabank S.A.”, 
“Banco de Sabadell S.A.” i “Banco Santander S.A.”, perquè presentin les seves ofertes en el 

termini de 15 dies hàbils, ajustant-se a les següents condicions: 

 

Import 185.000€ 

Termini 1 any 

Interessos i 
comissions 

Compliment del principi de 
prudència financera 

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

 
Acord aprovació Conveni CERE 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de novembre de 2018. 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Ordenar el pagament de 1.500€ autoritzat a favor del Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre, d’acord amb el conveni de col·laboració signat en el seu dia, i corresponent a l’any 

2018, d’acord amb els objectius de l’esmentat conveni. 

 
SEGON.- Que d’acord amb l’establert en el conveni caldrà que aportin la documentació 

justificativa a que es fa referència en la clàusula cinquena del conveni dins del primer trimestre 
de l’any posterior al de la realització de les activitats. 
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TERCER.- Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-326-47900 del 

pressupost de l’exercici 2018.   
 

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a  Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la 

fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de 
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat, a la regidoria de Cultura i al Centre 

d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 
                                                             ----------------  

 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 1618/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 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. 1618/2018, per import de 36.481,43 €, 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 232,45 €, així com el seu pagament. 
 

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

14.000,00 €. 
 

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

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

 
Expedient baixa facturació enllumenat, EG 1626/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Excloure la següent relació de factures del càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors pels motius exposats: 

 

NRE 
Nº 
FRA 

Proveidor Concepte Import 

2304/16 12 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Endesa, canon mensualidad diciembre 2016 11.747,08 

148/17 1 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Endesa, canon gener 2017 11.747,08 

322/17 2 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Endesa, canon enllumenat públic febrer 11.747,08 

594/17 3 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Endesa, canon enllumenat públic març 11.747,08 

780/17 4 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL Canon mensualidad abril 2017 11.747,08 

1049/17 5 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Endesa, enllumenat públic maig 11.747,08 

1271/17 6 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL  UTE Endesa, canon enllumenat públic juny 11.747,08 
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1678/17 7 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL UTE Endesa, cannon enllumenat públic juliol 2017 11.747,08 

1793/17 8 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL  UTE Endesa, canon enllumenat públic agost 11.747,08 

2024/17 9 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL  UTE Endesa, canon enllumenat públic setembre 11.747,08 

2192/17 10 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL  Canon mensualidad octubre 2017 11.747,08 

2456/17 11 UTE ENDESA INGENIERIA SLU ENEL SOLE SRL  UTE Endesa, canon enllumenat novembre 11.747,08 

 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de comptabilitat-intervenció.  

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

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1672 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 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 equipament cultural Centre Recursos Pedagògics, EG 1624/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a Centre de Recursos Pedagògics per a fer ús de La Llanterna 
teatre Municipal per la realització de l’activitat de La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil. 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 

Centre de Recursos Pedagògics 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud equipament municipal Consell Comarcal Ribera d'Ebre EG 1622/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per a fer ús de La 

Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat sol·licitada. 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 
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comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura,  i al Sr./Sra. ──── com a representant de 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 

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

Transmissió dret funerari Mortis Causa nínxol 355CB, exp. Gest 1609 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del nínxol 355CB per un període 50 

anys a la Sra. ────. 
 
SEGON: Procedir  a realitzar les gestions escaients referents al canvi de titular, previ pagament 

de les taxes d’expedició de títol, segons ordenança fiscal núm. 8, art. 6,1, reguladora de la taxa 
del cementiri municipal, per un import de 6,20€ i de manteniment de cementiri, d’acord a les 

condicions que s’han exposat a la part dispositiva de l’acord  
 

TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de Cementiri, a BASE  i comunicar aquest 

acord a la Sra. ────. 

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

Sol.licitud reversió nínxol i caducitat dret funerari 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió , 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Declarar la caducitat del dret funerari del nínxol núm. 380CN per renúncia expressa 

del Sra. ────, titular així com dels seus hereus i beneficiaris. 

 

SEGON: Revertir aquesta sepultura a l’ajuntament de Móra d’Ebre i donar de baixa la taxa 
corresponent de conservació del cementiri. 

 

TERCER: Notificar aquesta resolució a la Sra. ────, al responsable de l’expedient, i 

comunicar aquesta baixa a l’àrea de recaptació (BASE). 

---------------- 
 
Sol·licitud Jeroni de Moragas per posar parada davant del mercat municipal el 

14/12/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de desembre de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas 

l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal amb una parada el dies 
14/12/18, seguint les indicacions del servei de la Guàrdia Municipal per a la seva ubicació. 
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La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 

les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON: Notificar que s’utilitza la fiança prèvia de 50,00 € dipositada per l’ocupació de l’espai el 

14/06/18, que serà retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  
 

TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 

 
QUART: Que el sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de 

l’ús que en faci de l’espai públic. 

 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord al Sr. ────, en representació de l’Associació de Rehabilitació 

i Educació Especial Jeroni de Moragas, a la regidoria de Governació, al departament de 

Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia Municipal. 

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

Sol·licitud ocupació via pública Sr. ──── 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER. l’autorització al Sindicat d’Infermeria (SATSE) per la ocupació del domini públic  per la 
recollida de signatures per millorar les prestacions sanitaris, sempre seguint les indicacions del 

servei de la Guàrdia Municipal. 
 

La present autorització no dona dret exclusiu sobre la ocupació, i aquesta resta condicionada a 

les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON:  Els espais a ocupar s’hauran de comunicar amb una antelació mínima  d’una setmana.  
 

Amb caràcter previ, cal dipositar una fiança de 50,00 €, que serà retornada en el cas que l’espai 

públic estigui en bones condicions.  
 

TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 

 
QUART: Que el sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de 

l’ús que en faci de l’espai públic. 

 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord al Sindicat d’Infermeria (SATSE), a la Intervenció i al servei 

de la Guàrdia Municipal. 

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


