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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      47 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   19 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. 

 
Aprovació expedient i Plecs de condicions administratives particulars i prescripcions 

tècniques Remodelació Plaça Estrella 
No es tractà per no haver-hi. 

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

 
Acord contracte obres, menor, PEXI 2017, exp. Gest. 1564 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de novembre  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’Urbanisme en el que es motiven la 
necessitat de contractar i l’inici de l’expedient. 

 
SEGON.- Executar les obres de millora de l’ eficiència energètica de l’ enllumenat públic a part 

del casc urbà de Móra d’ Ebre a l’empresari ────, amb NIF núm. 398XXXXXX  de conformitat 

amb les següents condicions: 

 
 L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció a la documentació tècnica signada 

pel tècnic municipal ────.  
 Codi CPV: 45316000-5; 45316100-6 
 El termini per l'execució de les obres serà de 3 mesos i s'iniciaran amb la signatura de 

l’acta de replanteig.  

 El valor estimat del contracte es fixa en 34.071,03€ sense impostos 

Valor estimat del contracte: 

34.071,03 €  

Impostos: 7.175,92 

€  

Total: 41.225,95 

€ 

 
 El pagament es realitzarà un cop presentada la/s factura/es 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 41.225,95€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 12.65.61900 - Exercici: 2018 del pressupost vigent. 
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QUART.-  Nomenar responsables del contracte al Sr. Joan Piñol Mora i Sr. Sixte Melchor 

Giménez. 
 

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

 

Sol·licitud subvenció nominativa Diputació de Tarragona Obres Plaça de l'Estrella, 
exp. Gest. 1629 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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 una subvenció nominativa per a inversions per 
un import de 60.000 euros per l’actuació de “Rehabilitació de la Plaça de l’Estrella”, pels motius 

indicats a la part expositiva de la present resolució. 
 

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 

l’executivitat del present acord. 
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la resta de documentació que sigui 
preceptiva a la Diputació de Tarragona.  

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

 
Exp. Devolució fiança runes 714/18. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
 

PRIMER.- Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment  del que disposa el 
Decret 89/2010,  de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.  

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

Exp. d'obres núm. 1527/18-145. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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 668,80 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.  

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

Anul·lació expedient executiva, 873/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de novembre de 2018  
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Donar de baixa l’expedient corresponent al subjecte passiu: ────, expedient d’obres 

Nº 091/13, per un import de 17,29 €, de la relació d’expedient deutors aprovats per la Junta de 

Govern Local del dia 9 de juliol de 2018 i tramesa a BASE, Gestió d’Ingressos, per a la seva 

gestió en executiva. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a BASE, Gestió Ingressos, i a la Intervenció.  
                                                             ----------------  

 

Correcció errada material exp. Gest 1421/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de novembre 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  1 d’octubre de 2018 en el sentit de què allà on hi diu: 
 

 “PRIMER.- Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 
l’expedient i procedir al pagament.  
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SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 1421/2018, per import de 73.027,86 €, 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 
7.064,66 €.  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns.” 
 
ha de dir:  

 

“PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 1421/2018, per import de 73.027,86 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta.  
 
SEGON.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
7.064,66 €.  
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns.” 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció, a la Subdelegació del 

Govern i als organismes escaients. 

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

Aprovació factures i despeses, Exp. gest. 1649 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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. 1649/2018, per import de 17.468,04 €, 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 76,55 €, així com el seu pagament. 

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

188,40 €. 

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

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

 

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1651 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de novembre de 2018, 

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

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

 

Aprovació conveni pis d'emergència c Gràcia, 7, 2n-3ª, exp. Gest. 1631 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 de novembre de 2018, 

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

ACORDA, 
 

PRIMER: Aprovar en tots els aspectes la proposta de conveni de col·laboració entre 

l’ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel sosteniment i gestió 
d’un habitatge per a impulsar les polítiques socials municipals. 

 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de  la documentació adient i procedir a realitzar 

les gestions necessàries per fer executiu el present acord. 

 
TERCER: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquest acord.   

 
QUART: Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

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

Sol·licitud espai municipal Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, exp. Gest 3063 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 19 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 per a fer ús de La Llanterna Teatre 
Municipal per la realització de l’activitat d'una obra de teatre per a joves. 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 

Consell Comarcal. 
                                                            ----------------  

 
Sol·licitud del centre Jeroni de Moragas per ocupar un espai davant del mercat 

municipal exp. Gest. 1620/18 

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:  
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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. 
 

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

 
 


