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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      49 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   03 de Desembre 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. 

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

 
Exp. Responsabilitat Patrimonial 1639/18 Ad. a tràmit. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018. 

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

ACORDA : 
 

PRIMER: Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, plantejada pel Sr. ────, pels danys soferts al seu vehicle a conseqüència dels fets 

descrits a la part expositiva, el dia 14 d’octubre de 2018, segons manifesta el reclamant. 

 

SEGON: Nomenar instructor d’aquest procediment al regidor de Governació Sr. Julio Roca Font, 
i com a secretari, al  funcionari ────. 

 

TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’instructor i al secretari del procediment. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució al senyor ────. 

 
CINQUÈ.- Transcorreguts sis mesos des de que s’iniciï el procediment o el termini que resulti 

d’afegir-li si s’escau, un període extraordinari de prova, sense que s’hagi adoptat resolució 

expressa, s’entendrà desestimada la seva reclamació. 
---------------- 

 
Incoació expedient 3a adquisició Illa de Sauri 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER. Iniciar el corresponent expedient per a l’adquisició directa de la Finca B segregada de 
l’Illa de Saurí”, situada al Camí de les Hortes s/n d’aquesta localitat. 

 

SEGON. Que el secretari interventor accidental emeti l’informe jurídic corresponent sobre el 
procediment a seguir. 
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TERCER. Que el tècnic municipal emeti informe de la valoració de l’immoble i la conveniència 
d’adquirir-lo en propietat, ateses les necessitats del servei de mercat municipal a satisfer.  

 
QUART. Que es redacti el plec de clàusules administratives particulars que haurien de regir el 

contracte de compravenda de l’esmentat immoble i que, emesos els informes previs, el dit plec 

s’elevi a l’òrgan competent a l’efecte de la corresponent aprovació 
 

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

Exp. 59/2018-8 MASMOBIL BROADBAND, SAU 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 

2018,La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents, 

ACORDA: 

PRIMER: A la vista de l’escrit presentat en data 8 de novembre de 2018, NREE: 186, per BEE 

INGENIERIA Y SOLUCIONES SL, desestimar les seves al·legacions i tornar a ratificar-se en 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2018. 

SEGON: Notificar aquest acord als interessats 

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

Notificació NRE 3115 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018, 

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

ACORDA:  

 
PRIMER:  No procedir a incoar cap expedient de ruïna, atès que no presenta cap element de 

façana que pugui suposar cap perill per a la via pública. 
 

SEGON:  Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 

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

Exp. Anomalies cambra bombes Piscines Municipals Descobertes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 3 de desembre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Instar a l’Institut Català del Sòl per tal que facin les gestions adients per a exigir al 

contractista de les obres, Voracys, SL que respongui dels danys materials a la cambra de 
bombes de la piscina, descrits en la part expositiva del present acord, per vicis o defectes dels 

elements constructius o de les instal·lacions, a l’empara del que disposen els articles 17.1.b) i 

3.1.c) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
 

SEGON: Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl, juntament amb l’informe emès pels 
Serveis Tècnics, de data 29 de novembre de 2018.  
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---------------- 
 

Exp. d'obres núm 1640/18-154. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre 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: 
 APLICACIÓ D’ORDENANÇA NUM. 3 SOBRE GESTIÓ DE RUNES  

Runes                      < 13,63 Tm Tm x 11  
Import fiança                        150,00 € 

 

Càlcul fiança a raó de 11 €/tm 

Import fiança 150,00€ mínims 

 

CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

Donat que s’afecta paviment vorera i 1 gual, caldrà dipositar fiança per respondre de la correcta 

reposició dels diferents paviments afectats. Les condicions de reposició seran: 

Vorera:   

Paviment de panot: 

Caldrà pavimentar de nou a tota amplada de la vorera dins del tram afectat. 

LONGITUD VORERA  10,00ml  

- Paviment vorera   10,00ml x 0,4m.ample=  
4,00m² 

 

SUPERFÍCIE TOTAL  4,00m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- Aquest paviment de llambordes serà igual a l’existent. 

- Les llambordes es col·locaran sobre una base de morter de 3cm de gruix, a 

truc de maceta, vorades amb ciment pòrtland barrejat amb sorra i 
netejades 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

  Cost estimat unitari de l’actuació: preu de mercat 40,00€/m2 de calçada 

 

 Càlcul fiança a raó de l’ordenança 

Reposició 1 gual    215,00€ 
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Reposició voreres 04,00m² x 40,00€/m²           160,00€ 

TOTAL    375,00€ 

 

 

OBSERVACIONS  

- Afectacions a façanes, vialitat i/o subsòl:  

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, FECSA, TELEFONICA, GAS NATURAL, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, 

POSSIBLES SERVITUDS ETC. 

 
Tal com diu el projecte de Legalització de Endesa Distribución: 

 
“Tal com s’especifica en l’ordre TIC/341/2003 del 22 de juliol 
publicada al DOGC 3937 de 31.07-03, abans d el’obertura de les 
rases en la via pública, es tindrà que sol·licitar a la empresa 
titular d ela xarxa elèctrica soterrada, en aquest cas ENDESA 
DISTRIBUCIÓN, un informe sobre les afectacions existents 
respecte d ela xarxa de distribució elèctrica ,segons queda 
reflectit en la citada Ordre. 
 
SERVEI AFECTAT DESCRIPCIÓ DE 

L’AFECTACIÓ 
Gas Natural Xarxa de subministrament  

Avgda. Comarques 
Catalanes 

 
- LES INCIDENCIES SOBRE EL TRANSIT ES RESOLDRÁN PER PART DEL SOL.LICITANT 

COMUNICANT LES NECESSITATS I INCIDENCIES A LA POLICIA LOCAL AMB AVÍS AMB 
TEMPS SUFICIENT. 

 
- Un cop acabades les obres, s’haurà d’aportar: 

Els justificants corresponents a la gestió dels residus de la construcció per tal 

que la fiança dipositada sigui retornada. 
 

 
  -    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.  

 

-  L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 
375,00 EUROS 

 
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 
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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. 1602/18-150 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre 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: 

 
OBSERVACIONS: 

 

- Afectacions a subsòl:  
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, FECSA, TELEFONICA, GAS NATURAL, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, 

POSSIBLES SERVITUDS ETC. 
 

- Un cop acabades les obres, s’haurà d’aportar: 
Els justificants corresponents a la gestió dels residus de la construcció per tal 

que la fiança dipositada sigui retornada. 

 
   -    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.  

 



 
 

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 

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'activitat núm1635/18-18A. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018, 

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

ACORDA:  
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de que la Sra. ──── exerceix l’activitat de venta de dècims 

de loteria, ubicada al carrer Antoni Asens, núm. 19, d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de 

declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que s’estableix a l’article 13.1.a) de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 

SEGON. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
 

TERCER. Comunicar a la interessada que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència 

de riscos laborals a nivell intern, si s’escau. 
 

QUART. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 
 

CINQUÈ. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 

propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 

SISÈ. Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 

queda eximit el titular de l'activitat. 
 

SETÈ. Notificar aquest acord a la interessada.  

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

Exp. D'activitat 499/2017-08 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de comunicació ambiental realitzat per la Sra. 
────, en representació de ACTIVA MUTUA 2008, per a l’exercici de l’activitat de “Centre 

d’assistència mèdica per accidents de treball i malalties professionals” ubicada al carrer Doctor 
Fleming, 9 d’aquest municipi. 

 

SEGON: Inscriure l’esmentada activitat al Registre municipal d’activitats. 
 

TERCER: Aprovar la liquidació que es notifica com annex d’aquesta resolució. 
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QUART: Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d’altres organismes que 
siguin necessàries per raó de l’activitat, emplaçament o altres factors de l’obtenció de les quals 

no queda eximit el titular de l’activitat. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord als interessats. 

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

Sol·licitud canvi tarifa escombraries RE 3007/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018. 

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

ACORDA:  

 
PRIMER: Acceptar la petició i reduir la taxa d’escombraries a la tarifa de local comercial sense 

activitat, 20,42 €/trimestre, a partir de la facturació corresponent al 4t trimestre de 2018 i fins 
l’alta del període d’incapacitat temporal, per la qual cosa caldrà la comunicació expressa 

d’aquest fet a l’Ajuntament. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, SA i al interessat. 

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

Aprovació factures i despeses 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018. 

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

 
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. 1713/2018, per import de 87.197,45 €, 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 
13.752,74 €. 

 
QUART.-  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. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3  de desembre de 2018, 

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

ACORDA: 

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

 

Acord atorgament bonos per a llibres escolars. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar una  beca del 20% de l’import justificat en concepte d’adquisició de llibres 

escolars, a totes les sol·licituds presentades que compleixen tots els requisits establerts a les 
Bases que han de regir la concessió l’atorgament de beques per l’adquisició de llibres escolars 

Curs 2017-2018, i que ascendeix a un import total de 3.138,51 euros. (Exp. Gest. 1.086/2017). 
 

SEGON: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-323-48900 del 

pressupost vigent. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord als interessats i al Departament de Tresoreria-
Intervenció 

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

 

Sol·licitud representant de l'Ajuntament a les comissions d'escolarització. NRE: 
3835, Exp. 1708/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Nomenar al Sr. Raúl Oliván Gallardo, Regidor de Sanitat, Educació i Acció Social  com 
a representant de l’Ajuntament de Móra d’Ebre en l’àmbit d’actuació de les següents comissions 

d’escolarització:     

 
-Codi Comissió: 0243103 Nom: CGA Móra d’Ebre Etapa: EINF 2C i EPRI 

-Codi Comissió: 0243203 Nom: CGA Móra d’Ebre Etapa: ESO 
 

SEGON: Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Sr. Raúl Oliván Gallardo, 
Regidor de Sanitat, Educació i Acció Social. 

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

 
Signatura conveni Servei Comunitari 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA, 
 

PRIMER: Aprovar en tots els aspectes la nova proposta de conveni de col·laboració entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Móra d’Ebre en relació amb el 
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projecte de Servei Comunitari per la creació d’una comissió impulsora, en el que figura el Sr. 
Ramon Simon Campà com a nou director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 

del Departament d’Ensenyament, que tot seguit es transcriu: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ IMPULSORA. 

 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
El senyor Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació 
de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT  
l’Il·lustríssim Joan Piñol i Mora, alcalde de Móra d’Ebre, amb NIF 39.867.547-Z, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
EXPOSEN 

Que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el 
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei 
comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora, 
promovent així l’educació en valors i el compromís cívic. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Móra d’Ebre volen afavorir la 
implementació del projecte de Servei comunitari entre els estudiants de secundària obligatòria 
amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, 
reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de 
conformitat amb les següents 

CLÀUSULES 
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per promoure el desenvolupament 
de projectes  de Servei comunitari  en el municipi. Aquests projectes seran avaluats pel consell 
escolar del centre, i la participació dels alumnes haurà de ser autoritzada pels seus pares, 
mares o tutors. 
 
Segona. Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Servei comunitari en el municipi es crearà 
un Comissió Impulsora de Servei comunitari. Aquesta Comissió serà presidida pel director/a dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui delegui,  i actuarà com a vicepresident/a 
el/la l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 
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La composició de la Comissió Impulsora de Servei comunitari quedarà concretada a la primera 
reunió, sense perjudici de la seva posterior modificació. La Comissió Impulsora estarà formada 
pels diferents agents de la comunitat educativa que interactuen i reflexionen sobre el Servei 
comunitari per diagnosticar necessitats específiques del territori, elaborar propostes 
d’actuacions i valorar-ne els resultats.  
 
Cada localitat, a partir de la seva realitat, haurà d’adequar l’estructura organitzativa a les seves 
necessitats i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al territori.  
 
Tercera. Les funcions d’aquesta Comissió Impulsora són les següents: 
 
- Analitzar les necessitats del municipi per tal de poder proposar la tipologia de Serveis 

comunitaris més adients. 
- Difondre el projecte de Servei comunitari a les entitats del territori. 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i les entitats participants per tal d’obtenir 

el màxim d’efectivitat en les actuacions. 
- Promoure la participació dels centres educatius i entitats en la formació de Servei 

comunitari que organitzin els Serveis educatius. 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 
 
Quarta.  Per a la valoració i seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Móra d’Ebre establiran a través de la Comissió 
Impulsora els mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels 
compromisos adquirits pels signants que estimin més oportuns. Aquest mecanisme ha de 
resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. 

 
Cinquena. Totes les parts faran constar la col·laboració del Departament d'Ensenyament i l’ 
Ajuntament de Móra d’Ebre en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme 
tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 
 
Sisena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades), i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 
 
Setena. Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2020. Podrà prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys, si així ho acorden de 
manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva 
vigència. 
 
Vuitena. Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
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d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per 
complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l’incompliment, la 
part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i es 
considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la 
indemnització dels perjudicis causats, si així s’ha previst. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa d’aplicació. 
 
Novena. L’Ajuntament de Móra d’Ebre haurà de garantir que es compleix la normativa vigent 
en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament 
Civil. 
 
Desena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que 
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no s’arribi a cap acord, podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest conveni,  
 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de  la documentació adient per fer efectiu 

aquest acord.  
 

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

 
QUART: Notificar aquest acord a la regidoria d’Acció Social i a la Direcció General d’Atenció a la 

Família i a la Comunitat Educativa. 
---------------- 

 

Sol·licitud de l'Escola Lluis Viñas per tal que l'Ajuntament col·labori en la marató de 
donació de sang que organitzen el 17/12/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Proporcionar a l’Escola Lluis Viñas un refrigeri per oferir als donants de sang que 
participin en la donació prevista per al dia 17/12/18. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a la directora de l’Escola Lluis Viñas, i al regidor de Salut, Sr. 

Raúl Oliván. 

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

 Sol·licitud Unió de Botiguers sobre Campanya de Nadal 2018 RE 3066, Exp. 
1672/18. 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Autoritzar les peticions descrites a la part expositiva del present acord. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord 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. Així mateix, resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

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

Sol·licitud utilització Centre Cívic RE: 3051/2018 exp. 1717/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de desembre de 2018. 

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

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització a la Sra. ──── per a disposar del Centre Cívic La Magdalena, 

per realitzar una presentació de la Delegació de la Ribera d’Ebre. 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 a la Sra. ────, com a representant 

de l’Associació de Celíacs de Catalunya a la Ribera d’Ebre 

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


