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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      50 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   10 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. 

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

 
Adjudicació contracte obres PEXI 2018, exp. Gest 1574/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 03 de desembre  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 millores a l’abastament de la Urbanització de La Verdeguera al 
T.M. de Móra d’Ebre a l’empresa SOREA, SA, NIF núm. A08146367 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: 45232150-8: Treballs relacionats amb canonades de distribució d’ aigua 

 El termini per l'execució de les obres serà de 2 mesos i s'iniciaran amb la signatura de 
l’acta de replanteig.  

 El valor estimat del contracte es fixa en 37.575,10 €€ sense impostos Impostos: 

7.890,77€ Total: 45.465,87€ 
 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 45.465,78€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 10-161-60900 - Exercici: 2018 del pressupost vigent. 
 
QUART.-  Nomenar responsables del contracte al 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.  
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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.  
                                                            ----------------  

 

Exp. 919/2017 Aprovació pagament 3a anualitat compra finca C Illa de Saurí 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 10 de desembre de 2018. 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar el pagament de la tercera anualitat (2018) de l’adquisició directa de la 

parcel·la C de la finca anomenada “Illa de Saurí”, per import de 8.597,99 euros, al senyor Joan 
Josep Solé Asens, quantitat que l’Ajuntament ha de satisfer en virtut de l’acord plenari de data 

20 d’octubre de 2016. 
 

SEGON: Assumir la despesa abans citada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16-150-60000 

del pressupost de l’exercici de 2018. 
 

TERCER: Comunicar aquest acord al senyor Joan Josep Solé Asens i donar-ne trasllat  al 
Departament de Comptabilitat - Intervenció. 

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

 Ocupació zona d'enderroc 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Concedir autorització per a l’ocupació de la via pública corresponent al tram del carrer 
Julio Antonio núm. 4, prèvia sol·licitud  de la corresponent llicència d’obres per a l’enderroc 

previst. 
 

SEGON: L’empresa sol·licitant serà la que s’encarregarà de la senyalització provisional descrita a 

l’esquema de circulació provisional que s’acompanya al present acord, i a l’observança i 
compliment de de totes les indicacions previstes a les observacions descrites a la part 

expositiva.  
De produir-se alguna circumstància que pugui alterar la regulació prevista, s’haurà de 

comunicar amb temps suficient a la Policia Local i seguir les seves indicacions..  
 

TERCER:  Aquesta autorització es concedeix a precari i podrà ser revocada quan sigui necessari 

sense dret a cap tipus de devolució econòmica. 
   

QUART: Comunicar el present acord a l’empresa DORSERAN i a la Policia Local per tal de fer el 
seguiment de l’ocupació i transit. 

 

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. 
---------------- 
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Aprovació Pla d'autoprotecció Revetlla Cap d'any 2019, exp. Gest. 1736 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar  la Memòria de seguretat  i el Pla d’Autoprotecció  elaborats per l’activitat  
extraordinària de Revetlla Cap d’Any 2019 Móra d’Ebre,  que organitza aquest Ajuntament  i 

que tindrà lloc a  l’Illa de Saurí, el proper dia 1 de gener de 2019, amb un aforament de 940 
persones  i que és d’interès per a la protecció civil. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a totes les parts implicades. 
---------------- 

 
Informe tècnic, exp. Gest. 836/2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre de 2018, 

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

ACORDA:  
 

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

SEGON: Donar trasllat de dit informe tècnic a la interessada una vegada ingressat l’import 

corresponen al preu públic per emissió de document 
 

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.  

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

Expedient de segregació finca B "Illa de Sauri" 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
Primer.- Concedir la llicència municipal de parcel·lació/segregació urbanística, salvat el dret de 

propietat i sens perjudici de tercer, de la finca propietat del sr. Joan Josep Solé Asens, situada 
al Camí de les Hortes, s/n, d’acord amb la documentació tècnica de parcel·lació redactada i amb 

la segregació material de la finca i subsegüent formació dels nous solars següents:  

 
- Parcel·la resultant “segregada finca B”: 7.438,41m2 de superfície 

- Parcel·la resultant “resta finca B”: 11.154,95 m2 de superfície 
 

Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’interessat i a la Notaria per a la seva formalització en 

escriptura pública, un cop s’hagi procedit a l’adquisició directa de la parcel·la segregada.  
---------------- 
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Requeriment a l'Incasol de reparació de deficiències al Projecte de protecció i 

estabilització dels talussos del penya-segat del Castell,  2a. Fase (Sendera) 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 10 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 les gestions adients per a exigir al 

contractista de les obres, Jaén Vallés, SL que respongui dels danys materials i resolgui les 
deficiències de l’obra de la recuperada sendera del Castell, 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, i  tal com estableix l’encàrrec de gestió, dins del procediment de garantia d’un 

any. 
 

SEGON: Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl, juntament amb l’informe signat pels 

Serveis Tècnics en data 3 de desembre de 2018.  
                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 1709/18-160 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 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: 

 
   -    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.  
 

---------------- 
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Aprovació concertació de crèdit BBVA, exp. Gest. 1721/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concertar una operació de tresoreria a curt termini amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) amb les condicions econòmiques que tot seguit s’indiquen: 

 
 

Import:    100.000€ 

Termini d’amortització:  12 mesos – 31/12/2019 
Tipus d’interès:   Fix: 0,25 (liquidacions trimestrals) 

Comissió d’obertura  0,00% 
Comissió de disponibilitat: 0,025%  

Resta de comissions:  0,00% 

Compensacions: Pagament d’impostos i assegurances socials des d’un compte 
BBVA of. Institucions Tarragona 

Garanties: Les pròpies de l’Ajuntament 
Formalització: Secretària de l’Ajuntament 

 
 

SEGON: Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura i gestions necessàries en l’executivitat del 

present acord referent a l’operació vigent de crèdit a curt termini subscrita amb Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA). 

 
TERCER: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini 

dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, 

i les seves modificacions. 
 

QUART: Comunicar el present acord a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i donar-ne 

trasllat al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
---------------- 

 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 1733/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 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. 1733/2018, per import de 31.755,53 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
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TERCER.- Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 
import de 373,45 €, així com el seu pagament. 

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

3.138,51 €. 

 
CINQUÈ.-  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. 1744/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10  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. 

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

Sol·licitud Col·legi Lluís Viñas, exp. Gest. 1710/2018 
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 ocupació Sala Vidres Democràcia Assoc. Amics del Ball, exp. Gest. 

1742/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre 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 de la Sala de Vidres de La 

Democràcia per a realitzar les reunions de junta. 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 president de l’associació cultural 
Amics del Ball. 

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

Sol·licitud ocupació Sala Gran Democràcia Assoc. Amics del Ball, exp. 1743/2018 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre 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 de la sala gran de La Democràcia 

per a realitzar les activitats pròpies de l’entitat. 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 president de l’associació cultural 
Amics del Ball 

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

 
Sol·licitud ocupació Sala de Vidres Democràcia Quintos 1935, exp. Gest. 1741/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 10 de desembre 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 de la Sala de Vidres de la 

Democràcia, 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 1935. 
---------------- 

 

Concessió drets funeraris nínxol 795CN exp. Gest 1665/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  10 de desembre de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 795CN, a instància de 

l’interessat, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys al Sr. exp. Gest 1665/18, NIF.  
NIF. 044XXXXXX, 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.  

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


