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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      51 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   17 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. 
 
 
Expedient aprovació liquidació cànon exercici 2018 concessió escorxador 
municipal, exp. Gest 1794 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar la liquidació del cànon de l’exercici 2018 de per tal de pal·liar les 
despeses de funcionament de l’escorxador municipal per part del Grup de carnissers, 
que es notificarà com a annex a la present resolució. 
 
SEGON.- Notificar al titular l’acord amb la forma establerta a la legislació vigent i 
comunicar aquest acord a la Intervenció i al Grup de carnissers. 

---------------- 
 
Aprovació exp. de contractació i plec condicions administratives particulars i 
prescripcions tècniques, subministrament, per rènting, videocàmeres 
vigilància trànsit. 
 
Licitació:  
Preu: 23.522,04 € IVA inclós 
Rènting: 48 mesos 

---------------- 
 
Acord contracte serveis, menor, Esplai Treu Banya per coordinació i 
organització Parc de Nadal 2018 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 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 per la regidora de Joventut en el que es 
motiven la necessitat de contractar i l’inici de l’expedient. 
 
SEGON.-  Aprovar les directrius que han de regular el servei de Parc de Nadal 2018-
2019 com una activitat de lleure durant el període de vacances escolars de Nadal. 
 
TERCER.- Executar el servei d’organització i coordinació del parc de Nadal’18 amb 
l’entitat Esplai Treu Banya, amb millora de l’ eficiència energètica de l’ enllumenat 
públic a part del casc urbà de Móra d’ Ebre Al sr.  ────  de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
 L'execució del servei es realitzarà amb subjecció a les directrius aprovades i la 

documentació que consta a l’expedient.  

 Codi CPV: 9200000-0; 92331210-5 

 El termini per l'execució del servei serà de 9 dies i s'iniciarà amb els preparatius 

de l’espai i dels tallers.  

El valor del contracte serà per l’Espali Treu Banya de 3.929, 39€ 
 

 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.  

 El valor estimat del contracte es fixa en 7.929,39€ desglossat en: 

 3.929,39€ (contracte Esplai Treu Banya),  

 3.000€ IVA inclòs  (Diverfet events, inflables)i  

 1.000 material fungible (l’any passat 800€ i aquest any NO S’HA DE 

COMPRAR ni caixa ni sanwitxera) 

QUART.- Autoritzar la despesa per import de 3.929,39€, impostos inclosos, amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària 25.338.22699 del pressupost vigent. 
 
CINQUÉ.- Nomenar responsable del contracte a la Sra. Maria Rodríguez Grau. 
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SISE.- 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.  
 

---------------- 
 
Exp. Divisió Horintzontal, exp.Gest. 1696/18 
Informat i debatut en sessió del consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 

de 2018, 

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

ACORDA: 

PRIMER: Concedir al Sr. ──── la llicència urbanística de constitució del règim de 

divisió horitzontal de l’edifici situat al carrer Doctor Peris núm. 26, el qual constarà de 

les entitats detallades a la part expositiva. 

SEGON: Incorporar la còpia certificada del plànol en el qual consta el nombre 

d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic. 

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

resolució. 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 

---------------- 
 
Expedient sancionador local Just-In, exp. Gest. 1124/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. ──── en relació amb 
l’expedient sancionador en matèria de protecció contra la contaminació acústica, pels 
motius expressats en el darrer informe de l’Instructor de data, en què hi consta el 
següent:  
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―...aquest motiu no és suficient per impedir que es facin els mesuraments per altra 
ECA que segons llistat que s’aporta en l’al·legació es superior a 25 empreses 
diferents...  
...la petició d’aquesta documentació ja ve des de, com a mínim, el mes d’abril‖. 

SEGON. En relació amb els fets enunciats anteriorment, es consideren provats i així es 
declaren els següents:  

Incomplir el requeriment municipal de presentació, en el termini establert que va 
finalitzar el dia 25 de juny de 2018, de ―Certificat de realització de mostreig que 
acrediti el compliment acústic de l’activitat respecte a la legislació vigent‖ a realitzar 
per una Entitat ambiental de control acreditada per la Generalitat de Catalunya, 
requerit mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 14/2018 de 10/04/2018 i tornat a requerir 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local en data 28/05/2018. Havent de prendre 
mesura concreta a l’habitatge de la veïna que s’ha queixat amb insistencia..  
Es declara responsable per la seva participació en els fets al Sr. ─────. 

TERCER. Adoptar, de conformitat amb l'article 32.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de Protecció contra la Contaminació Acústica, la següent mesura provisional, de 
conformitat amb el justificat a la part expositiva de la present proposta: 

— La suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat, fins 
que presenti el ―Certificat de realització de mostreig que acrediti el compliment acústic 
de l’activitat respecte a la legislació vigent‖.   

 QUART. Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció administrativa 
en matèria de protecció contra la contaminació acústica, consistent a ―Incomplir els 
requeriments municipals de correcció de les deficiències observades‖, i tipificada de 
conformitat amb l'article 30.2.f de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra 
la Contaminació Acústica, la qualificació jurídica de la qual és de greu, amb afectació a 
la salut de les persones. 

CINQUÈ. Imposar la sanció de 3.000 euros, d’acord amb la justificació que consta en la 
part expositiva de la present proposta de resolució. 

SISÈ. Notificar als interessats. 

---------------- 
 
Projecte Port Fluvial modificat, exp. Gest 544/2018 
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,  
 
ACORDA: 
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PRIMER.- Donar conformitat al ―Projecte bàsic i d’execució d’un port fluvial a Móra 
d’Ebre‖, redactat per l’arquitecte senyor Lluís Gironés Pedrol, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 223.666,10 més IVA, ascendint l’import total a 270.635,98 
euros.  
 
SEGON.- Traslladar aquest acord i sol·licitar informe i autorització a l’Agència Catalana 
de l’Aigua – Confederació Hidrogràfica de l’Ebre sobre el projecte modificat, a l’haver-
se d’executar les obres en zona d’afecció de domini públic hidràulic, d’acord amb el 
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic. 
 

---------------- 
 
Sol·licitud Altamira Asset Management SA. RE 3260 
Informat i debatut en sessió del consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 

de 2018, 

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

ACORDA: 

PRIMER: Concedir la petició formulada. 

SEGON: Aprovar la liquidació que es notifica com annex d’aquesta resolució. 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 

---------------- 
 
Exp. d'obres núm.1680/18-155. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Atorgar llicència  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  

 

Previ a l’inici d’obres caldrà presentar per a la seva revisió i per la 
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concessió de l’ INICI DE LES OBRES  

-  El projecte preveu 66,00m³ (93,5Tm) d’excavació de terres que es 
reutilitzaran en una altra obra autoritzada. Caldrà  documentar la 
ubicació i obra en concret on es transportaran aquestes. Si finalment 
aquestes terres no es transportessin en una altra obra autoritzada, la 
quantitat de la fiança de runes a dipositar resultaria un import de 
1283,70 €. 

 

- EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU SIGNAT I VISAT  per un tècnic 
competent. 

- L’ estudi geotècnic signat per un tècnic competent 

- El full d’Assumeix de la Direcció facultativa, visat i signat per un tècnic 
competent. 

- El full d’Assumeix de Coordinació de Seguretat, visat i signat per un tècnic 
competent. 

- El Full d’estadística 

- En cas de muntatge de grua, previ al muntatge, es requerirà el Projecte i 
Certificat a efectes de tramitació de llicència signat per una Entitat d’Inspecció i 
control. Una vegada muntada s’haurà de presentar l’imprès GR1. Si no es 
realitza el muntatge de grua es requerirà un document simplement especificant 
tal efecte. 

- Si es donés el cas, ja que en la instància no s’indica: qualsevol tipus d’ocupació 
de via pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, 
GRUES i altres instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se i donar compliment 
a l’ordenança fiscal núm. 14.  

 
-    L’import de la fiança ascendeix a 255,20 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 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 la sol.licitud de llicència 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.  
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Aquesta autorització no exclou ni suposa la 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.1681718-156. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 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, 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. 1705/18-159. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
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, 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.  

---------------- 
 
Acord devolució factura novembre 2018, UTE, exp. Gest. 1055/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Que la factura detallada a la part expositiva d’aquest acord  es retornin a 
l’Empresa per tal que s’emetin d’acord als paràmetres que s’exposen al Plec de 
clàusules administratives que regeixen el contracte de gestió del servei públic de 
l’enllumenat exterior. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa UTE ENDESA INGENIERIA SL ENEL 
SOLE SRL i a Tresoreria. 

---------------- 
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 1791/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
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ACORDA:  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les 
despeses incloses a l’exp. Gest. 1791/2018, per import de 91.376,23 €, 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 69,60 €, així com el seu pagament. 
 
TERCER.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per 
import de 1.651,75 €. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a 
la seva comptabilització als efectes oportuns. 

---------------- 
 
Aprovació despeses de personal més paga extra desembre, exp. Gest. 
1785/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de 
les nomines i paga extraordinària del mes de desembre  que ascendeixen,  a l’import 
total  de 174.708,08 EUROS,  
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses corresponents al pagament de les assistències 
dels regidors a les sessions del Consell de Govern Municipal corresponents als dies 26-
11, 3-12 i 10-12 que ascendeixen a l’import brut total de 3.750,00 EUROS 
 
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost 
vigent. 

---------------- 
 
Sol.licituds del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1790/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17  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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Assistència formativa personal al  servei de la Corporació, exp. Gest. 
1797/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre  
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Confirmar i autoritzar l’assistència a la sessió formativa  ornada Com 
expliquem el que fem i comunicació activa de la Transparència i el Bon Govern el 
dimecres, 19 de desembre, de 10:00 a 13:30 hores  al Sr. Xavier Menduiña. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al servei de Comptabilitat, a l’Alcaldia  i al Sr. 
Xavier Menduiña. 

---------------- 
 
Sol·licitud de material per organitzar la 3ª Cursa Sant Silvestre el 30/12/18. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Autoritzar les peticions realitzades a la part expositiva. 
 
CINQUÈ: Donar trasllat a Aqua Móra d’Ebre, a la regidora d’Esports, a la regidoria 
d’Obres i Serveis, a la Guàrdia Municipal i al tècnic de cultura. 
 
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.  

---------------- 
 
Sol.licitud targeta d'aparcament per minusvalia, Sra. Cambra, exp. Gest. 
1788/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament  individual 
per a persones amb disminució, amb la modalitat de targeta de titular no  conductor. 
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SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i 
trametre una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 
 
TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest 
acord a la persona interessada. 

---------------- 
 
Sol.licitud Sala Gran Democràcia, Assoc. Tennis Taula, exp. gest. 1754 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir l’autorització al Sr. Carlos Demattey Descarrega per a disposar de la 
sala gran de La Democràcia per activitats pròpies del club. 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 representant del Club 
Tennis Taula de Móra d’Ebre. 

---------------- 
 
Aprovació conveni amb la URV sobre les aules d'extensió universitària del 
curs 2017/18. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar  en tots els aspectes  el conveni de cooperació educativa per al 
desenvolupament d’activitats d’extensió universitària entre la Universitat Rovira i Virgili 
i l'Ajuntament de Móra d'Ebre per al curs 2017/2018, com a entitat col·laboradora.  
 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de  la documentació adient per fer 
efectiu aquest acord.  
 
TERCER: Notificar l'acord d'aprovació del conveni als interessats, de conformitat amb 
allò que estableixen els articles 40 a 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques  als interessats i 
emplaçar-los per a la seva signatura.  
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CINQUÈ. Donar la publicitat escaient al text definitiu complet del conveni dins del mes 
següent a la seva aprovació, si s’escau. 
 
 

---------------- 
 
Sol·licitud Residència Natzaret per devolució fiança, exp. Gest. 1700 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 17 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Autoritzar la devolució a la Residència Natzaret de la fiança de 50,00 € 
dipositada per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa 
informativa el dia 30/11/18. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord al director de la Residència Natzaret, a la regidoria de 
Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
 

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


