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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      52 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   27 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. 

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

Acord adjudicació contracte obres procediment obert simplificat i 
sumari remodelació plaça de l'Estrella i entorns, exp. Gest. 1585/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels 
membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
  

PRIMER. Adjudicar el contracte d’obres de  millores en la pavimentació de la Placa de 
l’Estrella i obres de pavimentació del sòl, en les condicions que figuren en la seva 
oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques a: 

 

ADJUDICATARI PREU 

Construccions i Rehabilitacions tradicionals 
PRISMA, SLU 

 43.392,57€ sense 
IVA 

  

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada 
l’oferta presentada per aquest adjudicatari amb preferència a les presentades pels 
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, el preu i l’ampliació del 
termini de garantia. 

  

TERCER. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l'establert en l'Informe 
de secretaria-Intervenció que consta a l’expedient. 
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QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 

 

CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al Sr. Sixte Melchor Giménez i al 
director de l’obra. 

  

SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

  

SETÈ. Notificar a Construccions i Rehabilitacions PRISMA, SLU, adjudicatari del 
contracte, el present acord i [advertir-li que la formalització del contracte s'efectuarà 
mitjançant la signatura d'acceptació de l’acord d'adjudicació. 

 

VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el 
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

 

NOVÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

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

Inici expedient contracte d'obres projecte reordenació plaça de la 
Democràcia, exp. Gest. 1820/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Iniciar l’expedient num. 1820/2018, d’acord amb la memòria justificativa del 
mateix. 
 
SEGON.- Que per part de secretaria-Intervenció s'emeti informe sobri la legislació 
aplicable, el procediment a seguir i el percentatge que suposa la contractació en 
Ajuntament de Móra d'Ebre en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
Tanmateix que els serveis tècnics l’informe corresponent sobre idoneïtat de l’obra. 
 
TERCER.- A la vista de les característiques i de l'import del contracte proposar 
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari, de conformitat amb el 
previst en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
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Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
QUART.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als departaments escaients i als corresponents 
àmbits de gestió d’aquest Ajuntament. 
                                                             ----------------  
 

Exp. 1538-18 Sol·licitud Societat Obrera RE 2775/201 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Atorgar / No concedir la pròrroga... 
 
SEGON: Traslladar aquest acord als interessats. 
                                                             ----------------  
 

Expedient de segregació Passeig Sant Antoni 22-24, exp. 1511 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de setembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 
 
ACORDA: 
  
PRIMER: Atorgar la llicència de parcel·lació urbanística del terreny situat al passeig 
Sant Antoni, 22-24 d’aquest municipi. 
 
SEGON: Aprovar, sobre el terreny  referenciat al primer punt, la realització de la 
següent parcel·lació, amb les condicions urbanístiques aplicables a les noves parcel·les 
que s’hi reflecteixen, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics municipals i que  es 
detallen tot seguit:  

 Parcel·la 1. Passeig Sant Antoni, 22: 

750,66 m2 
Aprofitament Clau 2  
Limita: Accés per el pg. Sant Antoni, al lateral esquerra amb finca 2 que 
segrega, lateral dret amb passeig Sant Antoni, 20 i al fons amb zona verda de 
l’Ajuntament carrer Girona, 1. 
Sobre el solar existeix un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta soterrada, 
planta baixa, altell i tres plantes superiors. 
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 Parcel·la 2. Passeig Sant Antoni, 24: 

740,90 m2 
Aprofitament Clau 2  
Limita: Accés per el pg. Sant Antoni, al lateral esquerra amb edifici del carrer 
Tarragona, 7, al lateral dret amb finca 1 que segrega, al fons amb zona verda 
del carrer Girona, 1. 
Solar lliure d’edificació a excepció d’un centre de transformació elèctric. 
Es constitueix servitud de llums i vistes per tal de preservar els semi patis de 
l’edifici de la parcel·la Sant Antoni, 22. 

TERCER: Incorporar als presents acords còpia diligenciada del plànol parcel·lari 
corresponent.  
 
QUART: Aprovar la liquidació provisional, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució. 
  
CINQUÉ:  Notificar als interessats juntament amb la comunicació dels recursos. 
                                                            ----------------  
 

Exp. d'obres núm. 1697/18-158. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de 
desembrede 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:   
 

CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                             Vorera 01,00 X 40,00 €/m2               40,00 €. 
                                              
                                              
Fiança a formalitzar                                                                            300,50 € 
 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors 
del que es va construir en el seu dia i serà amb materials perfectament 
mimetitzats amb el seu entorn. 

o La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 
300,50€. 
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Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a lAjuntament (Tel. 977400012) 

amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. 

 
- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de 

manera fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de 
la mateixa.  

 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la 
policia local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el 

desenvolupament de l’activitat ordinària. 
 

- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de 
circulació alternativa.  

 

- 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, ENDESA, 

TELEFÒNICA, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els 
treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 

 
El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels 

treballs d’obertura. 
 

Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar 

l’imposició de sancions. 
 

 
SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers.  
 
TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua 
conseqüent dels drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  
comencin dins el termini d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  
o no s'acabin en el termini indicat.  
 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el 
pressupost provisional per import de 270,00 €. 
 
 
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.  
                                                             ----------------  
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Acord d'exempció de l'IBI Congregació col.legi Santa Teresa, Exp. 
Gest. 78/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018,  
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,     
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Donar trasllat de la sol·licitud de la Congregació Religiosa "Carmelites Tereses 
de Sant Josep" de continuïtat de l’exempció de l’Impost de Bens Immobles de 
l’immoble on esta ubicat el centre d’ensenyament, a BASE Gestió d’Ingressos, per la 
seva resolució. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a la Congregació Religiosa "Carmelites Tereses de 
Sant Josep". 
                                                             ----------------  
 

Aprovació, si s'escau, del calendari de recaptació impostos, exp. Gest. 
1821 
Informat i debatut  en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar el calendari fiscal de recaptació en període voluntari, de deutes de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva dels tributs abans esmentats. 
 
SEGON: Donar la publicitat escaient mitjançant edicte al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al BOPT. 
 
TERCER: Comunicar a BASE, Gestió d’Ingressos (Diputació de Tarragona) aquest 
acord, per ser l’organisme que té delegada la gestió de recaptació dels esmentats 
tributs. 
 
QUART: Habilitar al Sr. Alcalde la signatura de la documentació que sigui escaient. 
                                                            ----------------  
 

Aprovació factures i despeses, Exp.Gest. 1816/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les 
despeses incloses a l’exp. Gest. 1816/2018, per import de 66.359,20 €, 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 3.716,33 €. 
 
TERCER.-  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. 
1819/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27  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. 
                                                             ----------------  
 

Aprovació conveni Campus Extens amb la Universitat Rovira i Virgili, 
Exp. 1811/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren, 

ACORDA: 

PRIMER:  Aprovar en tots els aspectes el conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre per continuar acollint la seu del Campus Extens de la URV 
al municipi de Móra d’Ebre, que consta a l’expedient. 
 
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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QUART: Donar la publicitat escaient al text definitiu complet del conveni dins del mes 
següent a la seva aprovació, si s’escau. 
                                                            ----------------  
 

Sol·licitud URV per pagament diferència activitats d'extensió 
universitària, curs 2017/2018, Exp. Gest. 1632/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el pagament a la URV de 684,53 €, corresponents a la diferència 
entre les despeses totals de 1.059,53 € i els ingressos totals dels alumnes de 375,00 €, 
corresponents al curs 2017/2018 de les activitats de les Aules d’Extensió Universitària. 
 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària partida 18-320-
45030 “Conveni URV aula universitària”, del pressupost de l’exercici 2018. 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la Universitat Rovira i Virgili, a la regidoria de 
Cultura i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  
 

Aprovació addenda 2018 conveni URV Campus Extens, EG 1813/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren, 

ACORDA: 

PRIMER:  Aprovar en tots els aspectes l’addenda econòmica presentada en data 
20/12/18, NRE 3348, Exp. 1813/18, mitjançant la qual la URV ha d’aportar la quantitat 
de 6.000,00 € a l’Ajuntament de Móra d’Ebre en concepte de direcció, impuls i gestió 
de la seu del Campus Extens corresponent a l’exercici 2018. 
 
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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QUART: Donar la publicitat escaient al text definitiu complet del conveni dins del mes 
següent a la seva aprovació, si s’escau. 
                                                            ----------------  
 

Sol·licitud assistència SAM per al control higiènicosanitari de les 
piscines d'ús públic municipals, exp. Gest. 1803/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona assessorament a través del SAM per al 
servei del control higiènicosanitari de les piscines d’ús públic municipals en els àmbits 
indicats a la part expositiva. 
 
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde-President per la signatura de la documentació escaient. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona i a la regidoria de Salut. 
                                                             ----------------  
 

Acord transmissió DF nínxol 168CV, exp. Gest. 1543/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Atorgar la transmissió temporal del dret real d’ús privatiu del nínxol 168CV a 
la interessada, sempre i quan no es demostri el contrari. 
 
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 interessada. 
                                                             ----------------  
 

Sol·licitud del Centre Jeroni de Moragas de devolució fiança per 
ocupació d'espai davant del mercat municipal, 1620/2018 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de 
desembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Autoritzar la devolució l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni 
de Moragas de la fiança de 50,00 € dipositada per ocupar la via pública a l’entrada del 
mercat municipal amb una carpa el dia 14/12/18. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a la representant de l’Associació de Rehabilitació i 
Educació Especial Jeroni de Moragas, a la regidoria de Comerç i al Departament de 
Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  
 

Sol·licitud de l'ANC per posar parada davant del mercat municipal els 
dies 28 de desembre i 4 de gener, exp. Gest. 979/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 27 de desembre 
de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir a l’ANC l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat 
municipal amb una carpa informativa els dies 28 de desembre i 4 de gener, 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 d’un espai el 25/06/18, 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 a la Sra. Nativitat Launes, en representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la Guàrdia 
Municipal. 
                                                             ----------------  
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