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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:

4
Ordinària
21 de gener de 2019

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.
---------------Requeriment aclaraiments licitadors, exp. contracte de subministrament vidiocàmeres, exp.
Gest. 1429/2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres
assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Sol·licitar als licitadors que en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de la data de
recepció de l’aquest requeriment presentin les justificacions oportunes:
Licitador

PREU
(impost inclòs)

QUOTA RÈNTING MENSUAL
(impostos inclosos)

MILLORA 2
(import total)

SEGON: Sol·licitar a l’empresa GIRPROTEC, SCP la presentació del certificat d’inscripció al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (RELI o ROLECE), atès que no s’ha pogut
comprovar d’ofici aquesta inscripció ni la documentació que està registrada.
TERCER: Comunicar aquesta cord a les parts interessades.
----------------
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Aprovació convocatòria atorgament subvencions instal·lacions d'activitats comercials i
d'hosteleria i rehabilitació façanes i cobertes d'edificis per a l'exercici 2018
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a
l’atorgament de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis, per a l’exercici 2018, en el marc de
les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per la instal·lació d’activitats
comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis
aprovades pel Plenari de la Corporació de data 9 de juny de 2016, el text íntegre de la qual és
el següent:
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ACTIVITATS COMERCIALS I D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I
COBERTES D’EDIFICIS PER A L’EXERCICI 2018
Primer.- Beneficiaris
-

Ser persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre o, en el cas
d’edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris.
Ser propietaris, arrendataris amb autorització del propietari, usufructuaris de
l’immoble o titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles en dret.
Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb
l’Ajuntament de Móra d’Ebre i d’acord amb les normes vigents.
El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se
subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia acreditació
documental.

Segon.- Finalitat
Regular la concessió de subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i
restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis que s’han dut a terme durant l’any
2018.
Tercer.- Actuacions subvencionades
Es consideren subvencionables les actuacions següents que s’hagin realitzat des de l’1 de
gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018:
a. Rehabilitació de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades.
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b. Actuacions destinades a garantir l’estabilitat estructural de les cobertes sense modificar el
volum de l’edifici.
c. La instal·lació d’activitats comercials, d’hostaleria i restauració
Quart.- Bases específiques reguladores
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per la instal·lació d’activitats comercials
i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis aprovades pel
Plenari de la Corporació de data 9 de juny de 2016.
Cinquè.- Crèdit pressupostari i quantia total màxima
Quantia total màxim de les subvencions convocades: instal·lació d’activitats comercials,
d’hostaleria i restauració, 1.000 euros i façanes i cobertes, 500 euros.
Sisè.- Import a concedir
1. Façanes
S’inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació de façanes
d’edificis en l’àmbit d’actuació.
La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres cost de l’obra amb el màxim del crèdit existent a l’aplicació
pressupostària corresponent.
2. Cobertes
- Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la
integritat i l’estanquitat de la coberta.
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres cost de l’obra amb el màxim del crèdit existent a l’aplicació
pressupostària corresponent.
3. Activitats comercials, d’hostaleria i restauració
3.1.- Instal·lació d’activitats d’hostaleria i restauració
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import del 50 % de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
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3.2.- Instal·lació d’activitats comercials, sempre i quan la superfície de la mateixa no superi els
150 m2
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import del 50 % de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Setè.- Termini de presentació de sol·licituds
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i fins al dia 30 d’abril de 2019.
Vuitè.- Forma de presentació de sol·licituds
Per escrit, en qualsevol de les formes prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre general de
documents de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Segon.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria en el BOPT i fins al dia 30 d’abril de 2019.
Tercer.- Enviar les dades estructurades, el text complet i l’extracte de la present convocatòria,
de conformitat amb allò que estableix l’art. 124.2 del ROAS, per tal de donar-ne publicitat.
---------------Expedient d'activita núm. 1314/18 FRAGADIS, SL, per estació de Servei i rentat de vehicles c.
Santiago Rusiñol cant. Pere Aviño i cant. Joan Miró Expedient núm. 1314/18
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Donar trasllat de tota la documentació de l’expedient a l’Òrgan Tècnic Ambiental
Comarcal per tal de que verifiqui la forma i suficiència de la mateixa.
SEGON: Un cop verificada la suficiència i la idoneïtat de l'estudi ambiental, i la resta de
documentació presentada, s'ha de sotmetre a informació pública per a un període de trenta
dies i, simultàniament, s'ha de sotmetre a informació veïnal en un termini de deu dies. També
s'ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d'informació.
TERCER: Sol·licitar un informe sobre l'abocament d'aigües residuals al clavegueram municipal
directament per l'ajuntament, a l'ens gestor.
---------------Sol·licitud devolució fiançes gestió runes, exp. Gest 80/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.
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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.
---------------Sol·licitud fiança IES Julio Antonio exp. Gest. 1684/18
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar la devolució a l’IES Julio Antonio de la fiança de 50,00 € dipositada per
ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa el dia 21/12/18.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’IES Julio Antonio, a la
regidoria de Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. gest. 88/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019.
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. 88/2019, per import de 5.849,32 €, 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
3.782,26 €.
TERCER.- 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 21 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Accedir a les sol·licituds realitzades.
---------------Sol·licitud Sala Democràcia Assoc. Rosa d'Abril, exp. Gest. 81/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació Cultural Rosa d’Abril de Móra d’Ebre 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 a la Sra. ────, com a representant
de l’Associació Cultural Rosa d’Abril de Móra d’Ebre.
---------------Sol·licitud Sala de Vidres assoc. De Dones, Santa Agueda, exp. gest. 82/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a l’Associació de Dones de Móra d’Ebre per a disposar de la
sala gran de La Democràcia per a realitzar la celebració de Santa Agueda. 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 Dones de Móra d’Ebre.
---------------Sol·licitud subvenció Club Petanca, exp. Gest 59/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la concessió d’una ajut econòmic de 1.200 EUROS al Club La Petanca de Móra
d’Ebre per tal de fer front a les despeses del club.
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SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17-341-48900 del
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────, president del Club Petanca de Móra d’Ebre i
al Departament de Tresoreria-Intervenció.
---------------Sol·licitud la Llanterna Teatre Municipal, Escola Lluís Viñas, exp. Gest. 93/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Escola Lluís Viñas per a fer ús de La Llanterna teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'una sessió teatral. 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
Escola Lluís Viñas
---------------Sol·licitud la Llanterna Teatre Municipal Assoc. Barreres Fora, exp. Gest. 92/19
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Barreres Fora per a fer ús de La Llanterna teatre Municipal
per la realització de l’activitat d'una Jornada internacional de discapacitats. 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
Barreres Fora.
---------------Sol·licitud la Llanterna Teatre Municipal Penya Blaugrana 89/2019
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Penya Blaugrana de Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna
teatre Municipal per la realització de l’activitat d'un sopar del 30 aniversari. 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
Penya Blaugrana de Móra d'Ebre
----------------

Sol·licitud la Llanterna Teatre Municipal Mans Unides, EG 90/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 21 de gener de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Mans Unides per a fer ús de La Llanterna teatre Municipal
per la realització de l’activitat d'un sopar de la fam de Mans Unides. 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
Mans Unides
----------------
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