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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:

5
Ordinària
28 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.
---------------Contracte menor de serveis, per la redacció del projecte executiu d'un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics a Móra d'Ebre, exp. Gest. 1364/2018.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,
ACORDA:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels motius on queda acreditat que la
contractació de serveis per la redacció del projecte executiu per la instal·lació d’un punt de
recàrrega de vehicles elèctrics a Móra d’Ebre mitjançant un contracte menor és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb l’empresa ETECNIC SMART GRIDS, NIF B55527824, especialitzada en
aquest sector, per un import de 2.178,00€ (IVA inclòs) la prestació descrita en els antecedents.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si
escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. 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.
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---------------Exp. 80/2019 Devolució de fiances
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.
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.
---------------T-17-1780/18 Ocupació via pública-terrasses Free man
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa per a l’exercici 2019, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les
indicacions dels serveis municipals.
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2
d’ocupació, aproximadament.
C.- El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així
com del correcte comportament dels usuaris de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que
esmeni les deficiències i, disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació
fefaent, per l’esmena de les mateixes.
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús
de l’espai i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de
comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.
SEGON: Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i
restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini.
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TERCER: Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats
i sol·licitats en la seva instància, tot advertint de les inspeccions que es puguin dur a terme per
part dels serveis municipals, i de la liquidació definitiva derivada a raó de les mateixes.
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.
---------------T-20-1783/18 Ocupació via pública Bar Tramuntana
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa per a l’exercici 2019, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb subjecció a
les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les
indicacions dels serveis municipals.
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2
d’ocupació, aproximadament.
C.- El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així
com del correcte comportament dels usuaris de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que
esmeni les deficiències i, disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació
fefaent, per l’esmena de les mateixes.
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús
de l’espai i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de
comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.
SEGON: Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i
restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini.
TERCER: Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats
i sol·licitats en la seva instància, tot advertint de les inspeccions que es puguin dur a terme per
part dels serveis municipals, i de la liquidació definitiva derivada a raó de les mateixes.
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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.
---------------T-11-1776/18 Ocupació via pública Terrassa Bar Turú
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública durant l’exercici 2019, amb taules,
cadires i coberta amb finalitat lucrativa, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb
subjecció a les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:
A.- L’ocupació de la superfície escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les
indicacions dels serveis municipals.
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 m2
d’ocupació, aproximadament.
C.- El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, així
com del correcte comportament dels usuaris de la terrassa. Si la instal·lació no s’adequa a les
condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li comunicarà fefaentment per tal que
esmeni les deficiències i, disposarà d' un termini de tres dies naturals, des de la comunicació
fefaent, per l’esmena de les mateixes.
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per a l’ús
de l’espai i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de
bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, mediambiental,...), de
comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.
SEGON: Aquesta llicència serà vigent fins el 31 de desembre de 2019, i per tant caducarà i
restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini.
TERCER: Aprovar l’auto liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats
i sol·licitats en la seva instància, tot advertint de les inspeccions que es puguin dur a terme per
part dels serveis municipals, i de la liquidació definitiva derivada a raó de les mateixes.
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.
---------------Exp. D'obra 119/18-1201/18
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar l'inici de les obres d’acord amb les condicions que consten a la llicència
municipal atorgada en data 17/09/18.
SEGON: Comunicar aquest acord als interessats.
---------------Exp. D'obres 127/19 Liquidació obres
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la liquidació pels conceptes de Impost de Construccions Instal·lacions i Obres
i la taxa per tramitació dels expedients de les obres realitzades per NEDGIA Catalunya S.A., a
Móra d'Ebre, durant l’exercici 2018 i que ascendeix a l’import de 1.435,80 €.
SEGON: Notificar aquest acord a NEDGIA Catalunya S.A i a Tresoreria-Intervenció de
l’Ajuntament.
---------------A6/70-1698/18 Canvi de titularitat de taller mecànic
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,La
Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Donar per complimentat el tràmit de comunicació de canvi de titularitat a favor de la
Sra. ──── de l'activitat de taller mecànic, ubicada a l’av. Comarques Catalanes, núm. 38 baixos,
d’aquest municipi, advertint al nou titular que aquest se subroga en els drets i les obligacions
derivats de la llicència d’activitat atorgada i modificacions aprovades, si n’hi haguessin.
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.
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.
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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 als interessats.
---------------Devolució factura UTE, desembre 2018, exp. Gest.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener 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 no estigui inclòs el concepte “cànon Prestación P3” atès que aquesta prestació no
s’està complint i és inexistent, tal com que s’exposa 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,
als òrgans escaients i a Tresoreria.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. gest. 139/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 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. 139/2019, per import de 25.595,85 €, 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 1.756,69 €, així com el seu pagament.
TERCER.- Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de
28.198,75 €.
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, exp. Gest. 138/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 28 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les
nomines del mes de desembre que ascendeixen, a l’import total de 99.829,94 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 03-01, 07-01,
14-01 i 21-01 que ascendeixen a l’import brut total de 5.000,00 EUROS
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.
---------------Acord mobilitat funcional empleat públic Sr. A.M.M. Exp. Gest. 136/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,
ACORDA,
PRIMER. Aprovar la mobilitat funcional del treballador Sr. ────, que passarà a ocupar el lloc de
treball d’oficial de 1a de la brigada d’obres.
SEGON. Notificar als interessats els canvis de lloc de treball, que hauran de començar a
desenvolupar des del dia 1 de febrer de 2019.
TERCER. Comunicar la resolució mobilitat funcional i de les raons d'aquesta, als representants
dels treballadors.
QUART. Donar trasllat a Servei de Personal a l'efecte de Registre de Personal o dels efectes
oportuns.
---------------Sol·licituds del personal al servei de la Corporació.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Accedir a les sol·licituds realitzades.
---------------Sol·licitud Teatre Municipal La Llanterna, Unió de Botiguers, exp. Gest. 143/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
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ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a Unió de Botiguers per a fer ús de La Llanterna teatre
Municipal per la realització de l’activitat d'un aperitiu per als participants de la campanya de
Nadal. 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
Unió de Botiguers
---------------Sol·licitud La Llanterna, Teatre municipal , JERC, exp. Gest. 145/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització a JERC per a disposar del Teatre La Llanterna i la sala gran de
La Democràcia, per tal d'acollir el Consell Nacional del Jovent Republicà a la nostra població. La
present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a
les possibles necessitats del servei municipal.
SEGON: Notificar a JERC que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 315,20 € pel
Teatre La Llanterna i 50€ per la Sala gran de La Democràcia, que li serà retornada en el cas què
la sala estigui en bones condicions; i abonar la taxa corresponent de 315,20 € per a la
utilització del Teatre La Llanterna i de 31,50€ per La Democràcia, tal com disposa l’annex 2, de
l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics.
TERCER: 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 portaveu de
Joventuts d’Esquerra Republicana de Móra d’Ebre.
---------------Sol·licitud bestreta Associació de Jubilats, exp. Gest. 123/2019.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la bestreta de 2.500,00 EUROS de la subvenció econòmica a l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre per tal de fer front a les despeses de l’Associació.
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SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-230-48000 (01),
Subvencions a les Entitats Socials, del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre, a la regidoria d’Acció Social i al Departament de
Tresoreria-Intervenció.
---------------Transmissió dret funerari Mortis Causa nínxol 446CB, exp. Gest, 106/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Atorgar la transmissió dels drets reals d’ús privatiu del nínxol 446CB per un període
50 anys a la Sra. ────.
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 ────.
---------------Sol·licitud Unió de Botiguers per organitzar nova edició de "Comerç al carrer", exp. Gest.
124/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar les peticions indicades a la part expositiva, sempre i quan es disposi del
material sol·licitat, així com els serveis ho permetin.
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.
SEGON: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es
puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en facin de les instal·lacions i
materials, i tanmateix, comunicar la Unió de Botiguers, que el carrer Bonaire s’obrirà al trànsit
un cop finalitzada l’activitat, i per tant serà sota la seva responsabilitat el desmuntatge i la
recollida del material que estigui ocupant la via pública, a excepció del que hagi de ser recollit
per l’Ajuntament.
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TERCER: Donar trasllat a la Sra. ────, presidenta de la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre, al
regidor de Comerç, al regidor d’Obres i Serveis i a la Guàrdia Municipal.
---------------Sol·licitud subvenció Unió de Botiguers, exp. Gest.129/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 28 de gener de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la concessió d’una subvenció de 4.500,00 € per poder fer front a les despeses
de l’entitat.
SEGON: Consignar la despesa a la partida pressupostària indicada a la part expositiva.
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 a la Sra. ────, presidenta de la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre, al
regidor de Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció.
----------------
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