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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:

8
Ordinària
20 de Febrer 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.
---------------Adjudiació contracte subministrament i instal·lació videocàmeres
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019,
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres
assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte relatiu al subministrament, instal·lació i manteniment d’un
sistema de càmeres fixes de vídeo vigilància per la seguretat vial i ciutadana en modalitat de
rènting, 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
SIGMACABLE, SL

PREU
19.687,71 € € 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.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al Sr..
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.
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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.
---------------Expedient sancionador Taller Paddock
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de 18 de febrer
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,

de 2019.

ACORDA:
PRIMER. Considerar provats els fets descrits anteriorment i considerar responsable per la seva
participació en els fets al titular de l’activitat.
SEGON. Aixecar la mesura cautelar adoptada per resolució de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de
2018, de cessament temporal i parcial, ja que en aquest establiment actualment no s’exerceix
cap activitat.
TERCER. Declarar que els fets a dalt exposats han estat constitutius d’infracció administrativa en
matèria de prevenció i control ambiental, consistent en “Incórrer en demora no justificada en la
aportació de documents sol·licitats per l’Administració competent”, tipificada a l’article 82 de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i la qualificació
jurídica és de lleu.
QUART. Imposar, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, la sanció de 500 €.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a la interessada als efectes oportuns.
---------------Aprovació pla de seguretat i salut obres abastament aigua Verdeguera
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019.
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de Millores a l’abastament de la
Urbanització de La Verdeguera al T.M. de Móra d’Ebre.
SEGON. Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
TERCER. Facultar l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el
present acord.
---------------Expedient sancionador Just-In
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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PRIMER: Mantenir la suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat
de “Sala de festes amb espectacle” al c. Travessera Barcelona, núm. 3, fins que presenti el
“Certificat de realització de mostreig que acrediti el compliment acústic de l’activitat respecte a la
legislació vigent.” com a mesura provisional establerta a l’art. 32 de la Llei 16/2002 de 28 de
juny de protecció contra la contaminació acústica.
SEGON: Notificar el present acord al titular.
---------------Proposta resolució autorització abocament aigües EDAR
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. No presentar al·legacions a la proposta de resolució de l’expedient d’autorització de
vertit d’aigües residuals a la llera de l’EDAR Móra d’Ebre-Mora la Nova, Ref. AA2017001356.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
---------------Execució subsidiària elements de risc Pda. Colomers
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER. Acordar l’execució subsidiària per part d’aquest Ajuntament de les actuacions
consistents en assegurar la protecció de la boca del pou contra caigudes accidentals ubicat a la
finca situada a Colomé, núm. 3, corrent les despeses que d’això es derivin a càrrec de de propietat
ANIDA Operaciones Singulares, S.A.U. Les actuacions es durant a terme per part de la Brigada
Municipal.
SEGON. Aprovar la quantitat de 1.028,50 € en concepte de liquidació provisional dels costos de
la realització de l’obra, tot això sense perjudici del caràcter provisional d’aquesta i a resultes de
la liquidació definitiva que es practiqui una vegada finalitzada l’actuació.
TERCER. Notificar aquest acord a la representant de ANIDA Operaciones Singulares, S.A.U.
---------------Informació renovació pòlissa
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Assabentar-se del Decret d’Alcaldia 20190009 de data 18 de febrer de 2019, transcrit
literalment en aquest acord.
----------------
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Bestreta caixa fixa, despeses Carnaval 2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de febrer de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir un pagament a justificar de 2.230 € per al Carnaval 2019, a la regidora Sra.
Montse Pineda, d’acord amb les condicions establertes a les Bases d’Execució del Pressupost
2018.
SEGON: Comunicar aquest acord a la regidoria de Festes i al departament de Tresoreria.
---------------Informació renovació pòlissa
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels cinc membres que la integren,
ACORDA:
PRIMER: Assabentar-se del Decret d’Alcaldia 20190010 de data 18 de febrer de 2019, transcrit
literalment en aquest acord.
---------------Aprovació despeses de personal i regidors
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 20 de febrer de 2019.
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
del mes de febrer que ascendeixen, a l’import total de 98.052,29 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 28-01, 04-02 i 1102 i les assistències dels regidors a la sessió de la Comissió Informativa del 18-02 que
ascendeixen a l’import brut total de 4.250,00 EUROS
TERCER. Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent.
---------------Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 214/2019
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer 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. 266/2019, per import de 22.197,68 €, elaborada per la intervenció municipal, la
qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta.
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SEGON. Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 7,43
€.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns.
---------------Comunicació IBER NATURA PROJECT, mercat setmanal
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 19 de febrer de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Comunicar al representant de la mercantil IBER NATURAL PROJECT, SL que el divendres
1 de març de 2019 no es podrà realitzar el mercat municipal a l’Illa de Sauri i que informi d’aquest
acord als paradistes del mercat.
SEGON: Donar trasllat d’aquest a la regidoria de Comerç, a la Guàrdia municipal i al representant
de l’empresa concessionària.
---------------Sol·licitud quintos 1959, utilització centre cívic
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de 2019.
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 1959 per a disposar del Centre Cívic La Magdalena,
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 Guàrdia Municipal, per tal de realitzar les tasques de
control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i a la representant dels Quintos 1959.
---------------Sol·licitud Jeroni de Moragas, utilització camp de futbol
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de febrer de 2019,
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
PRIMER: Concedir autorització a l’Associació de rehabilitació i educació especial Jeroni de Moragas
per disposar del camp de futbol municipal el dijous, 28/02/19, de 15.00 a 16.30 h.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ------- en representació de l’Associació de rehabilitació
i educació especial Jeroni de Moragas, a la regidoria d’Esports i a la Guàrdia Municipal.
----------------
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