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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      12 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   18 de març 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. 

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

Exp. 1519/2018 Aprovació Conveni col·laboració Consell Comarcal Ribera d'Ebre 

Programa Treball i Formació any 2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Aprovar la proposta de conveni de col·laboració interadministrativa per part del 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al 
Programa Treball i Formació, any 2018 i, en concret, per la realització dels projectes comarcals 

“Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre” 
i “Condicionament i neteja d’espais naturals a la Ribera d’Ebre”, incloses als expedients: 2018-
PANP-6-SPOO-00005; 2018-PRGC-6-SPOO-00005; 2018-DONA-12-SPOO-00005; 2018-PANP-12-
SPOO-00005; així com en les accions de coordinació i suport tècnic incloses a l’expedient 2018-
COOR-SPOO-00005. 
 
SEGON: Nomenar a Julio Roca Font, com a persona responsable de l’Ajuntament que assumirà 

les tasques de supervisió consistents en gestionar, dirigir i fixar les tasques i compliment 

d’objectius fixats i en concret, per poder executar i complir les actuacions del projecte amunt 
indicat. 

 
TERCER: Habilitar el senyor Alcalde per la signatura de la documentació adient, i procedir a 

realitzar les gestions necessàries per fer executiu present acord. 
 

QUART: 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.  

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

Inici expedient contracte de serveis desratització 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
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PRIMER.- Iniciar l’expedient num. 421/2019, 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.  
 

TERCER.- A la vista de les característiques i de l'import del contracte proposar l'adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb el previst als articles 116 i 159 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 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. 1820/2018 Aprovació Pla seguretat i salut Obres reordenació aparcaments 

Plaça de la Democràcia 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març 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 per la reordenació d’aparcaments de 

la plaça de la Democràcia. 

 
SEGON.- Nomenar el Sr. Lluís Gironés Pedrol, amb NIF 398XXXXXX, tècnic municipal, director 

facultatiu i coordinador de seguretat i salut de les Obres per la reordenació d’aparcaments de la 
plaça de la Democràcia. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 

QUART.- Facultar l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu 
el present acord. 

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

Requeriment Nedgia Catalunya, SA Expedient 1073/18-105 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 

PRIMER:  Requerir a Nedgia Catalunya SA,  que  realitzi els treballs de reposició del paviment 
del c. Sta. Madrona, 73  per deixar en correcte estat, la zona que ha estat intervinguda per part 

de la Brigada municipal,  per a la reparació urgent  del cablejat de l’enllumenat públic,  dels 
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danys provocats pels treballs  realitzats prèviament  de reposició de paviment,  pel contractista 
Gilabert Miró SA.  Assenyalar el termini d’un mes per a realitzar els treballs, amb l’advertiment 

que en cas d’incompliment ho podrà realitzar subsidiàriament l’Ajuntament amb càrrec a la 
fiança dipositada.  

 

SEGON: Aprovar la liquidació provisional practicada  per import de 334,26 €,  corresponent als 
treballs realitzats per la Brigada municipal al c. Sta. Madrona, 73,  per reparar un tram de 

l’enllumenat públic.   
 

TERCER: Donar trasllat de la liquidació provisional esmentada a l’anterior punt a Nedgia 
Catalunya, SA, per tal de que es faci càrrec del seu pagament,  en els terminis que s’indica a la 

mateixa.  

 
 QUART:  Donar trasllat d’aquest acord a Nedgia, Catalunya,  SA i a ----.  

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

Expedient d'execució subsidiaria Colomés, 3, exp. Gest. 176/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER:  Donar per finalitzada l’actuació  i  concloure el procediment d’execució subsidiària per 

part d’aquest Ajuntament  de les obres realitzades per assegurar la protecció de la boca del pou 

contra caigudes accidentals ubicat a la finca situada a Colomé, núm. 3, propietat ANIDA 
Operaciones Singulares, S.A.U. i que s’arxivi l’expedient.  

 
SEGON: Recordar a ANIDA Operaciones Singulares, S.A.U.  el tràmit a realitzar davant la 

companyia subministradora d’energia elèctrica pel que fa a la millora o retirada del 

subministrament elèctric,  pels motius indicats a la part expositiva.  

TERCER: Aprovar la liquidació definitiva per import de 1.028,50 €  en concepte de despeses 

derivades de l’execució subsidiària per lla realització de les obres definides al punt primer. 

QUART:  Notificar aquest acord  a la Sra. ---- com a representant de ANIDA Operaciones 

Singulares, S.A.U.  

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

Exp. d'obra 396/19-37. Av. Comarques Catalanes, 18. Modificació interior de local 
per a dues activitats. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 
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 en 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 

 
- Aquesta conformitat només fa referència a les obres interiors de reforma i no a l’activitat. 
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- Donat que l’activitat que s’hi preveu està classificada dintre de la LLei 16/2015, del 21 de 

juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica , està fora del règim de 

llicència ambiental. Tanmateix, prèviament a l’inici de l’activitat s’haurà d’aportar el 

corresponent projecte i/o certificat tècnic de compliment. El document tècnic haurà de 
justificar el compliment de les mesures contra incendis, contra soroll excessiu, emissions 

de fums, contaminació lumínica, accessibilitat, etc. 
 

   -    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'obra 308/19-26 Plaça de Baix, 7. Consolidació d'edifici per garantir l'accés 

segur a l'interior. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 
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: 
 

    -  En cas d’afectacions d’elements estructurals, s’haurà de sol·licitar una nova 
llicència, portar el corresponent projecte i nombrar un tècnic competent director de 

les obres. 

 
   - 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 
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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'Activitat 383/19 - 21A/94. Dr. Peris, 26 Local B. Canvi de titularitat floristeria 

Agrocamp. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març 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 del Sr. 
---- de l'activitat de FLORISTERIA, ubicada Al carrer Doctor Peris, núm. 26 Local B, d’aquest 

municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que 
s’estableix a l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica. 

 

SEGON. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats.  
 

TERCER. Comunicar als interessats 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. 

 

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.  
                                                            ----------------  

 

Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 415/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març 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. 415/2019, per import de 19.853,90 €, 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 

3.451,24 €. 
 

TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 
                                                             ----------------  

 
Exp. 416/2019 Devolució avals liquidacions tributàries taxa ord. Fiscal núm. 24 

Telefónica Móviles España, SA 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Deixar sense efecte la liquidació del primer semestre de 2010 per a l’empresa 

Telefónica Móviles España, SAU per l’aplicació del que s’estableix a l’ordenança fiscal núm. 24, 

per import de 5.749,05 euros. 
 

SEGON: Deixar sense efecte la liquidació del segon semestre de 2010 per a l’empresa 
Telefónica Móviles España, SAU per l’aplicació del que s’estableix a l’ordenança fiscal núm. 24, 

per import de 5.749,05 euros. 
 

TERCER: Deixar sense efecte la liquidació anual de l’exercici 2011 per a l’empresa Telefónica 

Móviles España, SAU per l’aplicació del que s’estableix a l’ordenança fiscal núm. 24, per import 
de 9.351,46 euros. 

 
QUART: Procedir a la devolució dels avals detallats en la part expositiva de la present resolució.  

 

CINQUÈ: Comunicar aquest acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció i a l’empresa 
Telefónica Móviles España, SAU. 

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

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 418/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18  de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

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

 
Sol. Execució Conveni de col·laboració entre Jeroni de Moragas i ajuntament. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  18 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 4.000€ així com el seu pagament a favor de 
l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial “Jeroni de Moragas”, d’acord amb el conveni de 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

7 

col·laboració signat en el seu dia, i corresponent a l’anualitat  2019, d’acord amb els objectius 
de l’esmentat conveni. 

 
SEGON: Que la justificació d’aquesta aportació econòmica s’ajustarà a en temps i forma a 

l’exposat a les clàusules Cinquena i Sisena  del conveni de col·laboració. 

 
TERCER: Assumir aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22-231-45300 del 

pressupost de l’exercici 2019.   
 

QUART: Que aquesta anualitat és l’última de vigència del conveni de col·laboració signat l’any 
2016, en virtut  del que estableix l’art. 49..H.1r) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic. Cas d’estar interessades ambdues parts de prosseguir amb aquesta 

voluntat de col·laboració s’haurà de procedir a la signatura d’un nou conveni. 
 

CINQUÈ: Donar trasllat d’aquest acord a  Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la 
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present aprovació i ordenació 

de pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament, a la regidoria d’Acció Social i a l’Associació 

de Rehabilitació i Educació Especial “Jeroni de Moragas”. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud Ass. Ball  en Línia Teatre municipal i el Psg. l'Ebre, exp. Gest. 386/19 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar a l’Associació de ball en línia Enganxats al Country&LD, a organitzar, el dia 
12/05/19, un ball al Passeig del Pont, a l’alçada de l’embarcador, amb connexió elèctrica, i un 

dinar i ball posterior al Teatre municipal, així com taules i cadires 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ----, en representació de l’Associació de ball en 

línia Enganxats al Country&LD, a la Regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal. 
 

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 espai públic Centre Cívic, Quintos 69, exp. Gest. 411/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019. 

 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 1969 per a disposar del Centre Cívic La 

Magdalena, per a realitzar una reunió de quintos. La present autorització no dona dret exclusiu 
sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
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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 al Sr. ----  com a representant dels 

Quintos 1969. 
                                                           ----------------  

 

Modificació de les dates per l’ocupació  de la via pública per a instal·lació d’una 
FOODTRUCK.  Exp. Gest. 234/2019 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 18 de març de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER.- Autoritzar la modificació de la concessió a la Sra. ----, en representació de 
CESGLOAN, SL , sens perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, d’una llicència per a l’ús 

privatiu temporal d’una superfície, a precari, per ocupar la via pública a la plaça de Baix amb 
una foodtruck de 3x2m2 per les dades que consten a la part expositiva d’aquest acord, 

caducarà i restarà sense efectes un cop finalitzat aquest termini, amb subjecció a les condicions 

generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 

SEGON.- La titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària, és a dir 
provisional, durant el temps atorgat. La llicència podrà ser revocable per raons d’un interès 

públic superior al que motiva la present sol·licitud i  no es podrà transmetre la llicència o 
autorització a tercers. 

 

Tanmateix haurà de complir-se rigorosament les prescripcions de seguretat i salut inherents a 
l’activitat que es proposa i disposar de totes les autoritzacions i permisos necessaris escaients 

per l’activitat.  
 

El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec de la sol·licitant, havent de quedar amb les 

condicions higienico-sanitàries adients. 
 

TERCER.-  Aprovar la liquidació corresponent, per import de 420 €, en concepte de taxa 
meritada per l'ús privatiu del domini públic local derivat de la llicència precedentment 

concedida, el no pagament de la liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la 

llicència. 
 

QUART.- 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. 
 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats de l’expedient. 

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

 


