
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 01/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE), CELEBRADA EL DIA DOS DE 

GENER DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 02/01/2018, essent les 20.00 hores, es reuneixen al Saló 

d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors membres de la Junta de 

Govern Local que a continuació s’expressen, sota la Presidència del Senyor 

Francesc Xavier Moliné Rovira, alcalde president de l’ajuntament, i assistits per la 

senyora M. Remei Nogués Pena, Secretària Acctal. de la Corporació. 

 

A) MEMBRES: 

 

Assistents:  

 

PRESIDENT:  Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira 

 

REGIDORS:  Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

                     Senyora Míriam Vinaixa Rey 

                     Senyora Laura Griñó Serret 

            

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

C) SECRETÀRIA ACCTAL.  

 

Senyora M. Remei Nogués Pena 

 

Tot seguit pel senyor president, una vegada determinat el quòrum necessari per 

part de la secretària acctal., es declara oberta la sessió i es procedeix a tractar 

els diferents assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 

 
PRIMER. Aprovació, si escau, de la darrera acta de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos, contractes i/o convenis. 

TERCER. Aprovació, si escau, d’expedients relatius a urbanisme i/o activitats. 

QUART. Aprovació, si escau, del nomenament del Director d’obra i del Coordinador de seguretat i 

salut de l´obra  “Arranjament de l´entorn dels carrers del Barri del Remei”. 

CINQUÈ.  Despatx d’ofici. 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DARRERA ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

anterior, celebrada el dia 20/12/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS, CONTRACTES I/O CONVENIS. 

 
2.1. RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 1/2018. 



 

Es dona compte dels pressupostos rebuts per la intervenció durant el període 

comprés entre el 29/12/2017 i el 02/01/2018.   

 

Examinats els mateixos, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus 

membres, ACORDA: 

 

PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR DE LA DESPESA dels pressuposts que es relacionen 

a continuació, per l'adquisició de material o pels serveis que s'esmenten, com a 

fase que inicia el procediment d'execució de la despesa i donat que existeix 

consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost vigent de 2018: 

 

     Pressupostos DESPESA CORRENT 

 

Núm. 

Registre 
NIF Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

14/2017 G62810338 - 
AGRUPACIO MUSICAL SI BEMOLL 

Actuació sardanística el 28/01/2018 

 

1.300,00 € 

Partida pressupostària ...................... 2018/5/334.22609-01  

          

SEGON. La autorització i disposició de les despeses presentades en l’apartat de 

despeses corrent i d’inversió que reuneixen tots i cada un dels requisits establerts  

al RD 500/1990, de 20 d'abril i les Bases d'Execució del pressupost municipal de 

2017. 

 

TERCER. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i 

Tresoreria, pel seu reconeixement i efectes.  

 

2.2. CONTRACTACIÓ PUBLICITAT AL PORTAT EBREACTIU.CAT . 

 

Vista la proposta de la regidora de Cultura, Serveis Socials, la Dona i Comunicació 

de contractar la inserció publicitària al portal de turisme i esports de natura 

ebreactiu.cat, en concepte de publicitat de la Fira Actiu&Natura, durant el 

període del 15/01/2018 a 15/04/2018, per import de 75,00 €, IVA no inclòs. 

 

Atès que d’acord amb la legislació de contractació aquest és un contracte 

menor, la tramitació del qual únicament exigeix l’aprovació de la despesa i la 

incorporació de la factura corresponent. 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, 

ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR LA CONTRACTACIÓ la inserció publicitària al portal de turisme i 

esports de natura ebreactiu.cat, en concepte de publicitat de la Fira 

Actiu&Natura, durant el període del 15/01/2018 a 15/04/2018, per import de 75,00 

€, IVA no inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’oferta presentada. 

 

SEGON: COMUNICAR l’acord a l’adjudicatari, pel seu coneixement i efectes. 



 

TERCER: FACULTAR l’alcalde president per a la signatura dels documents 

escaients per a la formalització del contracte. 

 

2.3. SUBSCRIPCIÓ ANUAL DIARI ARA. 

 

Vista la proposta de la regidora de Cultura, Serveis Socials, la Dona i Comunicació 

de subscripció anual al diari ara.cat, en concepte de subscripció diària en paper 

més l’accés digital de tota la setmana per import de 245,00 €/any, IVA inclòs, 

amb una renovació automàtica del 25%, el que suposaria un estalvi de 101,00 

€/any, respecte a despesa total d’efectuar-se la compra diària de l’esmentat 

diari en un punt de venda qualsevol. 

 

Atès que d’acord amb la legislació de contractació aquest és un contracte 

menor, la tramitació del qual únicament exigeix l’aprovació de la despesa i la 

incorporació de la factura corresponent. 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, 

ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR LA CONTRACTACIÓ de la subscripció anual al diari ara.cat, en 

concepte de subscripció diària en paper més l’accés digital de tota la setmana 

per import de 245,00 €/any, IVA inclòs, d’acord amb les condicions que consten a 

l’oferta presentada. 

 

SEGON: COMUNICAR l’acord a l’adjudicatari, pel seu coneixement i efectes. 

 

TERCER: FACULTAR l’alcalde president per a la signatura dels documents 

escaients per a la formalització del contracte. 

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EXPEDIENTS RELATIUS A URBANISME/ACTIVITATS. 

 

3.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA FORMALITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE LA 

PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE CONSTRUIT AMB LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

DE L´EXP. 09/15 OM I LIQUIDACIÓ DE TAXES. 

 

EXP. NÚM. 9/15 OM. 

OBRES: Reforma interior d’un habitatge existent 

  

PRIMER: DONAR PER FORMALITZADA la comunicació de PRIMERA OCUPACIÓ de 

l´habitatge reformat sota la corresponent llicència urbanística municipal, ...,   

presentada per ...,  una vegada finalitzades les  obres de REFORMA de 

l´habitatge, d´acord amb l´Exp. 9/15 OM. 

 

SEGON: APROVAR la liquidació de les taxes municipals, relativa a la comunicació 

de la PRIMERA OCUPACIÓ de l´habitatge referit en el punt PRIMER d’aquest 

acord.  

 



SEGON: NOTIFICAR a la persona interessada  aquest acord, per al seu 

coneixement i efectes, i als serveis municipals d´intervenció. 

  

TERCER. Pel que respecta al punt PRIMER dels presents acords  no procedeix la 

interposició de cap recurs, però si es vol impugnar la present resolució, en allò 

que es refereix a la LIQUIDACIÓ de les Taxes municipals, que no posa fi a la via 

administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 

que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva 

notificació. 

 

Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 
3.2  CANVI TITULARITAT DE L´ACTIVITAT  DESTINADA ALMÀSSERA, SITUADA A... 

 

EXP: 05/17 RC 

ACTIVITAT: ALMÀSSERA 

 

En data 29/09/2017 i núm. RE 3489, la senyora ..., va comunicar el canvi de 

titularitat l´activitat d’ALMASSERA, situada ...  

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local,  per UNANIMITAT  de tots els seus 

membres, ACORDA: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la COMUNICACIÓ de que, amb efectes de 

data 29/09/2017, la mercantil ..., exerceix l’activitat de  CENTRE D´ELABORACIÓ  

D’OLI D’OLIVA - ALMASSERA, ubicada a ..., d'acord amb l’Exp. 05/17 RC. 

 

SEGON. ARXIVAR la llicència ambiental concedida en l´Exp. 3/99 AII.2, l´exercici 

de l´activitat d’ALMASSERA situada a ..., ates de l´activitat es troba sotmesa al 

règim de comunicació en aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

TERCER: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals, per la 

tramitació i concessió de llicències de les activitats sotmeses al règim 

d'intervenció integral de l'administració ambiental. 

TERCER: NOTIFICAR a la persona interessada  aquest acord, per al seu 

coneixement i efectes  

 
QUART. REGIM DE RECURSOS: Pel que respecta al punt PRIMER dels presents 

acords  no procedeix la interposició de cap recurs, però si es vol impugnar la 

present resolució, en allò que es refereix a la LIQUIDACIÓ de les Taxes municipals, 

que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del 

dia següent de la seva notificació. 

 

Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 



QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR D´OBRA I DEL 

COORDINADOR DE SEGUERTAT I SALUT DE L´OBRA “ARRANJAMENT DE L´ENTORN 

DELS CARRERS DEL BARRI DEL REMEI”. 

 

Atesa la tramitació de l’expedient per la contractació i execució de l´obra 

“ARRANJAMENT DE L´ENTORN DELS CARRERS DEL BARRI DEL REMEI”, cal formalitzar 

la designació del director de l´obra i del coordinador de seguretat i salut de la 

mateixa. 

 

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT de tots els seus 

membre, ACORDA: 

 

PRIMER. NOMENAR la direcció tècnica de l´obra “ARRANJAMENT DE L´ENTORN 

DELS CARRERS DEL BARRI DEL REMEI”, i designar les persones següents: 

 

- Al Sr. Antoni Masalias  Ibàñez com a Director de l´obra, amb el títol 

professional d'ARQUITECTE. 

 

- Al Sr. Jordi Sasplugas  Deu com a Coordinador de la seguretat i salut de 

l´obra, amb el títol professional d'ARQUITECT TÈCNIC. 

 

SEGON. NOTIFIQUI’S als interessats el nomenament pel seu coneixement i efectes. 

 

CINQUÈ. DESPATX D´OFICI. 

 

5.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

SIGNAT ENTRE L´INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, MITJANÇANT EL MUSEU DEL 

DISSENY DE BARCELONA  I L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.  

 

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinàrai celebrada el 

dia 30/09/2015, va aprovar  la signatura d´un Conveni marc de col.laboració 

entre l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el Museu del Disseny de 

Barcelona,  i l´Ajuntament de Móra la Nova.   

 

L´objecte del conveni  és crear un marc genèric de col.laboració entre el Museu 

del Disseny de Barcelona i el diferents centres educatius dedicats al disseny, en el 

nostre cas l´Escola Municipals d´Arts i Oficis de Móra la Nova, per promoure 

diferents formats d´activitats educatives relacionades amb el disseny, la 

creativitat i la innovació: projectes de recerca comuns, pràctiques d´estudiants, 

col.laboracions amb els docents i també el préstec interbibliotecari, entre d´altres 

temes pertinents que pugui promoure cada una de les parts signants. 

 

La signatura del conveni es va formalitzar el dia 20/01/2016, amb una vigència fins 

el dia 20/01/2018, motiu pel qual des del Museu del Disseny de Barcelona, 

mitjançant escrit núm. RE 4350, en data 22/12/2017, han proposat la pròrroga del 

document per un nou període de dos anys, això és fins el dia 19/01/2020, d’acord 

amb l´establert al pacte Onzè. 

 



Atès que no s´han modificat cap dels pactes establerts, i l´interès que suposa 

mantenir l´adhesió al conveni per part de l´Escola Municipals d´Arts i Oficis de 

Móra la Nova. 

 

La Junta de Govern Local, per UNANIMTAT de tots els seus membres, ACORDA: 

 

PRIMER. PRORROGAR el conveni signat entre l’Institut de Cultura de Barcelona, 

mitjançant el Museu del Disseny de Barcelona,  i l´Ajuntament de Móra la Nova, 

en data 20/01/2016, com a marc genèric de col.laboració entre el Museu del 

Disseny de Barcelona i el diferents centres educatius dedicats al disseny, que en 

el nostre cas és l´Escola Municipals d´Arts i Oficis de Móra la Nova, per un nou 

període de dos anys, això és fins el 19/01/2020 

 

SEGON. NOTIFICAR aquesta pròrroga a la Direcció del Museu del Disseny de 

Barcelona, pel seu coneixement i efectes. 

 

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la Direcció de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis 

de Móra la Nova, pel seu coneixement i efectes. 

 

I no havent més assumptes a tractar, es donà per finalitzada la sessió d’ordre de 

la Presidència, essent les 21.00 hores, de tot el qual com a secretària acctal., 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


