
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

MARÇ DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 20/03/2018, essent les 19.00 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 pel 

senyor Josep M. Piñol Jurado, Secretari-Interventor 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) SECRETÀRI-INTERVENTOR.  

 

Senyor. Josep M. Piñol Jurado 

 

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

part del secretari-interventor, 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. 

TERCER. Aprovació, si escau, d’expedients relatius a urbanisme. 

QUART. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvencions. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la relació de factures 9/2018. 

SISÈ. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a personal. 

SETÈ. Aprovació, si escau, del pla de seguritat i salut de l’actuació “Millora de l’enllumenat zona 

Bancalets i C/Bruc”. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de nomenament de director de l’obra i de coordinador de seguretat i 

salut de l’actuació “Pavimentació del camí de Darmós pel Piló”. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, d’un projecte d’obres. 

DESÈ. Aprovació, si escau, de certificació núm. 1 i factura de l’obra “Arranjament de l’entorn del 

Barri del Remei”, i de actes de preus contradictoris 
ONZÈ. 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 06/03/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 12/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 16/03/2018 fins 20/03/2018 
 

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 

782 G63668768 ----- 

INSTITUT DE LA INFÀNCIA DE BARCELONA 

Jornada literatura infantil 

Partida: 05/334/22609/01 

 

1.600,00 € 

 
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 

2018. 

 

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

Tresoreria, pel seu reconeixement i efectes.  

 
VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

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

 

3.1. ASSABENTAT I CONFORMITAT DE L´INFORME TÈCNIC MUNICIPAL SOBRE 

EXPEDIENT D´INSCRIPCIÓ D’UN APROFITAMENT D’AIGÜES SUBTERRÀNIES A NOM DE 

...  

 

Es dóna compte de l’escrit tramès per l’Agència Catalana de l’Aigua, RE núm. 

755 en  data 16/03/2018, sol.licitant informe municipal, pel que fa a les matèries 

de la competència de l’Ajuntament, en relació l’expedient de sol.licitud 



d´inscripció d’un aprofitament d’aigües subterrànies al TM de Móra la Nova, per a 

ús agrícola, situat al ... del cadastre de rústica d’aquest TM,  incoat pels senyors ..., 

Exp. UDPH2018000961.  

 

 

El contingut de l´informe dels serveis tècnics municipals motiva l’acord a prendre, 

per la qual cosa es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents  

ACORDS: 

 

PRIMER: INFORMAR que la sol·licitud de referència es refereix a una finca situada 

en ..., d’acord amb l´Exp. UDPH2018000961 promogut pels senyors ...,  els qual 

haurà de sol.licitar a l’Ajuntament la corresponent llicència urbanística per 

l’EXECUCIÓ de les obres del pou, d´acord amb el contingut de l’informe dels 

serveis tècnics municipals a que s´ha fet referència. 

 

SEGON: COMUNICAR aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, per llur 

coneixement i efectes. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS. 

 

4.1. PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ADQUISICIÓ DE 

BÉNS MOBLES DESTINATS A LA DOTACIÓ DE DIVERSOS EQUIPAMENTS CULTURALS I/O  

INTERÉS CIUTADÀ, DE TITULARITAT MUNICIPAL, EXERCICI 2018. 

 

OBJECTE: ADQUISICIÓ MOBILIARI POLIVALENT DESTINAT A LA DOTACIÓ DE 

DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS, III Fase. 

 

Es dóna compte de les bases específiques reguladores per la concessió de 

subvencions durant l'any 2018 per part de la Diputació de Tarragona, publicades 

al BOPT núm. 25 del dia 05/02/2018,  destinades als  ajuntaments per l'adquisició 

de béns mobles i altres elements que serveixin per millorar les condicions dels 

esmentats equipaments i col.laborar en la seva gestió i funcionament per a 

equipaments culturals i/o d'interès ciutadà, de titularitat municipal, per l´exercici 

2018, La convocatòria per la sol.licitud d´aquests ajuts es publicà al BOPT núm. 46 

del dia 06/03/2018. 

  

L’Ajuntament de Móra la Nova té previst dur a terme, durant aquest exercici,  

l'adquisició de mobiliari divers, concretament carpes  i cadires i altres elements,  

per dotar els diferents edificis i equipaments municipals que periòdicament 

organitzen actes amb un aforament important d´assitents, i que requereixen del 

mobiliari mòbil i polivalent necessari per poder atendre les necessitats de cada 

acte, ja sigui jornada, trobada, conferència o presentació d’actes de tot tipus 

que es duen a terme en els diferents edificis i instal.lacions municipals, tant a l’aire 



lliure com a l’interior del pavelló polivalent, ateneu cultural i els seus espais 

exteriors,  pista polivalent, etc..  

 

L’adquisició d’aquest material suposarà, a la llarga, un estalvi considerable en 

l´hisenda municipal, ja que evitarà tindre que acudir al lloguer d´aquest tipus de 

material per cada acte en concret, i complementarà l´existent fins ara i que en 

molts dels actes celebrats la dotació municipal existent es queda curta. 

 

A tal efecte, es presenten el documents i pressupost que han fet arribar a 

l'Ajuntament diferents empreses subministradores d´aquests materials: 

 
DOCUMENT NÚM.  EMPRESA  MATERIAL  IMPORT 

Pressupost 6401 Comercial Llauradó Cadires i carros 

emmagatzematge 

5.360,30 € 

Factura 18000933 Comercial Llauradó SA Capes 3.071,98 € 

TOTAL ............................ 8.432,28 € 

 

Atès que el material complementari descrit es necessari per  la dotació, la millora 

i també per la gestió i funcionament dels equipaments culturals i d´interès ciutadà 

que s´han relacionat anteriorment, i essent que l´adquisició del mateix pot ser 

objecte d´una subvenció per part de la Diputació de Tarragona, dins del 

programa assenyalat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del 

següent  ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR l´actuació destinada l’ ADQUISICIÓ DE MOBILIARI POLIVALENT 

DESTINAT A LA DOTACIÓ DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS, 3a Fase, amb un 

pressupost total de VINT MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA NOU 

CENTIMS (8.432,28 €), tal i com ha quedat definida en la part expositiva del 

present acord. 

 

SEGON: APROVAR els pressupostos que a continuació es detallen, en relació a 

l´actuació aprovada: 

 
DOCUMENT NÚM.  EMPRESA  MATERIAL  IMPORT 

Pressupost 6401 Comercial Llauradó Cadires i carros 

emgatzematge 

5.360,30 € 

 

La factura corresponent al subministrament de les carpes, ha estat aprovada en 

aquesta mateixa sessió de la Junta de Govern Local. 

 

TERCER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona la corresponent subvenció, dins 

del programa per a l'adquisició de béns mobles per a equipaments culturals i 

d'interès ciutadà de titularitat municipal, exercici 2018,  per un import total de 

5.000,00 €. 

 

TERCER: Facultar al senyor Alcalde per la signatura de qualsevol document 

relacionat amb la petició aprovada, i tramitar-la per la plataforma e-Govern. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 



Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

4.2. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ACTUACIONS DE 

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE 

L´AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2018.  

 

Es dóna compte de les bases específiques reguladores i de la convocatòria   per 

la concessió de subvencions durant l'any 2018 per part de la Diputació de 

Tarragona, destinades a  les actuacions de protecció de la salut pública per a la 

millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. 

 

L´Ajuntament de Móra la Nova, durà terme les analítiques mínimes establertes  

per la norma sobre l´aigua potable durant l´any de 2018. 

 

Als efectes de poder participar en la convocatòria de subvencions amb les 

actuacions descrites, s´ha presentat un pressupost per l'empresa AIGÜES DE 

CATALUNYA, on es descriuen les actuacions de controls sobre la qualitat de 

l’aigua que es durant a terme per l’Ajuntament de Móra la Nova durant l’exercici 

2018. 

 

ACTUACIÓ 
PRESSUPOST  

amb IVA 

SUBVENCIÓ (FINS AL 95% 

DEL PRESSUPOST) 

FONS 

PROPIS 

Analítiques mínimes obligatòries 4.350,79 € 4.133,25 € 217,54 € 

 

Atès que les actuacions descrites  poden ser objecte de participar en la 

convocatòria de subvencions realitzada per la Diputació de Tarragona, es 

proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR el pressupost presentat per AIGÜES DE CATALUNYA per la 

realització de les analítiques mínimes establertes  per l’exercici 2018 pel control de 

la qualitat de l’aigua descrites en la part expositiva del present acord, i que es 

detallen a continuació: 

 

ACTUACIÓ 
PRESSUPOST  

amb IVA 

SUBVENCIÓ (FINS AL 95% 

DEL PRESSUPOST) 

FONS 

PROPIS 

Analítiques mínimes obligatòries 4.350,79 € 4.133,25 € 217,54 € 

 

SEGON: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció per import de 

QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (4.350,79 

€). La petició de subvenció es farà en model normalitzat a la Seu electrònica de 

la Diputació de Tarragona, presentant-se telemàticament. 

 

TERCER: Facultar al senyor Alcalde per la signatura de qualsevol document 

relacionat amb la petició aprovada. 
 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 



 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 9/2018. 

 

RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

406 TTEE COMUNICACIO. Pub.Fira Actiu Natura.Fra.18-406               217,80    

500 SORIGUE. Aglomerat Pl.Catalunya+altres.Fra.18-500               169,40    

501 ECA. Revisió inst. elèctrica Mas Coixa.Fra.18-501               396,94    

502 R.FALSET. Publicitat Esc. Arts. Febrer.Fra.18-502                 64,13    

503 CONECTA2. El. Febrer Mas Coixa. Fra.18-503               514,83    

504 CONECTA2. El. Cotxera tren Febrer. Fra.18-504               326,71    

505 CONECTA2. El. Inst. Escola Febrer.Fra.18-505            1.034,39    

506 CONECTA2. El. Llar Infants Febrer.Fra.18-506               379,96    

507 CONECTA2. El. Ateneu/Biblio Febrer.Fra.18-507               622,97    

508 CONECTA2. El. Pav. Firal Febrer. Fra.18-508            1.416,29    

509 S.CATALANA. Asseg.treb.14/3/18a14/3/19.Fra.18-509            2.085,88    

510 EMOZIONAT. Copes diversos actes 2018.Fra.18-510            1.585,10    

511 FEFIC. Quota Associació 2018.Fra.18-511               692,12    

512 CONECTA2.El.Pav.Esports/Camp Futbol Feb.Fra.18-512            4.950,05    

513 NOVELEC. Bombetes LED Biblioteca.Fra.18-513               168,55    

515 LLAURADO. Mat. divers biblioteca. Fra.18-515                 18,71    

516 LLAURADO. Vestuari Brigada. Fra.18-516               425,92    

517 LLAURADO. Abono trav. Fira Natura.Fra.18-517 -             821,58    

518 LLAURADO. Terra jardineria. Fra.18-518               337,93    

519 LLAURADO. Abono palets. Fra.18-519 -               64,61    

523 LLAURADO. Mat. parcs i jardins. Fra.18-523                   0,71    

524 MIAQGRO. Fitosanitaris jardineria. Fra.18-524               475,20    

525 ECA. Revisió ascensor Mas Coixa. Fra.18-525               136,79    

526 ECA. 2a Revisió ascensor Mas Coixa. Fra.18-526                 62,92    

528 LLAURADO. Mat. divers FIO. Fra.18-528            1.965,95    

530 MAÑE AUTO.Canvi bombetes llums vigilant.Fra.18-530                 26,38    

532 QUIRON. Vigilància salut 14/3a13/4.Fra.18-532               364,10    

533 MAS CARANDELL. Formació inst. legionel.Fra.18-533               840,75    

534 ARGAEX. Prod. neteja carrers/parets.Fra.18-534               193,70    

 

TOTAL          18.587,99    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Import (Eur)  

392 JB.JUAN MASOT, barana A.Guimerà Fra.18-392 13.298,47    

444 C.LLAURADO. Carpes FIO. Fra.18-444            3.071,98    

464 FERRALLATS HOSPIMORA, Intal. barana A.Guimerà Fra. 18-

464 

11.943,16 

514 LLAURADO. Canal pladur arxiu Ajuntament.Fra.18-514                   3,03    

520 LLAURADO. Mat. divers obres Mas Coixa. Fra.18-520               221,76    

521 LLAURADO. Pladur arxiu Ajuntament. Fra.18-521               193,07    

522 LLAURADO. Vorada parc 26 d'octubre.Fra.18-522               117,71    

527 LLAURADO. Abono Fra. 18000516. Fra.18-527 -          5.037,93    

531 CAIXABANK. Leasing escombrador Abril.Fra.18-531            1.553,13    

 

TOTAL           25.364,38    

 



VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL. 

 

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DEL PAGAMENT D’UNA MENSUALITAT 

INTEGRA PER COMPLIMENT DE 35 ANYS EFECTIUS A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA 

NOVA. 

 

D’acord amb la instància presentada per la senyora MARIA REMEI NOGUES PENA 

amb registre d’entrada número 746 de data 16/03/2018 referent a la sol·licitud de 

pagament d’una mensualitat integra per complir 35 anys de servei efectiu. 

 

Segons l’article 29.7(Gratificacions per antiguitat) de les condicions de treball del 

personal funcionari de l’Ajuntament de Móra la Nova, que literalment diu: 

 

Per tal de contribuir a mitigar la despesa de caràcter social que suportin, els 

treballadors de l’Ajuntament de Móra la Nova, que acreditin els anys de servei 

efectiu que es relacionen, percebran, per una sola vegada, un màxim de l’import 

d’una mensualitat íntegra tal com s’indica a continuació: 

 

> En complir-se els 25 anys: el 100% de l’import. 

> En complir-se els 30 anys: el 100% de l’import i una setmana extra de vacances. 

> En complir-se els 35 anys: el 100% de l’import. 

> En complir-se els 40 anys: el 100% de l’import i una setmana extra de vacances. 

 

Pel cobrament d’aquests imports caldrà acreditar documentalment a 

l’Ajuntament de Móra la Nova haver suportat en el termini de 3 anys anteriors i 3 

anys posteriors de l’edat determinada anteriorment despesa de caràcter social 

derivada de: 

 

Despeses sanitàries, suportades per la unitat familiar del funcionari fins al segon 

grau de consanguinitat. 

 

Despeses de formació, suportades per la unitat familiar del funcionari fins al segon 

grau de consanguinitat. 

 

Despeses derivades de quotes de llar d’infants o residències d’avis, suportades 

per la unitat familiar del funcionari fins al segon grau de consanguinitat. 

 

La Sra. Maria Remei Nogues Pena ha acreditat documentalment despeses 

derivades de formació suportades per la unitat familiar del funcionari. 

 

Vist l’informe favorable del secretari Interventor, 

 

La Junta de Govern Local PROPOSA aprovar el pagament d’una mensualitat 

integra en la nòmina del mes de març de 2018. 



 

NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva 

efectivitat.  

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE SEGURITAT I SALUT DE L’ACTUACIÓ 

“MILLORA DE L’ENLLUMENAT ZONA BANCALETS I C. BRUC”. 

 

Es dóna compte del Pla de seguretat i salut de l'obra “Millora de l´enllumenat 

públic de la zona del Bancalets i el C. El Bruc”, que ha estat presentat per 

l´empresa adjudicatària de les obres ETRA BONAL, SA, en data 16/03/2018 i 

mitjançant escrit núm. RE 753, juntament amb l’informe favorable per l'aprovació 

del Pla, emès per l´arquitecte tècnic municipal, senyor Jordi Sasplugas Deu. 

 

L´obra municipal es troba  inclosa en el Pla d´Acció Municipal (PAM) de l´any 

2017, de la Diputació de Tarragona. 

 

Atès l´informe favorable del tècnic municipal,  es proposa a la Junta de Govern 

Local, l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER. APROVAR el PLA DE SEGURETAT I SALUT de l’obra de “Millora de 

l´enllumenat públic de la zona del Bancalets i el C. El Bruc”, que ha estat 

presentat per l´empresa ETRA BONAL, SA, adjudicatària de les obres. 

 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a ETRA BONAL, SA, pel seu coneixement i 

efectes oportuns. 

  

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

VUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA I DE 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L’ACTUACIÓ “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ 

DE DARMÓS PEL PILÓ”. 

 

Vist el projecte de l´obra “Pavimentació del camí de Darmós pel Piló”, i la 

necessitat de fer l’encàrrec del projecte i de designar el director de l’obra i el 

tècnic coordinador de la seguretat i salut de l´obra. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.  NOMENAR al senyor JORDI SASPLUGAS, arquitecte tècnic, com a 

DIRECTOR DE L’OBRA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT en la fase 

d’execució de l’obra amb les funcions que determina l’article 9 del RD 1627/1997, 

en relació a l´obra “Pavimentació del camí de Darmós pel Piló”. 



 

SEGON. COMUNICAR el present acord al senyor JORDI SASPLUGAS DEU, als 

efectes oportuns 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull 

 

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN PROJECTE D’OBRES. 

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL “PAVIMENTACIÓ 

EXTERIOR PAVELLÓ FIRAL”. 

 

Es presenta el projecte de l’obra de titularitat municipal “Pavimentació exterior 

del pavelló firal”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal senyor Jordi 

Sasplugas Deu. 
 

Les obres definides en el mateix consisteixen en l´execució dels treballs necessaris 

per la pavimentació de l’exterior del pavelló firal al costat oest del mateix en front 

a la vidriera lateral, entre el carrer Imperial Tarraco i la passarel.la del Barranc de 

Nolla. 

 

El seu import per contracta és de VINT-I-UN MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB 

TRENTA-CINC CÈNTIMS (21.045,35 €),  IVA inclòs. 

 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, 

segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació 

pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 

 

És pel que es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR INICIALMENT el projecte de l’obra de titularitat municipal 

“Pavimentació exterior del pavelló firal”, redactat per l’arquitecte municipal 

senyor Jordi Sasplugas Deu, amb un pressupost d’execució per contracta de 

VINT-I-UN MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (21.045,35 €),  

IVA inclòs. 

 

SEGON: SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant anunci a 

inserir al BOPT, a la web municipal i al tauler d’anuncis, per un període de TRENTA 

(30) DIES, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPT. Si 

durant aquest període no és formulen al.legacions ni reclamacions el projecte 

s´etendrà DEFINITIVAMENT aprovat. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull 

 



DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I FACTURA DE L’OBRA 

“ARRANJAMENT DE L’ENTORN DEL BARRI DEL REMEI”, I DE ACTES DE PREUS 

CONTRADICTORIS 

 

10.1 APROVACIÓ DE LA  CERTIFICACIÓ D'OBRA  NÚM. 1  “D’ARRANJAMENT DE 

L’ENTORN DELS CARRERS DEL BARRI DEL REMEI” I DE LA SEVA FACTURA. 

 

L´empresa adjudicatària de l’obra municipal “D’ARRANJAMENT DE L’ENTORN DELS 

CARRERS DEL BARRI DEL REMEI”,  AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA, amb NIF 

A43017854,  lliura a aquest ajuntament la següent documentació: 

 

a) CERTIFICACIÓ D’OBRA: 

 

NÚM. PERÍODE IMPORT 

1 Febrer/2018 30.294,39 € 

 

b) FACTURA: 

 

NÚM. CONCEPTE  IMPORT  

18035001 Certificació núm. 1 de l'obra “Arranjament de 

l’entorn dels carrers del barri del remei” 

 

30.294,39 € 

 

Per tot això es proposa a  la Junta de Govern Local, l’dopció del següent ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR la certificació núm.  1 de l’obra “Arranjament de l’entorn dels 

carrers del barri del remei” per import de TRENTA-MIL DOS-CENTS NORANTA-

QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (30.294,39 € IVA inclòs), lliurada pel 

contractista adjudicatari, l´empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA, amb 

NIF A43017854, i conformada per la direcció tècnica de la mateixa, l´arquitecte 

municipal, senyor  Antonio Masalias Ibáñez. 

 

SEGON: APROVAR la FACTURA NÚM. 18035001 emesa pel contractista AUXILIAR 

DE FIRMES Y CARRETERAS SA, amb NIF A43017854,  en concepte de la certificació 

núm. 1 de l’obra  “Arranjament de l’entorn dels carrers del barri del remei” per 

import de TRENTA-MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU 

CÈNTIMS (30.294,39 € IVA inclòs). 

 

TERCER: RECONEIXER aquesta obligació a càrrec de la partida 2018/7/165/  61900 

del pressupost vigent de 2018. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

10.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA 

“D’ARRANJAMENT DE L’ENTORN DELS CARRERS DEL BARRI DEL REMEI” . 

 



Per part de la Direcció d’Obres s'ha proposat l’aprovació de QUATRE (4) PREUS 

CONTRADICTORIS de l'obra que s’ha realitzat durant el mes de FEBRER/2018. 

Aquests preus contradictoris es corresponem a treballs que no hi figuren al 

projecte adjudicat i que han de ser d’aplicació per al bon desenvolupament de 

les obres. Els preus han estat acceptats pel contractista  i per la direcció de 

l´obra, d’acord amb les ACTES signades en data 28/02/2018. 

 

D’acord amb els articles 217 de la LCSP i 158 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, es proposa a la Junta de Govern 

Local, l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR LES QUATRE (49 ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS de 

l’actuació municipal “D’ARRANJAMENT DE L’ENTORN DELS CARRERS DEL BARRI 

DEL REMEI”, subscrites pel Director de l’Obra i per l’adjudicatari, i que corresponen 

a obres del  mes de FEBRER/2018. 

 

SEGON: D’acord amb l’establert a l’article 158.2 del Reglament de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, els nous preus es consideren 

incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

ONZE. DESPATX D’OFICI. 

 

11.1. SOL.LICITUD D´EXEMPCIÓ DEL PAGAMENT DE L´IBI  DE L´EDIFICI DEL CAP DE 

MÓRA LA NOVA. 

 

Es dóna compte de petició formulada per l´Institut Català de la Salut, núm. RE 

4381,  mitjançant el qual sol.licita l´exempció del pagament de l´IBI d´Urbana de 

l´edifici del Centre d´Assistència Primària de Móra la Nova, situat al C. Francesc 

Macià, núm. 58 de Móra la Nova, amb referència cadastral 

2924303CF0522D0001GE, atès que l’ús destinat de l’edifici és el sanitari per tractar-

se d´un centre d´atenció primària. 

 

La petició s´enmarca  dins de les exempcions contemplades en  l´art. 62.3 del RDL   

2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Local, on parla de que les ordenances fiscals podran regular 

exempcions tributàries a favor de bens de titularitat pública destinats a centres 

sanitaris que efectivament realitzin aquesta funció. 

 

La vigent ordenança municipal reguladora de l´Impost sobres Béns Immobles, 

estableix en el seu article 4. Exempcions, la relació de bens immobles que 

gaudiran de l´exempció tributària de forma autòmàtica, així com els que podran 

obtenir-la prèvia sol.licitud dels seus titulars i acreditació de que compleixen els 

requisits exigits. 

 



Considerant que la petició formulada per l´Institut Català de la Salut compleix tots 

els requisits legals per obtenir l´exempció tributària de l´edifici destinat a Centre 

d´Assistència Primària de Móra la Nova, es proposa a la Junta de Govern Local, 

l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER. ACCEPTAR la petició formulada per l´Institut Català de la Salut, i PROVAR 

establir l´EXEMPCIÓ tributària de l´Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa  

d´Urbana de l´edifici del Centre d´Assistència Primària de Móra la Nova, situat al 

C. Francesc Macià, núm. 58 de Móra la Nova, amb referència cadastral 

2924303CF0522D0001GE, atès que l’ús destinat de l’edifici és el sanitari per tractar-

se d´un centre d´atenció primària. 

 

SEGON.  L´EXEMPCIÓ aprovada tindrà efectes a partir de l´exercici 2019, i caldrà 

adreçar l´oportuna comunicació a l´entitat que gestiona la recaptació de tributs 

que és l´organisme de BASE – Gestió d´ingressos, i encarregada de la recaptació 

dels impostos i taxes municipals d´aquest Ajuntament, pel seu coneixement i 

efectes oportuns. 

 

TERCER. NOTIFICAR a l´Institut Català de la Salut els presents acords per al seu 

coneixement. 

QUART.  Si es vol impugnar la present resolució, 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. 

 
VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

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

la Presidència, essent les 19.45 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


