
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 14/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 03/04/2018, 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 en funcions 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:  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 

 

D) EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

 

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, conveni de col·laboració entre l’administració de la generalitat de 

Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament i l’ajuntament de Móra la Nova en relació 

amb el projecte de servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora. 

QUART. 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 20/03/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 



SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 14/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 27/03/2018 fins 03/04/2018 
 

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 

857 B46278537 180675 

ABBE GLOBAL,  SL 

Postes retractils + senyeres 

Partida:  05/912/22601/01 

 

56,46 € 

 

Pressupostos DESPESA INVERSIÓ 

 
Núm. 

Registre 
NIF Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

857 B46278537 180675 

ABBE GLOBAL,  SL 

Postes retractils + senyeres 

Partida: 02/130/62501/01 

 

348,48 € 

 
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, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA EN RELACIÓ 



AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 

IMPULSORA. 

 

Vist el conveni de col.laboració entre l’administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament i l’ajuntament de Móra la 

Nova en relació amb el projecte de servei comunitari per la creació d’una 

comissió impulsora. 

Vist que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure 

entre l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a 

l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument per 

desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei comunitari permet a 

l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent 

així l’educació en valors i el compromís cívic. 

 

Vist que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Móra la Nova 

volen afavorir la implementació del projecte de Servei comunitari entre els 

estudiants de secundària obligatòria amb la finalitat de facilitar que els 

estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin 

accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin 

en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.   

 

Es PROPOSA  a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,  

 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la 

Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’ensenyament i 

l’ajuntament de Móra la Nova en relació amb el projecte de servei comunitari 

per la creació d’una comissió impulsora. 

 

SEGON. Facultar a l’Alcalde per la signatura del citat Contracte. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

QUART. DESPATX D’OFICI. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DELS SEGÜENTS PUNTS DE 

L’ORDRE DEL DIA ES PASSEN A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ 

 

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCLUSSIÓ DE LA FESTA DELS TRES TOMBS DINS DE 

L’ASSEGURANÇA CIVIL I PATRIMONIAL. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova sol·licitarà la inclusió dins de l’assegurança de 

responsabilitat civil i patrimonial que té contractada, els actes que realitza 



l’Entitat Equus Ebre el dia 22/04/2018 dins de la Festa dels Tres Tombs, d’acord 

amb la sol·licitud de l’entitat (RE 146 de data 17/01/2018).  

 

En el punt 4.19  de riscos coberts de les condicions particulars de l’assegurança 

de responsabilitat civil contractada per l’Ajuntament de Móra la Nova, s’inclouen 

les responsabilitats directes de les comissions organitzadores de festes i actes 

d’entitats al municipi a les que no sigui part integrant l’assegurat, a condició que 

l’assegurat informi prèviament a l’Assegurador, per que es faci constar a la 

pòlissa, les dades del risc corresponents a la identificació de la Comissió 

organitzadora i els actes previstos, adquirint així la condició d’Assegurats 

addicionals al contracte, us adjuntem les dades de les activitats que realitza la 

següent entitat per incloure dins de l’assegurança. 
 

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 


