
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 18/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

MAIG DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 02/05/2018, 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:  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, de la relació de factures 14/2018. 

QUART. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a urbanisme/activitats. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de Projecte de condicionament acústic del pavelló firal multiusos. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de Projecte d’Instal·lació d’un ascensor interior, edifici C/Diputació nº 26.  

SETÈ. 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 17/04/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 



APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 17/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 25/04/2018 fins 02/05/2018 
 

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 (IVA 

inclòs) 

1700 39915437H 
18/180003

4 

VICTOR CUBELLS MARTINEZ 

Rep. Porta pav. firal 

Partida: 13/4311/21200/01 

 

111,94 € 

 

 

Pressupostos DESPESA INVERSIÓ 

 

Núm. 

Registre 
NIF Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

1310 39894230V 0701252 

JOAN CARLES MARTI  

AA Oficines municipals 

Partida: 02/920/63200/01 

 

1.149,50 € 

 
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, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 14/2018. 

 

RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

729 A.MASALIAS. Serveis tècnics Abril.Fra.18-729         720,80    



730 RISK CONTROL. Controladors 3 tomps. Fra.18-730         440,50    

731 CATALANA.Asseg.treb.comp.14/3/17a14/3/1.Fra.18-731         450,68    

732 R.TURCH. Servei comunicació Març. Fra.18-732         456,00    

733 A.SERVEIS.Serv.desrat.claveg. Fra.18-733         566,01    

736 SAHICASA. Curs mant. piscines. Fra.18-736         720,00    

737 J.J.CRESCENTI. Rep. enllaç ràdio. Fra.18-737           95,00    

738 EL PUNT. Quota abril 2018 Les ciutats.Fra.18-738         539,84    

739 R.TURCH. Servei comunicació abril.Fra.18-739         456,00    

740 E.RION. Revisió extintors esc. Arts.Fra.18-740             3,57    

741 TELEFONICA. Telefonia fixa Abril.Fra.18-741         451,26    

742 TELEFONICA.Telefonia fixa Abril concurs.Fra.18-742           32,67    

743 J.SASPLUGAS. Serveis tècnics Abril. Fra.18-743         486,54    

 

TOTAL      5.418,87    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Import (Eur)  

728 CAIXABANK. Leassing escombradora Maig.Fra.18-728      1.553,13    

734 J.M.CASAS. Tela vestits Gegants. Fra.18-734           68,50    

735 A.CARRERAS. Roba i confec. gegants. Fra.18-735      1.449,13    

 

TOTAL      3.070,76    

 

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, D’ASSUMPTES RELATIUS A URBANISME/ACTIVITATS. 

 

4.1. PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. EXP. 2/18 RC.  

 

EXP: 02/18 ABR 

ACTIVITAT: TINENÇA I ENSINISTRAMENT DE 9 GOSSOS 

 

El senyor ..., va comunicar en data 13/02/2018, núm. RE 392, l’inici de l’activitat 

dedicada a ALLOTJAMENT I ENSINISTRAMENT DE 9 GOSSOS,  ubicada al ... 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la COMUNICACIÓ PRÈVIA per l’exercici de 

l’activitat dedicada a TINENÇA I ENSINISTRAMENT DE 9 GOSSOS (sense serveis a 

tercers), realitzada  pel senyor ..., i  ubicada al ... d´aquest terme municipal,  

d’acord amb l’Exp. 02/18 RC, i el contingut de l´art. 52 de la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre,  de prevenció i control ambiental de les activitats.  

 



SEGON: 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. 

 

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 PROJECTE DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL 

PAVELLÓ FIRAL MULTIUSOS. 

 

Es presenta el projecte de l’obra de titularitat municipal “Condicionament acústic 

del Pavelló Firal Multiusos”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, senyor 

Antoni Masalias Ibàñez 
 

Les obres definides en el mateix consisteixen en la correcció  dels problemes 

acústics de l´edifici, produïts per un excessiu temps de reveberveració en cas de 

realitzar-se en el mateix actes festius i de caire musical. 

 

El seu import per contracta és de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS 

AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (28.571,49 €),  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 

“Condicionament acústic del Pavelló Fira Multiusos”, redactat per l’arquitecte 

municipal senyor Antoni Masalias Ibàñez, amb un pressupost d’execució per 

contracta de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-

NOU CÈNTIMS (28.571,49 €),  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. 

 

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR 

INTERIOR, EDIFICI C/DIPUTACIÓ Nº 26.  

 

Es presenta el projecte de l’obra de titularitat municipal “Instal.lació d’un 

ascensor interior al Pavelló Esportiu”, redactat per l’arquitecte tècnic, senyor Joan 

J. Rodríguez Sabaté. 
 

Les obres definides en el mateix consisteixen en la instal.lació d´un ascensor en el 

vestíbul que dona accés a l´escala general de l´edifici, a fi de facilitar 

accessibilitat i l´eliminació de les barreres arquitectòniques als usuaris de 

l´equipament esportiu.  

 

El seu import per contracta és de VINT-I-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN 

EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (29.751,61 €),  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 

“Instal.lació d’un ascensor interior al Pavelló Esportiu”, redactat per l’arquitecte 

tècnic,  senyor Joan J. Rodríguez Sabaté, amb un pressupost d’execució per 

contracta de VINT-I-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN 

CÈNTIMS (29.751,61 €),  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´atendrà 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. 

 



NOVÈ. 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 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE SINISTRE 02/2018. 

 

EXPEDIENT DE SINISTRE. 

 

EXPEDIENT NÚM. 02/2018.  

 

             

 EDIFICI: Pavelló Firal 

   SINISTRE. Actes vandàlics Pavelló Firal Municipal 

Es dóna compte de l’expedient de sinistre núm. 02/2018, instruït a conseqüència 

dels danys per actes vandàlics a l’edifici del Pavelló Firal el dia 01/10/2017. 

Vista la valoració de la reparació dels danys efectuada pels serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Móra la Nova per import de 1.205,00. 

 

És pel que la Junta de Govern Local, proposa el següent ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR la valoració dels danys produïts d’acord amb la valoració 

efectuada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Móra la Nova per import de 

1.205,00 segons l’esmentat a la part expositiva d’aquest acord. 

 

SEGON: TRAMITAR la documentació adient per tal que l'Ajuntament rebi la 

corresponent indemnització. 

 

TERCER: NOTIFICAR el present a l’asseguradora, 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. 

 

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 


