
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 24/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

JUNY DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 05/06/2018, essent les 19.15 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 les darreres 2 actes de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, d’inci d’expedient i dels plecs de clàusules administratives particulars 

d’un arrendament per adjudicació directa. 

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

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 25/05/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 



Relació de pressupostos núm. 22/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 01/06/2018 fins 05/06/2018 

 

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) 

2385 A28007748 043646254 

FERRER & OJEDA ASOCIADOS 

Asseg. Pre-festa 25 anys lluna plena 

Partida: 03/3371/22609/01 

 

154,54 € 

 

 

     Pressupostos DESPESA INVERSIO 

 

Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

2313 B43411602 2018/460 

SPORTSFEVI 

Mat. parc  

Partida: 00/171/69103/01 

 

7.271,50 € 

 

 

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, D’INCI D’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS D’UN ARRENDAMENT PER ADJUDICACIÓ DIRECTA. 

 

ANTECEDENTS 

 

Aquest Ajuntament està interessat en dur a terme un arrendament d’un 

terreny de 680,45m2, concretament una part de la parcel·la cadastral 



amb nº de referència cadastral 43095A001000940000KB  –segons es detalla  

en l’informe del tècnic municipal de data 4 de JUNY de 2018-, ubicat al 

costat de l’embarcador del riu, per les següents circumstàncies: 

_ 

Concretament és tracta d’un terreny que serviria per, poder utilitzar en cas 

d’aglomeració a la zona de l’embarcador 

 

A tal efecte, s’estima oportú tramitar un expedient d’arrendament 

mitjançant adjudicació directa, atesa la manca d’altres solars en la zona 

disponibles per aquest fi._ 

 

Vist que l’arrendament que es pretén té naturalesa de contracte privat. No 

obstant això, l’art. 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic -LCSP 2017-, estableix que els mateixos es regiran quant a 

la seva preparació i adjudicació en defecte de normes específiques, per 

les Seccionis 1a . i 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei de 

Contractes i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 

supletòriament les restants normes de dret administratiu o, si escau, les 

normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat 

contractant. Pel que fa al seu efectes, modificació i extinció, aquests 

contractes es regiran pel dret privat. Dr 

privat._ 

Vist l’informe tècnic favorable emès per l’Arquitecte Municipal. 

_ 

Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de l’Ajuntament. 

_ 

Vist l’informe de fiscalització favorable emès per l’Interventor de 

l’Ajuntament. 

_ 

Per tot això la Junta de Govern Local de la Corporació municipal, proposa 

l’adopció del següent,  

 

ACORD 

_ 

PRIMER.- Aprovar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació de 

l’expedient administratiu per a l’adjudicació directa de d’un terreny de  

680,45m2, concretament una part de la parcel·la cadastral amb nº de 

referència cadastral 43095A001000940000KB  –segons es detalla  en 

l’informe del tècnic municipal de data 4 de JUNY de 2018-, ubicat al costat 

de l’embarcador del riu, , amb una durada inicial de l’arrendament d’UN 

ANY, prorrogables fins a un màxim de 10 anys i una renda anual de: Import 

de l´IBI de Rústica del total de la  finca que per l´any 2018 té una quota 

líquida de 43,95 € 

_ 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=ART.26
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=SEC.2.1.1.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=SEC.2.1.1.2


SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars pels 

quals ha de regir-se la present licitació. 

_ 

TERCER.- Convocar el present procediment de licitació, sol·licitant la 

pertinent oferta al propietari del bé immoble, per tal que en el termini de 

10 dies es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. I facultar 

l’Alcaldia per a la signatura dels documents que siguin precisos per a 

l’execució del present acord. 
 

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. APROVACIÓ, SI ESCAU, D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA 

LEGALITAT URBANÍSTICA. 

_ 

ANTECEDENTS 

_ 

Que per part dels Serveis Tècnics Municipals es va emetre un informe en data 

04/06/2018, en el qual es posa de manifest la necessitat d´iniciar un expedient de 

protecció de la legalitat urbanística al senyor ..., ates que aquesta darrer  va 

sol.licitar en data 22/08/2017 llicència municipal d´obres per la instal.lació  d´ una 

tolva de sansa al recinte del moli d´oli existent en l´edifici de la Cooperativa 

agrícola de Móra la Nova,d´acord amb lax. 61/17 R.  

 

Es proposa a la junta de Govern local l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística contra al 

senyor ..., en relació amb els següents fets, ja finalitzats:  

 

 Haver executat la instal.lació d´una tolva de sansa al recinte del molí d´oli de 

l´edifici de la Cooperativa Agrícola de Móra la Nova, no ajustada al contingut 

de la llicència d’obres concedida, la qual únicament preveia la substitució de 

la tolva existent, i no la instal.lació d´una nova, Exp. 61/17 R. 

 

SEGON. Nomenar com Instructor del procediment en Josep Maria Piñol Jurado, i 

Na Remei Noguès Pena, com Secretària del mateix, que podran abstenir-se 

d'intervenir en el mateix, o ser recusats pels interessats, per les causes, i en la 

forma que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-. La persona instructora ha d'incorporar al 

procediment les actuacions prèvies practicades i impulsar-lo d'ofici en tots els 

tràmits. 

_ 

TERCER. Comunicar el present acord a l'interessat, concedint-li termini de QUINZE 

DIES per tal que formuli al·legacions i presenti els documents i justificacions que 

estimi pertinents. 



_ 

QUART. Tractant-se d'actes legalitzables, requerir a l'interessat per tal que, en el 

termini de DOS MESOS a comptar des de la notificació de la present Resolució, 

efectuï davant aquest Ajuntament, i conforme allò disposat a la legislació 

urbanística aplicable, l’adequació de les obres a la llicència urbanística 

concedida.  

 

S'adverteix que les mesures de restauració de la realitat física alterada i l'ordre 

jurídic vulnerat que es poden adoptar en cas que l'acte no es legalitzi de 

conformitat amb el requeriment que s'efectua poden ser l’enderroc de la 

instal.lació no adequada a llicència. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

 

CINQUÈ. DESPATX D’OFICI.  

 

No hi ha assumptes a tractar. 

 

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

la Presidència, essent les 20.15 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


