
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 25/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

JUNY DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 12/06/2018, 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 la darrera acta de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, de la relació de factures 19/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de petició d’una subvenció a la Diputació de Tarragona. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de premis de fotografia. 

SETÈ. Aprovació, si escau, d’un projecte d’obres “Reparació de col·lector de Sanejament al carrer 

Major”. 

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

dels projecte “Reparació de col·lector de Sanejament al carrer Major”. 

NOVÈ. 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 31/05/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 23/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 06/06/2018 fins 12/06/2018 

 

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 INVERSIO 

 

Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

2432 A60401585 ---- 

AIGÜES DE CATALUNYA 

Hidrant camí estació 

Partida: 02/150/62501/01 

 

1.840,64 € 

 

 

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 19/2018. 

 
INFORME DE NECESSITAT DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE 

FACTURES 

 

Vista la següent relació de factures, en relació amb la tramitació dels contractes 



menors i en compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern local 

l’adopció del següent, 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- INFORMAR que: 

 

1er. En relació a la relació de factures les necessitats dels contractes menors 

derivats d’aquestes factures s’indiquen en la columna de descripció de la relació 

(art. 118.1 LCSP 2017). 

 

2on. Conforme l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic –LCSP-,: 

 

- Les contractacions menors derivades de la relació de despeses que es 

proposa aprovar no alteren l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 

de les regles generals de contractació. 

 

- Els contractistes proposats no han subscrit més contractes menors que 

individual o conjuntament superin l’import de 15.000 euros pel mateix 

objecte contractual. 

 

SEGON.- APROVAR la relació de factures següent: 

 
RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Imp.Factura (Eur)  

173 TELEFONICA. Telefonia fixa Desembre'17.Fra.18-173                     450,10    

174 TELEFONICA. Telefonia fixa desembre'17.Fra.18-174                       32,67    

954 DISBEGRUP. Abonament Aquarade. Fra.18-954 -                     36,76    

955 RUT TURCH. Servei comunicació Maig.Fra.18-955                     456,00    

956 MERCAMASOS. Plantes hort Llar Infants.Fra.18-956                       28,36    

957 MERCAMASOS. Centre J.Pena+Plantes.Fra.18-957                       58,52    

958 A.CARRERAS. Mat.Esplai+Esc.Arts+Caspol.Fra.18-958                       60,90    

959 E.SALVI.Pista voleifanf Festa Major '17.Fra.18-959                     338,80    

963 BNP.Rènting fotocopiadora Oficines Juny.Fra.18-963                       54,45    

964 BNP. Rènting fotocopiadora OAC Juny. Fra.18-964                     135,46    

965 LLAURADO. Garvancillo Brigada. Fra.18-965                     220,83    

966 LLAURADO. Malla mant. camins. Fra.18-966                       73,93    

967 LLAURADO. Tub. instal. Ed. Coop. Fra.18-967                       33,59    

968 LLAURADO. Sauló parcs i jardins. Fra. 18-968                     240,39    

969 LLAURADO. Escaiola Escola Arts. Fra.18-969                       32,83    

970 LLAURADO. Mat. Divers jardineria. Fra.18-970                     146,07    

972 LLAURADO. Guix Mas Coixa. Fra.18-972                         2,11    

974 LLAURADO. Mat. divers rep. piscines. Fra.18-974                     597,92    

975 LLAURADO. Vestuari Brigada. Fra.18-975                     967,76    

976 DISBEGRUP. Queviures cursa Caspolino.Fra. 18-976                       48,57    

977 SOLRED.Gas-oil vehicles municipals Maig.Fra.18-977                  1.083,77    

978 DISBEGRUP. Queviures Fira Riu Natura.Fra.18-978                     177,39    



980 LYRECO. Tòner Jutjat+Biblioteca. Fra.18-980                     403,76    

981 LYRECO. Tòner E.Arts+Ll.Inf.+Bibl+Of. Fra.18-981                     814,12    

982 LYRECO. Tòner Of.+Biblio+Ll.Inf+E.Arts. Fra.18-982                     446,14    

983 M.E. BUS. Servei bus jubilats Maig+8/4.Fra.18-983                     167,99    

984 GAS NATURAL. Gas Inst. Esc. 26/4 a 26/5.Fra.18-984                     494,56    

986 CONECTA2. El. Pav. Firal Maig. Fra.18-986                     889,52    

987 GERMANS GIRONES. Neteja via pública.Fra.18-987                     381,15    

989 R.MONTSERRAT.Bateria grup+oli dumper+bo.Fra.18-989                     129,87    

990 M.HIDRAULICS. Mat. divers parcs i jardi.Fra.18-990                       240,41    

991 J.MARTI. Pujar torn Escola Arts. Fra.18-991                       131,77    

992 MRW. Ports llibres Biblioteca. Fra.18-922                         65,80    

994 GRT. Tractament residus Festa Ermita.Fra.18-994                         24,05    

995 J.PASANAU. Queviures Festa Ermita.Fra.18-995                       592,55    

996 XEIC. Fibra Casa Consistorial Juny.Fra.18-996                         39,90    

997 XEIC. WIMAX Piscines Juny.Fra.18-997                         39,91    

998 XEIC. WIMAX Centre int. ferroc.Juny.Fra.18-998                         39,91    

999 XEIC. WIMAX+Trucades Juny Llar Inf.Fra.18-999                         46,38    

1000 CONECTA2. El. Cotxera tren Turis. Maig.Fra.18-1000                       321,93    

1001 CONECTA2. El. Inst. Escola Maig.Fra.18-1001                       977,04    

1002 CONECTA2. El. Ateneu/Biblio Maig.Fra.18-1002                       573,10    

1004 I.MONTE. Talonaris oficines+piscines.Fra.18-1004                       315,81    

1005 CONECTA2. El. Mas Coixa Maig.Fra.18-1005                       545,44    

1006 FULTON. En. Pub. 03/04 a 02/06.Fra.18-1006                    8.003,02    

1007 CONECTA2. El. Pav. Esports Maig.Fra.18-1007                    1.410,23    

1008 CONECTA2. El. Llar Infants Maig.Fra.18-1008                       254,83    

1010 VEGA-CREST.Fotocòpies OAC fins 14/3/18.Fra.18-1010                       527,80    

1011 VEGA-CREST.Fotocòpies Ofi.fins 14/3/18.Fra.18-1011                       431,27    

1012 CLUA. Mat. rep. Festa Lluna Plena.Fra.18-1012                         34,88    

1013 CLUA. Mat. rep. Inst. Escola. Fra.18-1013                         66,27    

1014 CLUA. Mat. divers. Esc. Arts. Fra.18-1014                         50,83    

1015 CLUA. Escala Gegants. Fra.18-1015                         61,30    

1020 CLUA. Mat. divers Parcs i Jardins. Fra.18-1020                       299,23    

1021 CLUA. Mat. divers Pav. Esports. Fra.18-1021                           9,51    

1022 CLUA. Mat. vigilants. Fra.18-1022                         29,51    

1024 BENTIEB.Prod. neteja Casa Consit.Maig.Fra.18-1024                         20,40    

1025 BENTIEB.Prod. div.Casa Consist.Maig.Fra.18-1025                       313,80    

1026 BENTIEB.Prod. neteja Llar infants Maig.Fra.18-1026                         46,29    

1027 BENTIEB.Prod. neteja Mas Coixa Maig.Fra.18-1027                         46,10    

1028 BENTIEB.Prod. neteja Ateneu Maig.Fra.18-1028                         40,00    

1029 BENTIEB.Mat. divers Escola Arts. Fra.18-1029                         12,80    

1031 BENTIEB.Prod. neteja Llar infants Maig.Fra.18-1031                       129,40    

1032 BENTIEB.Prod. neteja Piscines Maig.Fra.18-1032                         31,90    

1033 BENTIEB.Prod. neteja Ateneu Maig.Fra.18-1033                         73,00    

1034 BENTIEB.Prod. neteja viaria Maig.Fra.18-1034                       130,00    

1035 BENTIEB.Prod. neteja Inst. Escola Maig.Fra.18-1035                       108,00    

1036 BENTIEB.Prod.neteja veh.Vigilants Maig.Fra.18-1036                           3,80    

1037 BENTIEB.Prod. neteja Inst. Escola Maig.Fra.18-1037                         27,50    

 

TOTAL                  25.046,44    

 

 



 
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. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES PER A SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. 

 

Vistos els expedients tramitats per a la concessió de les llicències urbanístiques per 

a serveis de subministrament elèctric que tot seguit s’indiquen, en els quals hi 

consta la documentació exigida per la normativa aplicable, i el corresponent 

projecte d´obres en aquells expedients que hi era necessari. 

 

Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, favorables a la 

concessió de les llicències sol·licitades, i que consten als respectius expedients. 

 

Per tot l´exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: ATORGAR les llicències urbanístiques, salvat el dret de propietari i sense 

perjudici de tercer, i APROVAR les liquidacions corresponents de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la taxa urbanística i fixar la FIANÇA per 

la gestió de les runes de la construcció i per la possible afectació de la via 

pública, de conformitat amb la documentació presentada, la normativa 

municipal, les condicions generals establertes i les particulars imposades, a les 

següents sol·licituds: 

 

1 Núm. Exp.  34/18 R 

 Ref./Prjte. 591076-BT 

 Sol·licitant  ... 

 Contingut de la 

llicència  

Estesa de línia subterrània de baixa tensió per a un 

nou subministrament d´aquest TM 

 Situació  ... 

 Condicionants  - Abans de l´inici caldrà presentar a l´Ajuntament, 

per la seva verificació, nomenament de 

facultatiu competent per la direcció de les 

obres. 

- Cada tram de paviment es reposarà amb els 

mateixos   materials que els existents en el 

corresponent tram. 

- Caldrà realitzar cates manuals per localitzar els 

serveis afectats per l´actuació. 

 TAXA URBANÍSTICA - €  

 ICIO - €  

 Fiança afectació via 

pública  

- €  



 Fiança de residus  No  
 

SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, 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. 

 

4.2 PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. EXP. Núm.  01/18 ABR. 

 

EXP.: 01/18 ABR 

ACTIVITAT: BAR-RESTAURANT (KEBAB) 

RÈGIM: Activitat de baix risc, sotmesa a comunicació prèvia. 

 

El senyor ..., va comunicar en data 04/06/2018, núm. RE 2397, l’inici de l’activitat 

dedicada a BAR-RESTAURANT (KEBAB),  ubicada al ..., de Móra la Nova,  

 

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 de baix risc, dedicada a BAR-RESTAURANT (KEBAB), formulada pel 

senyor ..., ubicada al ..., de Móra la Nova, d´acord amb l’Exp. 01/18 ABR. 

 

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. 
 

4.2 PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. EXP. Núm.  01/18 ABR. 

 

EXP.: 02/18 ABR 



ACTIVITAT: SUPERMERCAT – PETIT ESTABLIMENT COMERCIAL (PEC)  

RÈGIM: Activitat de baix risc, sotmesa a comunicació prèvia. 

 

..., va comunicar en data 26/04/2018, núm. RE 1576, l’inici de l’activitat dedicada 

a SUPERMERCAT – PETIT ESTABLIMENT COMERCIAL (PEC),  ubicada al ..., de Móra la 

Nova. 

 

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 de baix risc formulada ..., dedicada a  SUPERMERCAT – PETIT 

ESTABLIMENT COMERCIAL (PEC), i ubicada al ..., de Móra la Nova, d´acord amb 

l’Exp. 02/18 ABR. 

 

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 PETICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 
PETICIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA D’UNA SUBVENCIÓ PER A SUFRAGAR LES 

ACTIVITATS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I DISSENY DE MÓRA LA NOVA. 

 

Es dóna compte de la memòria d’activitats i el pressupost que presenta l’Escola 

Municipal d’Arts i Disseny, per l’any 2018, amb la finalitat de demanar a la 

Diputació de Tarragona una subvenció extraordinària per a sufragar les 

esmentades activitats. 

 

Vista la documentació presentada, i trobant-la conforme, la Junta de Govern 

Local, PROPOSA: 



 

PRIMER: DEMANAR a la Diputació de Tarragona una SUBVENCIÓ per import de 

30.000,00 per a sufragar les activitats de l’Escola Municipal d’Arts i Disseny de 

Móra la Nova. 

 

SEGON: FACULTAR l’alcalde president, o persona en qui delegui, per a la 

signatura de la documentació escaient per a dur a terme aquest acord. 

 
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, DE PREMIS DE FOTOGRAFIA. 

 

Vistes les bases del concurs de fotografia aprovades per Junta de Govern 

Local de data 10/04/2018 i  que va finalitzar el termini de presentacions el 

dia 30 de maig de 2018 i havent-se revisat totes les fotografies i comprovar 

que totes complien amb els requisits establerts. 

 

S’ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la següent acta: 

 
Xè CONCURS DE FOTOGRAFÍA 

 

Acta Xè Concurs de fotografia 

 

Vistes les bases del concurs de fotografia que va finalitzar el termini de presentacions el 

dia 30 de maig de 2018 i havent-se revisat totes les fotografies i comprovar que totes 

complien amb els requisits establerts. 

 

Essent les 12.30 hores del dia 06 de juny de 2018, es reuní a les dependencies de  

l’Ajuntament de Móra la Nova, el jurat qualificador del 10è Concurs de fotografia integrat 

pert per les següents persones: 

 

Sr. Julio Ungidos, Sra. Cristina Crescenti, i com a representant del CERE  el Sr. Josep 

Moragrega. 

 

El resultat de la deliberació fou el següent: 

 

PRIMER PREMI: 

 

Guanyador:  Jordi Margalef Sancho 

Fotografia: Flors de fruiters – Devall de la montanya de Sant Pau. 

 

SEGON PREMI: 

 

Guanyador: Elisenda Turch Cedó 

Fotografia: Presseguers Florits – Móra la Nova. 

 



TERCER PREMI: 

 

Guanyador: Jordi Aubeso Pla  

Fotografia: Sant Pau i Sant Martí – Móra la Nova. 

 

Els premis són: 

 

1. Premi 110 €. 

2. Premi   80 €. 

3. Premi   60 €. 

 

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, D’UN PROJECTE D’OBRES “REPARACIÓ DE 

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER MAJOR”. 

 
Es presenta el projecte de l’obra de titularitat municipal “Reparació de col.lector 

de Sanejament al carrer Major”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal senyor 

Jordi Sasplugas Deu. 
 

Les obres definides en el mateix consisteixen en: 

 
-L’actuació consistirà en l’obertura d’una rasa al llarg de 24 ml del carrer Major, a 

continuació s’estendrà un llit de sorra damunt el qual descansaran els tubs de polipropilè 

de 2 capes de 400 mm que aniran recoberts també amb sorra. La resta de la rasa 

s’omplirà amb una capa de terres provinents de la mateixa excavació, una capa de 

formigó de 15 cm i una capa d’aglomerat asfàltic D-12 de 5 cm de gruix.. 

 

El seu import per contracta és de VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB 

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (8.286,62€),  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 

“Reparació de col.lector de Sanejament al carrer Major”, redactat per 

l’arquitecte municipal senyor Jordi Sasplugas Deu, amb un pressupost d’execució 

per contracta de VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS 

CÈNTIMS (8.286,62€),  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. 

 

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAMENT DE DIRECTOR D’OBRA I 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DELS PROJECTE “REPARACIÓ DE 

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER MAJOR”. 

 
Vist el projecte de l´obra ““Reparació de col.lector de Sanejament al carrer 

Major”, i la necessitat 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. 

 

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 

 

DESÈ. DESPATX D’OFICI. 

 
PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DEL SEGÚENT PUNT DE 

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

 

10.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI. 
 

ASSUMPTE :  Exp. 01/18OT. Referent a la concertació d'una operació de 

tresoreria, per l’exercici de 2018 i per un import de CENT MIL EUROS 

(100.000,00 €). 

 

ANTECEDENTS 

 

En data 03/05/2018 s’emet Provisió d’Alcaldia d’incoació de l’actual expedient 

núm. 01/18OT, de concertació d’una operació de tresoreria per import de DOS-

CENTS CINQUANTA MIL EUROS .......................................................................................... 

(250.000,00 €).  

 



No obstant finalment seguint les instruccions de l’Alcaldia l’import de l’operació 

de tresoreria a concertar finalment és de 100.000 € 

 

L’OPERACIÓ DE TRESORERIA té per objecte preveure possibles necessitats 

transitòries de tresoreria, provocades pel descompassament en la recaptació dels 

ingressos i en el pagament de les despeses, en l'execució de l'actual pressupost 

de 2018.  

 

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la 

de LA CAIXA, amb les següents condicions financeres:  

 

Entitat Bancària “LA CAIXA” 

Import 

DOS-CENTS CINQUANTA MIL 

EUROS (250.000,00 €). 

L’Ajuntament només necessita 

100.000 €.  

Producte Operació de tresoreria 

Venciment 12 mesos 

Tipus d’interès  EURIBOR 3 mesos + 0,36%      

Comissions 

Obertura i estudi: 0% 

Disponibilitat 0,10 % 

Cancel·lació 0.00 % 

Formalització Secretari de l’Ajuntament 

Data Oferta 30.05.2018. RE 2349. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 

per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de 

crèdit a curt termini.  

 

2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs. 

 

3. Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria 

o préstec a curt termini (regla 28.2 de les Ordres EHA/4041/4042/2004, de 23 de 

novembre, que aproven el model normal i simplificat de comptabilitat local), la 

concertació d’aquesta operació de tresoreria, d’acord amb l’article 52.1 del 

TRLRHL, s’ha regit per l’article 20 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 

del Sector Públic, com a contracte privat sotmès al dret administratiu en la seva 

preparació i adjudicació.  

 

4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la 

nova operació, és del 3,63% i, per tant, no supera el 15% dels recursos corrents 

liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del 



TRLRHL, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és 

l’alcalde de l’Ajuntament. No obstant aquesta competència està delegada a la 

Junta de Govern Local mitjançant Decret 156/2017  de manera que aquest és 

l’òrgan competent.  

 

Per tant, 

 

PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 

 

1.  Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 

amb La Caixa, per un import de 100.000 €, que s’ha de cancel·lar en un termini 

màxim d’un any.  

 

2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera La Caixa, el qual 

s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres 

següents: 

 

Entitat Bancària “LA CAIXA” 

Import a concertar CENT MIL EUROS (100.000,00 €).  

Producte Operació de tresoreria 

Venciment 12 mesos 

Tipus d’interès  EURIBOR 3 mesos + 0,36%      

Comissions 

Obertura i estudi: 0% 

Disponibilitat 0,10 % 

Cancel·lació 0.00 % 

Formalització Secretari de l’Ajuntament 

Data Oferta 30.05.2018. RE 2349. 

 

3.  Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de 

tresoreria mitjançant:  

 

No es preveu cap garantia especial. 

 

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el 

termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb 

l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 

de tutela financera dels ens locals. 

 

5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de 

contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera  La Caixa 

 

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 20.15 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


