
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 28/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

DE JUNY DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 29/06/2018, essent les 13.15 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:   Senyora Laura Griñó Serret  

 

B) SECRETÀRI-INTERVENTOR.  

 

Senyor. Josep M. Piñol Jurado 

 

C) Excusa la seva assistència: 

 

Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

Senyora Míriam Vinaixa Rey 

 

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, d’una factura. 

SEGON. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció. 

TERCER. Despatx d’ofici. 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA FACTURA 

 

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: 
 

DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Imp.Factura (Eur)  

1138 CAPELGE. Lloguer mensual filtre carbó.Fra.18-1138             9.372,66    

 

TOTAL             9.372,66    

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓ. 

 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA. 

 

RESOLUCIÓ TES/1026/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les 

despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport 

d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per 

l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de 

manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 

399959), i publicada al DOGC núm. 7632, del dia 01/06/2018. 

 

Atès que l´Ajuntament de Móra la Nova disposa d´una captació d’aigua potable 

a la població, la qual, en aquests moments,  requereix d´una  necessària 

actuació de potabilització mitjançant el lloguer d’unes plantes potabilitzadores 

que funcionen amb filtres de carbó actiu.  

 

Atès que segons les bases (base 1.1) de l’esmentada convocatòria de 

subvencions assenyalada, poden ser objecte d´ajut l'execució d'actuacions 

d'abastament en alta amb els objectius següents: 

 
Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats 

locals per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà, 

mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l'execució d'obres o 



d'actuacions d'urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de 

potabilitat o d'escassetat de recurs. 

 

Atès que les actuacions objecte de subvenció poden d’executar-se en el termini 

comprès entre l´1 de gener de 2018 i el 31 de juny de 2018, i que aquest 

Ajuntament ha executat dins d’aquest període las següent actuació: 

 

 Potabilització l’aigua de consum humà mitjançant el lloguer d’unes plantes 

potabilitzadores que funcionen amb filtres de carbó actiu. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER: PARTICIPAR en la convocatòria de subvencions publicitada per 

l´Agència Catalana de l´Aigua en la RESOLUCIÓ TES/1026/2018, de 16 de maig, 

per l’actuació: Potabilització de l’aigua de consum humà, mitjançant el lloguer 

d’unes plantes potabilitzadores que funcionen amb filtres de carbó actiu, amb un 

cost de NOU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

(9.372,66 €), IVA inclòs. 

 

SEGON: APROVAR LA MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ a que fa referència la Base 3.2 

de la Resolució TES/2518/2017, de 25 d´octubre, per la qual es fa públic l´acrod 

del Consell d’Administració de l´Agència Catalana de l´Aigua pel qual s´aproven 

les bases d´una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses 

extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d´aigua 

destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l´execusió 

d´obres o d´actuacions d´urgència equivalents destinades a resoldre de manera 

immediata problemes de potabilitat o mancança d´aigua, i la delegació en la 

Direcció de les facultats per a l´aprovació de les corresponents convocatòries i 

per resoldre l´atorgament de les subvencions. 

 

TERCER: SOL.LICITAR a l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori 

i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per dur a terme 

l'execució de l’actuació proposada, d’acord amb les següents DADES: 

 

Cost total de l’actuació, sense IVA 7.746,00 € 

Import de la subvenció 3.873,00 

Percentatge de la subvenció sobre el 

cost 

50 % 

Altres subvencions demanades Cap 

Estat de tramitació de l'actuació Realitzada  

 

QUART: COMPROMETRE’S a finançar la part de l'actuació que no es cobreixi per 

l'atorgament de la subvenció sol.licitada, a més d’acceptar i a sotmetre’s a les 

bases de la convocatòria. 

 



CINQUÈ: FACULTAR el Sr. alcalde president de la corporació, o persona en qui 

delegui, per a la signatura de la documentació necessària 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. 

 
TERCER. DESPATX D’OFICI. 

 

No hi ha més assumptes. 

 

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

CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


