
 ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 29/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

JULIOL DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 03/07/2018, 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 nº 22/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, d’aprovació d’un projecte d’obres. 

SISÈ. Aprovació, si escau, d’adjudicació definitiva directa d’un arrendament. 
SETÈ. Aprovació, si escau, de sol·licitud d’obertura d’un compte bancari. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de certificació única i factura de l’obra “millora de l’enllumenat públic 

de la zona dels bancalets i C/Bruc””. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, d’una llicència municipal per la tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos 

DESÈ. 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 19/06/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 



 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 25/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 20/06/2018 fins 03/07/2018 

 

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 INVERSIÓ 

 

Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import pressupost 

(IVA inclòs) 

628 
39914249

A 
201803002 

Tecniebre 

Canvi porta pavelló Firal 

Partida: 13 133 61002 01  

 

2.712,37 € 

 

 

          

Pressupostos DESPESA CORRENT 

 

Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import pressupost 

(IVA inclòs) 

---- B55527824 ---- 

ETECNIC 

Elaboració memòria i assessorament 

sub. elèctrics 

Partida: 07/150/22706/02 

 

 

907,50 € 

 

---- B64424740 ----- 

Mapamundi Produccions,  SL 

Publicitat fetacatalunya.cat 

Partida: 05/334/22602/01 

 

157,30 € 

 

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 Nº 22/2018. 

 

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  Import (Eur)  

988 MORADIAGONAL. 3 truites comis. Fira. Fra.18-988          42,57    

1071 J.SASPLUGAS. Proj+direc.Sanej.C.Major.Fra.18-1071     1.521,24    

1093 QUIRON. Servei prevenció 17/06 a 13/07.Fra.18-1093        364,12    

1095 A.MASALIAS. Red.mod.normes sub.planej.Fra.18-1095     1.742,40    

1098 J.BAULO. Queviures Mas Coixa Maig.Fra.18-1098          33,67    

1099 MIQAGRO. Fitosanitaris jardineria. Fra.18-1099          42,39    

1100 F.ARGILAGA.Sal descalsificador Mas Coi.Fra.18-1100          67,50    

1101 CAIXABANK.Comissió transferències fres.Fra.18-1101             0,67    

1102 CAIXABANK. Comis. pagament Fres.Fra.18-1102             0,67    

1103 CAIXABANK. Comis. pagament extra estiu.Fra.18-1103             0,67    

1104 CAIXABANK. Comis. pagament extra estiu.Fra.18-1104             0,67    

1105 CAIXABANK. Comis. pagament extra estiu.Fra.18-1105             0,67    

1106 CAIXABANK. Comis. pagament extra estiu.Fra.18-1106             0,67    

1107 CAIXABANK. Comis. pagament extra estiu.Fra.18-1107             0,67    

1108 CAIXABANK. Comis. pagament extra estiu.Fra.18-1108             0,67    



1109 CAIXABANK. Comis. pagament factures.Fra.18-1109             0,67    

1110 BIGMAT. Mat.rep.Ob.arxiu+meg..Fra.18-1110        223,03    

1111 BIGMAT. Ciment+tapa carrers. Fra.18-1111        106,61    

1112 BIGMAT. Vorada Llar Jubilats. Fra.18-1112          13,02    

1113 BIGMAT. Terra parcs i jardins. Fra.18-1113        114,20    

1114 BIGMAT. Interruptor Pav. Firal. Fra.18-1114             4,46    

1115 BIGMAT. Mat. rep. WC piscines. Fra.18-1115          71,39    

1116 BIGMAT. Mat. divers Vigilants. Fra.18-1116          59,94    

1117 BIGMAT. Ciment voreres. Fra.18-1117          17,24    

1119 BIGMAT. Mat. rep. diversos llocs. Fra.18-1119        454,57    

1120 BIGMAT. Imprimació asfàltica carrers. Fra.18-1120        166,86    

1121 BIGMAT. Pintura pav. esports. Fra.18-1121          28,45    

1122 BIGMAT. Toro pavelló Firal. Fra.18-1122          54,00    

1123 BIGMAT.Porta galvanitzada poliesportiu.Fra.18-1123          99,00    

1124 BIGMAT. Mat. rep. piscines. Fra.18-1124          79,82    

1126 BIGMAT. Mat. divers Festa Lluna Plena. Fra.18-1126          30,04    

1127 BIGMAT. Plaques senyalització piscines.Fra.18-1127          60,08    

1128 BIGMAT. Morter Mas Coixa. Fra.18-1128          86,36    

1129 BIGMAT. Bombeta Casal Municipal. Fra.18-1129             3,50    

1130 BIGMAT. Toro Pav. Firal. Fra.18-1130        252,00    

1131 BIGMAT. Mat. divers Piscines. Fra.18-1131        128,48    

1132 BIGMAT. Mat. rep. lavabos Poliesportiu.Fra.18-1132          29,10    

1133 BIGMAT. Vestuari Brigada. Fra.18-1133          99,90    

1134 BIGMAT. Ciment senyalització seg. vial.Fra.18-1134          13,67    

1135 VODAFONE. Telefonia mòbil 15/5 a 14/6. Fra.18-1135        170,59    

1136 RION. Mant. extintors centre interp.Fra.18-1136          32,13    

1137 RION. Mant. extintors piscines. Fra.18-1137          14,28    

 

TOTAL     6.232,64    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Import (Eur)  

1030 BENTIEB.Lampares taller cer. Esc. Arts.Fra.18-1030          70,00    

1092 CAIXABANK.Leassing escombradora juliol.Fra.18-1092     1.553,23    

1094 A.MASALIAS.Memòria Fase III inf.turíst.Fra.18-1094        713,90    

1096 REUS 4.Resta comanda varis Llar Infans.Fra.18-1096          60,48    

1097 M.SOLE. Barana seguretat Llar Infants.Fra.18-1097          25,00    

1118 BIGMAT. Mat. obra Casa Consistorial. Fra.18-1118          58,35    

1125 BIGMAT. Batidora brigada. Fra.18-1125        149,00    

 

TOTAL     2.629,96    

 

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 . DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES COM A GARANTIA PER AFECTACIONS A 

LA VIA PÚBLICA. 

 



Vistes les sol·licituds presentades pels interessats de devolucions de les fiances 

dipositades en garantia de possibles afectacions a la via pública per concessió 

de llicències urbanístiques, per actuacions a les xarxes de clavegueram i aigua 

potable i per instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars. 

 

Es proposa als membres de la Junta de Govern Local, l´adopció del següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: AUTORITZAR la DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES dipositades en garantia de 

possibles AFECTACIONS a la VIA PÚBLICA per concessió de llicències 

urbanístiques, per actuacions a les xarxes de clavegueram i aigua potable i per 

instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars d’acord amb el 

següent relació: 

 

  

SEGON: NOTIFICAR aquest acord als interessats, pel seu coneixement i efectes, 

així com a la intervenció municipal, per fer efectiva la seva devolució. 

 

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. DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE LES 

RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ. 

 

Vistes les instàncies presentades pels interessats sol·licitant la devolució de l’import 

de la fiança constituïda per a garantir la correcta gestió de la runa produïda per 

les obres de la seva promoció, autoritzades sota llicència urbanística o en règim 

de cuminicació. 

 

Vistos els informes favorables a les devolucions sol.licitades que han emès els 

Serveis Tècnics Municipals, els quals consten als respectius expedients. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER:  RETORNAR LES FIANCES, 

 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord als interessats, pel seu coneixement i efectes, 

així com a la intervenció municipal, per fer efectiva la seva devolució. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

NÚM. RE SOL·LICITANT  EXP DESCRIPCIÓ  SITUACIÓ IMPORT 

1915-2018 ... 46/16 R Estesa cable elèctric per 

a nou subminstrament 

... - € 

2487-2018 ...  1/17 C Connexió al 

clavegueram 1 

habitatge i un local 

comecial 

... - € 

 



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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

4.3. PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. EXP. 1/18 RC.  

 

EXP: 01/18 ABR 

ACTIVITAT: CLÍNICA DENTAL  

 

El senyor ..., va comunicar en data 02/01/2018, núm. RE 1, l’inici de l’activitat 

dedicada a CLINICA DENTAL,  situada 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 dedicada a CLÍNIA DENTAL realitzada  pel senyor ..., i  situada al ...,  

d’acord amb l’Exp. 01/18 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. 

 

L´exercici de l´activitat es pot iniciar sota l´exclusiva responsabilitat de les 

persones titulars i tècniques que hagin lliurat la documentació tècnica i les 

comprovacións que consten a l´expedient, sens perjudici que per a iniciar 

l´activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants. 

 

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. 

 

4.4. EXPEDIENT NÚM. 3/14 RC, TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D´UNA ACTIVITAT EN 

RÈGIM DE COMUNICACIÓ. 

 

EXP. 3/14 RC. 



ACTIVITAT:  BAR  

 

La Junta de Govern Local té coneixement dels escrits núms. RE 1054 i 1585, de 

data 16/04/20180 i 27/04/2018, respectivament, relatius a la sol.licitud de  canvi 

de titularitat de la llicència municipal de l’activitat destinada a BAR, situada al ...,  

d´aquesta població, a favor de la senyora ... 

 

La petició ha estat informada  FAVORABLEMENT pels Serveis Tècnics Municipals, 

en data 02/07/2018, informe que consta a l’expedient. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER.  Donar-se per ASSABENTADA de la transmissió de la llicència d’activitat 

destinada a BAR, situada al ..., de Móra la Nova, d´acord amb l’Exp. 3/14 RC. 

 

SEGON. APROVAR la corresponent liquidació de taxes pel canvi de titularitat de 

la llicència. 

 

TERCER. Notificar els presents acords als interessats. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

4.5. SOL.LICITUD D´AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA TRAMITACIÓ D´UN PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ D´UN CAMPING-CARAVANING A MÓRA LA 

NOVA D´ACORD AMB LA SENTÈNCIA DE L´ANY 2009, PROMOGUT PER SENYORS ... 

 

En data 05/06/2018 es va notificar als senyors KENETH A.J. PURKESS I HILDA B.A. ..., 

l´acord adoptat per la Junta de Govern Local d´aquest ajuntament, adoptat en 

la sessió celebrada el dia 24/04/2018, mitjançant el qual se li atorgava un termini 

de tres mesos per presentar davant aquesta administració la documentació 

preceptiva per la tramitació i aprovació d’un Pla Especial Urbanístic per la 

implantació d´un camping-caravaning a Móra la Nova, d´acord amb la 

sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l´any 2009, o be la 

seva renúncia expressa a fer-ho. 

 

En data 11/06/2018, el senyors ... han presentat un escrit al registre general de 

documents de l´Ajuntament de Móra la Nova, núm. 2451, en el qual manifesten la 

seva voluntat de seguir amb la promoció del camping-caravaning, però que 

atesa la complexitat de la documentació a presentar, sol.liciten l´ampliació del 

termini, atorgat inicialment, per formalitzar el tràmit fins a finals del present any 

2018. 

 
 

Atès el contingut de l´informe transcrit, es proposa als membres de la Junta de 

Govern Local, l´adopció del següents ACORDS: 

 



PRIMER. ATORGAR un termini fins el dia 31/12/2018 als senyors ... per presentar la 

documentació necessària per la tramitació i aprovació del Pla Especial Urbanístic 

per la implantació d´un camping-caravaning a Móra la Nova, d´acord amb la 

sentència del TSJC de l´any 2009, o presentar la renúncia expressa a fer-ho. 

 

SEGON. NOTIFICAR a l’interessat el present acord. 

 

TERCER. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 

tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 

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, D’APROVACIÓ D’UN PROJECTE D’OBRES 

 

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE L’ACTUACIÓ “INSTAL·LACIÓ DE 

FILTRES DE CARBÓ ACTIU AL DIPÒSIT MUNCIPAL D’AIGUA” 

 

Es presenta el projecte de l’actuació “instal•lació de filtres de carbó actiu al 

dipòsit municipal d’aigua”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal senyor 

Jordi Sasplugas Deu. 

 

Les obres definides en el mateix consisteixen en descriure i valorar les obres 

necessàries per a la instal.lació de dos filtres de carbó actiu per tal de millorar la 

qualitat de l'aigua provinent del pou d'aigua potable que presenta una 

concentració elevada de pesticides per la qual cosa la present actuació te 

caràcter d'urgència al no estar garantida la qualitat de l'aigua de boca de tota 

la població. 

 

El seu import per contracta és de TRETZE-MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (13.545,33€),  IVA inclòs. 

 

Vista la necessitat d’acometre amb urgència l’actuació. 

 

És pel que es proposa al Ple, l´adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de l’obra de titularitat municipal 

“instal·lació de filtres de carbó actiu al dipòsit muncipal d’aigua”, redactat per 

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

d’execució per contracta de TRETZE-MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (13.545,33€),  IVA inclòs. 

 

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, D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DIRECTA D’UN 



ARRENDAMENT. 

 

ANTECEDENTS 

 

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

de 4.916,07m2, concretament una part de la parcel·la cadastral amb nº de 

referència cadastral 43095A017000100000KB –segons es detalla  en l’informe del 

tècnic municipal de data 7 de maig de 2018-, ubicat al costat del cementiri, per 

les següents circumstàncies: 

_ 

Concretament és tracta d’un terreny que serviria per: 

 

Tenir un terreny en sòl rústic com a zona d’acopi de restes vegetals generades 

pels treballs del propi Ajuntament: Al seu temps serviria per ampliar el lloc per 

aparcar de l’equipament del cementiri en els moments de l’any de màxima 

confluència 

 

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. dret 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. 

_ 

Vist l’acord de data 08/05/2018 d’inici de l’expedient i d’aprovació dels plecs de 

clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se la present licitació 

així com la convocatòria de la licitació. 

 

Vista l’oferta de l’arrendatària de l’immoble, de data 02/07/2017 RE2738. 

 

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

l’adopció del següent, 

 

ACORD 

_ 

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


PRIMER.- Aprovar l’adjudicació directa de l’arrendament del bé immoble d’un 

terreny de 4.916,07m2, concretament una part de la parcel·la cadastral amb nº 

de referència cadastral 43095A017000100000KB –segons es detalla  en l’informe 

del tècnic municipal de data 7 de maig de 2018-, ubicat al costat del cementiri, 

amb una durada inicial de l’arrendament de 3 anys, prorrogables fins a un màxim 

de 10 anys i una renda anual de 1650€+ IVA ANY. Total 1996,5 €. 

_ 

SEGON.- Resoldre el contracte vigent d’arrendament –signat en data 18/10/2013-

,  sobre una part de la mateixa finca, entre l’Ajuntament de Móra la Nova i la Sra. 

Teresa Anguera Sancho. Resolució que només tindrà efectes en el cas que es 

signi el nou contracte d’arrendament definit en el punt primer d’aquest acord, 

essent la data de resolució de l’esmentat contracte vigent d’arrendament, la de 

signatura del nou contracte d’arrendament. 

 

TERCER.- Els efectes econòmics de la resolució anticipada del contracte 

d’arrendament vigent seran que el pagament del preu de l’arrendament anual 

es reduirà proporcionalment en funció dels dies d’efectiva vigència de 

l’arrendament. 

 
QUART.- Notificar el present acord a la Sra. TERESA ANGUERA SANCHO, i 

comunicar-li que l’inici de l’arrendament tindrà lloc amb la signatura del 

contracte 

_ 

CINQUÈ.- Facultar l’Alcaldia o Alcaldia en funcions 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. 

 

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD D’OBERTURA D’UN COMPTE BANCARI. 

 

Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova vol poder operar amb Caixa Enginyers, 

per tal de poder gestionar pagaments i cobraments o altres operatòries 

necessaris per la gestió econòmica municipal, es considera necessari i oportú que 

s’obri un compte bancari amb l’esmentada entitat així com que s’activi la 

possibilitat de poder operar on line. 

 

Per tot això la Junta de Govern Local, 

 

ACORDA: 

 

PRIMER: SOL·LICITAR l’obertura d’un compte bancari a Caixa Enginyers. 

 

SEGON: SOL·LICITAR a Caixa Enginyers la facultat de poder operar mitjançant 

banca on line.  

 



TERCER: FACULTAR a l’alcalde o Alcalde/essa en funcions per la signatura de la 

documentació necessària per formalitzar les sol·licituds esmentades en els 2 punts 

anteriors. 

 

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, DE CERTIFICACIÓ ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA 

“MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA ZONA DELS BANCALETS I C/BRUC””. 

 

Es deixa aquest assumpte per una posterior Junta de Govern Local. 

 

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA TINENÇA I 

CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

ASSUMPTE 

 

Atorgament de la Regidoria de Medi Ambient d’una llicència municipal per la 

tinença i conducció de gossos potencialment perillosos regulats per la Llei 

10/1999, de 30 de juliol. 

 

La Regidoria de Medi Ambient, formula a la Junta de Govern Local, la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 

PRIMER. CONCEDIR a la senyora ..., llicència administrativa amb número 

LLGP0001/2018 per la tinença i/o conducció dels animals i xip número 

941000016788485, amb una vigència inicial de 5 (cinc anys), a comptar des de la 

data d’aprovació, amb l’advertiment que caldrà complir anualment els requisits 

establerts a l’article 3 del Reial Decret 170/2002, així com aportar un cop efectuat 

el pagament de la renovació anual de les pòlisses de l’assegurança de 

responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 € 

(cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros) i on constin les dades 

identificatives dels animals. 

 

SEGON. Comunicar el present acord a la Junta de Govern Local, per la seva 

ratificació, si escau.  

 
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. 

 

Es dóna compte, per part de la regidora, Sra. Miriam Vinaixa Rey, de la renúncia 

al carnet de les piscines que li ha estat entregat en qualitat de presidenta de la 

Comissió de Fires. 

 



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 


