
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 31/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

JULIOL DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 17/07/2018, essent les 19.30 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 24/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de l’expedient de petició de la subvenció per al foment de l’hàbit del lector amb 

el projecte Maria Moliner. 

SISÈ. Aprovació, si escau, del pagament de les despeses d’un sinistre per part de l’asseguradora a la Sra. Rosalia 

Benaiges Anguera. 

SETÈ. Aprovació, si escau, de certificació única i factura de l’obra “Pavimentació exterior del pavelló firal”. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de certificació única i factura de l’obra “Condicionament acústic del pavelló firal”. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, d’una operació de crèdit a curt termini. 

DESÈ. Aprovació, si escau, d’actes de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del camí de les deveses”. 

DOTZÈ. Aprovació, si escau, d’acceptació d’una subvenció atorgada provisionalment per l´ACA per 

l´actualització del pla director del servei municipal d´abastament d´aigua. 

TRETZÈ. Despatx d’ofici. 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DARRERES ACTES 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 03/07/2018, la quals és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 



 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 27/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 11/07/2018 fins 17/07/2018 
 

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 CORRENT 

 

Núm. 

Regis

tre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressup

ost 

Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

--- G43255462 ---- 

Banda de Música La Ginesta 

Actuació dia 5 d’agost 

Partida: 03/3381/22609/01 

 

1.800,00 € 

--- A43926682 ---- 

Tamediaxa,  SA 

Publicitat Festa Major dia 3/8 

Partida: 03/3381/22609/01 

 

211,75 € 

---- G43029362 18/1157 

Ràdio Móra d’Ebre 

Publicitat ràdio Festa Major 

Partida: 03/3381/22609/01 

 

453,75 € 

 

---- B25806878 ----- 

MARQUEZSEGARRA,  SL 

Orquestra nova Saturno – dia 5/8 

Partida: 03/3381/22609/01 

 

7.260,00 € 

----- B43833862 ----- 

Imagina Ràdio,  SL 

Disco Imagina Ràdio – dia 03/08 

Partida: 03/3381/22609/01 

7.865,00 € 

2930 ----- AA132 

ICTT 

Lloguer llums Nadal 

Partida: 03/3383/20800/01 

5.993,86 € 

----- B43635655 ---- 

Germans Barceló Organitzacions,  SL 

Parkour – dia 6/8 

Jocs Gegants – dia 5/8 

Partida: 03/3381/22609/01 

 

3.025,00 € 

917,91 € 

 

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 24/2018. 

 

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) 

1142 J.SASPLUGAS. Serveis tècnics Juny.Fra.18-1142         686,88    

1143 J.SASPLUGAS.Millora proj.aigua potable.Fra.18-1143         477,00    

1158 LLAURADO.Mat.divers dipòsits municipal.Fra.18-1158         498,44    

1165 LLAURADO.Grua descàrrega filtres dipòs.Fra.18-1165         217,80    

1208 A.MASALIAS. Serveis tècnics Juny. Fra.18-1208         726,10    

1211 J.SASPLUGAS. Seg.i salut filtres aigua.Fra.18-1211      1.158,58    

1221 AGRARIA MLN. Lloguer bodega Juny.Fra.18-1221         850,00    



1223 DISBEGRUP. Aigua epis. cont. pou.Fra.18-1223      1.030,69    

1224 J.GIRONES. Classes 1S18 Llar Inf.Fra.18-1224         360,06    

1243 FULTON. Mant. E. Pub. 3/5 a 2/7. Fra.18-1243      1.597,55    

1246 CCRE. Tractament rebuig Juny.Fra.18-1246    16.326,43    

1251 CORREOS. Servei postal Juny. Fra.18-1251         252,18    

1252 R.MONTSERRAT.Liq. veh.+funda sei.vigil.Fra.18-1252           93,46    

1253 M.PIÑOL.Sabates vih+Pubill.i Her.Fra.18-1253         464,00    

1254 J.BAULO. Queviures Mas Coixa Juny.Fra.18-1254         732,28    

1255 P.FAURA. Queviures Mas Coixa 29/6.Fra.18-1255           64,64    

1256 P.FAURA. Queviures Mas Coixa. Fra.18-1256           62,60    

1257 MIQAGRO. Fitosanitaris jardineria. Fra.18-1257         364,58    

1258 A.MERCADER.Contac.fi curs Llar Infants.Fra.18-1258         332,50    

1260 M.HIDRAULICS. Aspersors jardineria. Fra.18-1260         222,93    

1261 A.CARRERAS. Roba vestits Pub.i Her. Fra.18-1261      1.633,48    

1262 A.CARRERAS.Confecció vestits Pub.i Her.Fra.18-1262      1.305,00    

1263 SERMA. Oli protocol FIO. Fra.18-1263           44,85    

1264 DOGC. Aprov. definit. dif. reglaments.Fra.18-1264         218,40    

1265 AOC. Certificats Regidors. Fra.18-1265         239,10    

1267 ENDESA. El. Nau Polígon 23/4 a 25/6.Fra.18-1267         310,67    

1268 ENDESA. El. Embarcador 27/4 a 25/6.Fra.18-1268         187,73    

1269 ENDESA. El. Banc Aliments 31/5 a 1/7. Fra.18-1269           48,10    

1270 ENDESA. En. Pub. Pl. Verdura 1/5 a 1/7.Fra.18-1270           54,10    

1271 ENDESA. El. Llar Jubilats 1/5 a 1/7. Fra.18-1271         444,20    

1272 ENDESA. El. Llar Jubilats 1/5 a 1/7.Fra.18-1272         394,98    

1273 ENDESA. En. Pub. Pl. Catalunya. Fra.18-1273         307,01    

1274 ENDESA.El.Casa Consistorial 31/5 a30/6.Fra.18-1274      1.211,75    

1275 ENDESA.El.Pav.Esp/Camp Futbol 5/6 a4/7.Fra.18-1275      1.219,14    

1276 ENDESA. El. Centre Int.FFCC 5/6 a 4/7. Fra.18-1276         237,68    

1277 ENDESA. En. Pub. Terraplé 31/5 a 30/06.Fra.18-1277           38,90    

1278 ENDESA.En.Pub. C.Industria 31/5 a 30/6.Fra.18-1278         276,69    

1279 ENDESA. En. Pub. molló aigua 5/6 a 4/7.Fra.18-1279           96,35    

1280 S.SABATE. 2 neumàtics veh. vigilants. Fra.18-1280         132,94    

1281 S.SABATE. 2 neumàtics trituradora brig.Fra.18-1281         114,57    

1282 S.SABATE. Rep. rebentada escombradora.Fra.18-1282           19,36    

1283 S.SABATE. Neumàtic+pilot Mitsh+rep.esc.Fra.18-1283         269,30    

1284 S.SABATE. Neumàtic Mitsub.Fra.18-1284           95,13    

1285 J.A.CANALDA. Cable ràdio. Fra.18-1285           30,01    

1286 MBGRUP.Serv. socorristes piscines juny.Fra.18-1286      1.550,49    

1287 P.TOMAS. Traca Festa Major 2018.Fra.18-1287         380,86    

 

TOTAL    37.379,49    

 

 

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’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DEL ... 

 

ANTECEDENTS 

 

Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement que en la nit entre el dies 14 i 15 

d’aquest mes, es va produir l’ensorrament parcial de la teulada de l’edifici situat 

al carrer ... de Móra la Nova, que per tant es troba en mal estat de conservació, i 

no reuneix les condicions de seguretat, salubritat o ornat legalment exigits. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER.- Iniciar l’expedient per exigir als propietaris que es relacionen a 

continuació de l’edifici ... d’aquest municipi, el compliment de les obres de 

conservació següents:  

 

De conformitat amb l’informe tècnic:  

 

- Les obres i actuacions que necessàries a executar són i el termini de que 

disposarà el propietari per a l’execució voluntària de les obres, tenint en 

compte la seva entitat i complexitat és de: 

 

Mesures precautòries: 

 

- Mantenir l’edifici desallotjat fins que els treballs de desescombrament 

estiguin finalitzats i certificats per el tècnic director dels mateixos.  

- Mantenir desatllotjat l’habitatge 2on 1a fins que les obres de 

reparació hagin finalitzat i estiguin certificades per el tècnic director de 

les mateixes. 

 

Ordre d’execució a la Comunitat de Propietaris: 

 

- Nomenament de tècnic facultatiu i constructor que prèvia 

inspecció acurada del primer  dirigeixi els treballs de desescombrament. 

del segon. Termini màxim  2 dies a partir de la notificació. 

- Execució dels treballs de desescombrament en les condicions 

mencionades anteriorment. Termini màxim  7 dies a partir de la 

notificació. 

- Presentació a l’ajuntament del projecte tècnic signat per facultatiu 

competent, nomenament de director d’obra  i nomenament de 

constructor per els treballs de reparació, consolidació de la teulada i 

reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat. Termini màxim  14 dies 

a partir de la notificació.. 

- Execució de les obres de reparació, consolidació de la teulada i 

reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat. Termini màxim  45 dies 

a partir de la notificació. 



L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució d’obres de 

conservació i de rehabilitació es justifica en els motius següents: 

seguretat i bona conservació de l’edifici. 

 

SEGON.- L’adopció de les següents mesures cautelars de conformitat amb 

l’informe tècnic:  

 

- Mantenir l’edifici desallotjat fins que els treballs de desescombrament 

estiguin finalitzats i certificats per el tècnic director dels mateixos.  

- Mantenir desatllotjat l’habitatge 2on 1a fins que les obres de 

reparació hagin finalitzat i estiguin certificades per el tècnic director de 

les mateixes. 

 

TERCER.- Notificar aquesta proposta d’ordre d’execució als propietaris de l’edifici, 

atorgant un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació 

d’aquest acord, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que creguin 

convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

 

QUART.- Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte 

administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 

recurs. 

 

4.2 INICI D´UN EXPEDIENT D´ORDRE D´EXECUCIÓ AL ...  

 

EXPEDIENT NÚM. 2/2018 OEx 

 

Mitjançant informe del Serveis tècnics Municipals d’aquest Ajuntament, de data 

16/07/2018, es va posar en evidència el mal estat de la tribuna existent a les 

plantes primera i segona de l´edifici situat al ...,  el titular ... 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER: INICIAR l’expedient d´ORDRE D´EXECUCIÓ per exigir a ... situat al ... de 

Móra la Nova, el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys, les 

construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament, 

així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin 

estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals, d’acord els 

fonaments de dret d’aquest acord, pel que fa a l´edifici esmentat que es situat al 

..., en el qual haurà de dur a terme les obres necessàries  

 

SEGON: CONCEDIR a ...,  com a interessat i responsable del compliment de 

l’obligació esmentada, un TERMINI DE DEU (10) DIES , a comptar de l’endemà de 

la notificació d’aquest acord, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que 

creguin convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

 

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

escaients. 



 

QUART: Fer constar que contra aquest acord, 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. 

 

4.3. CONCESSIÓ DE LLICENCIES URBANÍSTIQUES. OBRES D’OBRES 
 

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

ACORDS: 

 

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

perjudici de tercer que a continuació es relacionen, APROVAR les liquidacions 

corresponents de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i FIXAR 

la FIANÇA per la gestió de les runes de la construcció, si correspon, de 

conformitat amb la documentació presentada, la normativa municipal, les 

condicions generals establertes i les particulars imposades: 

 
Núm. Exp. 38/18 R 

Sol·licitant ... 

Contingut de la llicència  Tancament parcial d´una finca 

Situació  ... 

Condicionaments  - La tanca es disposarà d´acord amb la 

documentació aportada, ajustant el seu 

traçat en la part central, de tal manera 

que quedi un distància mínima de 

separació de 4 metres de l´eix del camí. 

- Caldrà disposar de l´autorització del 

Servei Territorial de Carreteres de la 

Generalitat 

TAXES MUNICIPALS - € Liquidada 

ICIO - € Liquidada 

Fiança de residus  Cap 

Garantia reposició paviments i serveis 

de la via pública 

Cap 

 

SEGON. NOTIFICAR el present acord 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. 

 

4.4. EXPEDIENT NÚM. 7/94 AC, TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D´UNA ACTIVITAT. 

 

EXP. 7/94 AC. 
ACTIVITAT:  BAR-RESTAURANT  

 



La Junta de Govern Local té coneixement de l´escrit núm. RE 2454, de data 

11/06/2018, relatiu a la sol.licitud de  canvi de titularitat de la llicència municipal 

de l’activitat destinada a BAR-RESTAURANT, situada al ..., d´aquesta població. 

 

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-RESTAURANT, situada al ... de Móra la Nova,  de l’actual titular, 

senyor ..., d´acord amb l’Exp. 7/94 AC. 

 

Fer constar que l’aforament màxim del local serà de 60 persones. 

 

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

la llicència. 

 

TERCER. Notificar els presents acords als interessats.  

 

QUART. REGIM DE RECURSOS. Pel que respecta a l'ASSABENTAT  del canvi de 

titularitat l'activitat 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 L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER 

AL FOMENT DE L’HÀBIT DEL LECTOR AMB EL PROJECTE MARIA MOLINER. 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL 

FOMENT DE L’HÀBIT DEL LECTOR AMB EL PROJECTE MARIA MOLINER. 

 

Vistes la resolució de data 29/06/2018, de la secretaria d’estat de cultura, per la 

que es convoca el concurs de projectes d’animació a la lectura María Moliner en 

municipis de menys de 50.000 habitants corresponent a l’any 2018.  

 

És pel que la Junta de govern Local, proposa el següent ACORD. 

 

PRIMER: SOL·LICITAR al Ministerio de Educación, Cultura y deporte, (Secretaria de 

Cultura) . L’import de 1.706,06 €. 

 

SEGON: FACULTAR l’alcalde president per a la signatura de la documentació 

escaient. 



 

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, DEL PAGAMENT DE LES DESPESES D’UN SINISTRE PER 

PART DE L’ASSEGURADORA A LA SRA. ... 

 

En la Junta de Govern Local  de data 07/11/2017 va acordar comunicar a 

l’asseguradora el contingut de l’informe i la quantificació econòmica presentada 

per  la Sra. ..., sobre un sinistre que es va produir el dia 7 d’agost de 2017 referent 

al trencament de les mosquiteres dels finestrals de la terrassa de la seva casa 

degut a les restes provinents dels focs d’artifici que es van portar  a terme l’últim 

dia de les Festes Majors.  

 

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

 

PRIMER. APROVAR l’import i el pagament per part de l’asseguradora. 

 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la Sra. ... i a l’asseguradora.  

 

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 CERTIFICACIÓ ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA 

“PAVIMENTACIÓ EXTERIOR DEL PAVELLÓ FIRAL”. 

 

El contractista adjudicatari de l’obra  municipal “PAVIMENTACIÓ EXTERIOR DEL 

PAVELLÓ FIRAL”, PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA, lliura a aquest 

ajuntament la següent documentació: 

 

a) CERTIFICACIÓ D’OBRA: 

 

NÚM. PERÍODE IMPORT 

1 i Única MAIG-2018 17.888,54€ 

 

b) FACTURA: 

 

NÚM. CONCEPTE IMPORT 

2018/45 Obra : PAVIMENTACIÓ EXTERIOR DEL 

PAVELLÓ FIRAL 

 

17.888,54€ 

 

Per tot això la Junta de Govern Local, proposa l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA de l’obra PAVIMENTACIÓ 

EXTERIOR DEL PAVELLÓ FIRAL, per import de DISSET MIL VUIT-CENTS VUITANTA VUIT 

EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  (17.888,54€), lliurada pel contractista ”, 



PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA, i conformada per la direcció tècnic de 

la mateixa, senyor Jordi Sasplugas Deu, corresponent a l’actuació inclosa dins del 

programa d’inversions PAM 2017 de la Diputació de Tarragona 

 

SEGON: APROVAR la FACTURA núm. 2018/45 emesa pel contractista PAVIMENTS 

ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA, pel concepte certificació núm. 1 i única de l´obra 

PAVIMENTACIÓ EXTERIOR DEL PAVELLÓ FIRAL, per import de DISSET MIL VUIT-CENTS 

VUITANTA VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  (17.888,54€). 

 

TERCER: RECONÈIXER aquesta obligació a càrrec de la partida 13  133  61002  01 

del pressupost vigent de 2018. 

 

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 

“CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL PAVELLÓ FIRAL”. 

 

El contractista adjudicatari de l’obra  municipal “CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL 

PAVELLÓ FIRAL”, ABSOTEC ABSORCIÓN ACÚSTICA, SL, lliura a aquest ajuntament 

la següent documentació: 

 

a) CERTIFICACIÓ D’OBRA: 

 

NÚM. PERÍODE IMPORT 

1 i Única JUNY-JULIOL-2018 28.571,49€ 

 

b) FACTURA: 

 

NÚM. CONCEPTE IMPORT 

57 Obra : CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL 

PAVELLÓ FIRAL 

 

28.571,49€ 

 

Per tot això la Junta de Govern Local, proposa l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA de l’obra CONDICIONAMENT 

ACÚSTIC DEL PAVELLÓ FIRAL, per import de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-

UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS  (28.571,49€), lliurada pel contractista ”, 

ABSOTEC ABSORCIÓN ACÚSTICA, SL, i conformada per la direcció tècnic de la 

mateixa, senyor Antoni Masalias Ibàñez, corresponent a l’actuació inclosa dins 

del programa d’inversions PAM 2017 de la Diputació de Tarragona 

 

SEGON: APROVAR la FACTURA núm. 57 emesa pel contractista ABSOTEC 

ABSORCIÓN ACÚSTICA, SL, pel concepte certificació núm. 1 i única de l´obra 

CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL PAVELLÓ FIRAL, per import de VINT-I-VUIT MIL 

CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS  (28.571,49€). 

 



TERCER: RECONÈIXER aquesta obligació a càrrec de la partida 01  929  63900  

01del pressupost vigent de 2018. 

 

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, D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI. 

 

ASSUMPTE :  Exp. 02/18OT. Referent a la concertació d'una operació de 

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

MIL EUROS ................................................ (150.000,00 €). 

 

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 150.000 €, que 

complementarà la ja concertada nova operació de tresoreria per import 

de 100.000 € amb la Caixa. 
 

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 CAIXA ENGINYERS, amb les següents condicions financeres:  

 

Entitat Bancària “CAIXA D’ENGINYERS” 

Import 

DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS 

(250.000,00 €). L’Ajuntament només necessita 

150.000 €.  

Producte Operació de tresoreria 

Venciment 12 mesos 

Tipus d’interès  0,04%  fix  

Comissions 

Obertura i estudi: 0% 

Disponibilitat 0,00 % 

Cancel·lació 0.00 % 

Formalització Secretari de l’Ajuntament 

Data Oferta 30.05.2018. RE 2346. 

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 7,51% 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, 

 

Es PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 

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

amb CAIXA D’ENGINYERS, per un import de 150.000 €, que s’ha de cancel·lar en 

un termini màxim d’un any.  

 

2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera CAIXA D’ENGINYERS, 

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

financeres següents: 

 

Entitat Bancària “CAIXA D’ENGINYERS” 

Import 
CENT CINQUANTA MIL EUROS 

(150.000,00 €).  

Producte Operació de tresoreria 

Venciment 12 mesos 

Tipus d’interès  0,04%  fix  

Comissions 

Obertura i estudi: 0% 

Disponibilitat 0,00 % 

Cancel·lació 0.00 % 



Formalització Secretari de l’Ajuntament 

Data Oferta 30.05.2018. RE 2346. 

 

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  CAIXA 

D’ENGINYERS. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

elevant-se a definitiu l’acord que es recull. 
 

DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA 

“ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES DEVESES”. 

 

A requeriment dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Ribera d´Ebre, i a la 

vista de la documentació justificativa presentada per aquest Ajuntament de la 

subvenció concedida dins del Programa d’arranjament i millora dels camins 

municipals 2017 per l´actuació “Arranjament del camí de les Deveses”, pel tècnic 

director de l´obra s’ha presentat una relació valorada modificada de la 

certificació núm. 1 i única de l’actuació, que fou aprovada en data 15/05/2018 

per la Junta de Govern Local, i corresponent a les obres realitzades durant el mes 

d´abril de 2018. 

 

Així mateix, s´ha requerit l´aprovació de PREUS CONTRADICTORIS de l'obra. 

Aquests preus contradictoris es corresponen a treballs que no hi figuren en la 

Memòria Valorada de l´obra adjudicada i que van de ser d’aplicació per al bon 

desenvolupament de les obres. Els preus han estat acceptats pel contractista, 

d’acord amb les ACTES signades en data 11/07/2018. 

 

Per tot l´exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent,  

 

ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR la relació valorada MODIFICADA de la certificació núm. 1 i 

única de l´obra  “Arranjament del camí de les Deveses”, signada pel Director de 

l’Obra, i que corresponen a obres del  mes d’Abril/2018. 

 



SEGON: APROVAR l´ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS de l’actuació municipal 

“Arranjament del camí de les Deveses”, subscrita pel Director de l’Obra i per 

l’adjudicatari, i que corresponen a obres del  mes d’Abril/2018. 

 

TERCER: Els nous preus es consideren incorporats a tots els efectes als quadres de 

preus de la Memòria Valorada. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 
 

DOTZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA 

PROVISIONALMENT PER L´ACA PER L´ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI 

MUNICIPAL D´ABASTAMENT D´AIGUA. 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, D´ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA 

PROVISIONALMENT PER L´ACA PER L´ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI 

MUNICIPAL D´ABASTAMENT D´AIGUA. 

 

Es dóna compte de la comunicació rebuda de l´Agència Catalana de l´Aigua,  

núm. RE 2910, en data 16/07/2018,  mitjançant la qual s´informa de la proposta de 

resolució provisional d`atorgament de subvencións per sufragar les despeses 

derivades de la redacció i actualització de plans directors del serveis municipals 

d´abastament d´aigua, en la qual hi figura l´Ajuntament de Móra la Nova com a 

beneficiari d´un ajut per  import de 8.640,00 €, per  la revisió i actualització del Pla 

Director del Servei Municipal d’Abastament d´Aigua Potable de Móra la Nova, 

dins del programa de subvencions adreçades als ens locals convocades per 

l´ACA per aquest concepte durant any 2017. 

 

Vist el contingut de la Proposta de Resolució esmentada, i d´acord amb la base 

6.3 de les bases reguladores de la convocatòria de les subvencions de referència, 

es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següents ACORDS: 

 

PRIMER. ACCEPTAR la proposta de concessió d´una subvenció per un import de 

8.640,00 €,  per l´actuació per la revisió i actualització del Pla Director del Servei 

Municipal d´Abastament d´Aigua Potable de Móra la Nova,  amb un pressupost 

total, sense IVA, de 10.800,00 €, presentada per l´Ajuntament de Móra la Nova, 

dins del programa de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 

d´aquestes actuacions, exercici 2017,  de l´Agència Catalana de l´Aigua. 

 

SEGON. COMPROMETRE'S a destinar l'import concedit a la finalitat per la qual ha 

estat atorgat. 

 

TERCER. COMPROMETRE'S a complir totes les obligacions establertes a les bases 

de la convocatòria i les condicions fixades, si escau, a l'acord de concessió de la 

subvenció. 

 



QUART. COMUNICAR aquesta acceptació a l´Agència Catalana de l’Aigua, 

mitjançant la plataforma EACAT. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

TRETZÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

No hi ha més assumptes. 

 

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 


