
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 40/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT. 

 

A Móra la Nova, el dia 21/09/2018, 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, per emergència del projecte de l’actuació municipal “Reparació de 

col·lectors de Sanejament als carrers Sant Josep i Joan Miró”. 

SEGON. Aprovació, si escau, de contracte menor d’emergència. 

TERCER. Aprovació, si escau, del nomenament del director d’obra i del coordinador de seguretat i 

salut de l’obra “reparació de col·lectors de sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró”.. 

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

CINQUÈ. Despatx d’ofici. 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, PER EMERGÈNCIA DEL PROJECTE DE L’ACTUACIÓ 

MUNICIPAL “REPARACIÓ DE COL·LECTORS DE SANEJAMENT ALS CARRERS SANT 

JOSEP I JOAN MIRÓ”. 

 

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

de Sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró”, redactat per l’arquitecte tècnic 

municipal senyor Jordi Sasplugas Deu. 
 

Les obres definides en el mateix consisteixen en l´execució dels treballs necessaris 

per la reconstrucció d’un col.lector d´aigües negres al carrer La Indústria. 

 



El seu import per contracta és de 36.157,15 euros (IVA INCLÒS). 

 

ATÈS que es tracta d’una obra que s’ha d’escometre per la via d’emergència.. 

 

És pel que es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR el projecte de l’obra de titularitat municipal “Reparació de 

col.lectors de Sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró”, redactat per 

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

per contracta de 36.157,15 euros (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. 

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTE MENOR D’EMERGÈNCIA. 

 

Atesos els fets esdevinguts el dia 17/09/2018 consistents en: 

 

A 17/09/2018, resulta ser que els col·lector d’aigües negres existents al Carrer Sant 

Josep i del Carrer Joan Miró es troben trencats i ple de terres i graves per la qual 

cosa no evacua les aigües negres que es filtren al terreny, podent produir-se 

assentaments a la via pública, que posen en risc l’estabilitat tant de les cases 

com de la pròpia via. 

 

Així s'acredita en informe tècnic emès en data 20/09/2018. 

_ 

A l'informe dit es descriuen les obres que és necessari enllestir de forma immediata 

l'import estimat de les quals ascendeix a 36.157,15 euros (IVA INCLÒS). Les obres 

es defineixen en Projecte Tècnic Reparació de col.lectors de Sanejament als 

carrer Sant Josep i Joan Miró, redactat pel Sr. Jordi Sasplugas Deu de data 20 de 

setembre de 2018 

_ 

En conseqüència, i d'acord amb allò establert a  l'art. 113.1. a) del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

 

De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, serà la Junta de Govern Local (per delegació de 

l’alcaldia: Decret d’Alcaldia 120/2017) la competent per adjudicar el contracte, 

aprovar la despesa, i sol·licitarà la incorporació de la factura que farà la funció 

de document contractual. 

 

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

 

ACORD:_ 



  

PRIMER.- Ordenar l'execució de les obres de Reparació de col.lectors de 

Sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró contractant amb l'empresa 

CONSTRUCCIONS GREGORI SALVAT S.L, segons pressupost de data 21 de 

setembre de 2018 (RE 3560) sota la direcció del tècnic Jordi Sasplugas Deu per un 

import de 36.157,15 euros (IVA INCLÒS). 

 

El contractista haurà, en el termini de 2 dies naturals a comptar des de la 

notificació, d’aportar el Pla de Seguretat i Salut que serà aprovat per l’òrgan de 

contractació abans del començament de l’obra.  El calendari d’inici d’execució 

de l’obra serà indicat per l’Ajuntament de Móra la Nova estan previst el seu inici 

el proper dimecres 26/09/2018. 

 

SEGON.- Tramitar expedient de contractació d'emergència, a l'empara d'allò 

disposat a l'art. 113.1del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

_ 

TERCER.- Quant a la consignació pressupostària, actualment NO existeix crèdit 

adequat i suficient PERÒ es pot acudir a la partida 01 160 61901 01 per afrontar 

aquest tipus despesa, per la qual cosa procedeix acordar el canvi de 

denominació de la partida. 

 

QUART.- Un cop realitzada l’obra, incorpori’s la factura i tramiti’s el pagament si 

procedeix. 

_ 

CINQUÈ.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de 

la data de l’adopció d’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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR D’OBRA I DEL 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “REPARACIÓ DE COL·LECTORS DE 

SANEJAMENT ALS CARRER SANT JOSEP I JOAN MIRÓ”. 

 

Atesa la tramitació de l’expedient per la contractació i execució de l´obra 

“Reparació de col.lectors de Sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró”, cal 

formalitzar la designació del director de l´obra i del coordinador de seguretat i 

salut de la mateixa. 

 

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT de tots els seus 

membre, ACORDA: 

 

PRIMER. NOMENAR la direcció tècnica de l´obra “Reparació de col.lectors de 

Sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró”, i designar les persones següents: 

 



- Al Sr. Jordi Sasplugas  Deu com a Director de l´obra i Coordinador de la 

seguretat i salut de l´obra, amb el títol professional d'ARQUITECTE TÈCNIC. 

 

SEGON. NOTIFIQUI’S a l’interessat el nomenament pel seu 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. 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA, DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, AL SERVEI DE COOPERACIÓ AMB ELS 

ENS LOCALS, ANY 2018. 

 

Es dóna compte de les bases i de la convocatòria per la concessió de 

subvencions durant l'any 2018 de caràcter excepcional, per part de la Diputació 

de Tarragona, publicades, respectivament al BOPT del dia 12/06/2017, núm. 112 i 

del dia 29/06/2018, núm. 126, entre les quals hi ha una línia destinada a les 

despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, fora de la 

programació habitual i que siguin necessàries per a restituir diversos serveis de 

titularitat municipal, entre els quals hi figura el servei municipal de clavegueram. 

 

A 17/09/2018, resulta ser que els col•lector d’aigües negres existents al Carrer Sant 

Josep i del Carrer Joan Miró es troben trencats i ple de terres i graves per la qual 

cosa no evacua les aigües negres que es filtren al terreny, podent produir-se 

assentaments a la via pública, que posen en risc l’estabilitat tant de les cases 

com de la pròpia via. 

 

Així s'acredita en informe tècnic emès en data 20/09/2018. 

 

A l'informe dit es descriuen les obres que és necessari enllestir de forma immediata 

l'import estimat de les quals ascendeix a 36.157,15 euros (IVA INCLÒS). Les obres 

es defineixen en Projecte Tècnic Reparació de col.lectors de Sanejament als 

carrer Sant Josep i Joan Miró, redactat pel Sr. Jordi Sasplugas Deu de data 20 de 

setembre de 2018. 

 

Atès que l’actuació urgent descrita pot ser objecte d´una subvenció dins del 

programa de subvencions de caràcter excepcional de la Diputació de 

Tarragona, per part dels Serveis Tècnics Municipals. 

 

Vist que Projecte Tècnic Reparació de col·lectors de Sanejament als carrer Sant 

Josep i Joan Miró redactat d´acord amb les directrius del SAM, ha estat aprovat 

en Junta de Govern Local de data 21/09/2018, així com la contractació de la 

seva execució.  

 



Per tot l´exposat, a la vista de la documentació redactada, i d´acord amb les 

bases que regeixen la convocatòria de referència, es proposa a la Junta de 

Govern Local, l´adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter 

excepcional per fer front a les despeses de reparació  urgent de l´actuació 

“Reparació de col.lectors de Sanejament als carrer Sant Josep i Joan Miró” de la 

xarxa municipal de clavegueram, amb un pressupost total de TRENTA-SIS MIL 

CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (36.157,15 euros IVA INCLÒS), i 

una petició de subvenció per import de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €), 

corresponent al 82,98% del pressupost total aprovat de l´actuació.  

 

SEGON: Facultar al senyor Alcalde per la signatura de qualsevol document 

relacionat amb la petició aprovada. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

CINQUÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

No hi ha més assumptes. 

 
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 


