
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 45/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

D’OCTUBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 22/10/2018, essent les 19.00 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 Laura Griñó Serret 

                             

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

C) SECRETÀRI-INTERVENTOR.  

 

Senyor. Josep M. Piñol Jurado 

 

D) EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

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, de la darrera acta de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, de l’activitat extraordinària de la Fira. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau dels preus per la fira d’octubre 2018. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de concurs d’arrossegament de cavalls de la Fira 

SETÈ. 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 09/10/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 



SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 

APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 37/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 18/09/2018 fins 22/10/2018 
 

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. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA Inclòs) 

3959 B43516988 2018/984 

PRONTOSERVIS,  SL 

Preus neteja clavegueram 

Servei camió-grua mixte amb dos operaris 

Preu servei càmera robotitzada 

Informe càmera TV 

Preu servei càmera robotitzada 

Partida: 02/160/21000/01 

 

 

96,80 €/h 

834,90 €/dia 

121,00 € 

108,90 €/h 

 
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, SI ESCAU, DE L’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA DE LA 

FIRA. 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA D’ESPECTACLE PÚBLIC  AMB MOTIU DE LA 

187ª EDICIÓ DE LA FIRA DE 2018 A MÓRA LA NOVA 

 

ANTECEDENTS 

 



Aquest Ajuntament té intenció de realitzar, el certamen de la 187 Fira Agrícola, 

Ramadera i Industrial que incorpora el concert de Fires del 2018. 

 

S’ha redactat els següents documents d’autoprotecció: 

 

 Protocol d’actuació en emergències: concert plaça de l’oli. El document 

es va elaborar el 2016, però ates el contingut similar amb el concert de fires 

del 2018, es presenta com a document d’autoprotecció pel concert de 

fires d’enguany. 

 PLA D’AUTOPROTECCIÓ(PAU) Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra 

la Nova. Document elaborat el 2017 que recull la nova configuració de 

l’espai que s’ha donat a la Fira 186, i que també es aplicable pel 2018 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar els següents documents com a mecanismes d’autoprotecció en 

el certamen de la 187 Fira Agrícola, Ramadera i Industrial que incorpora el 

concert de Fires del 2017: 

 

 Protocol d’actuació en emergències: concert plaça de l’oli. El document 

es va elaborar el 2016, però ates el contingut similar amb el concert de fires 

del 2018, es presenta com a document d’autoprotecció pel concert de 

fires d’enguany. 

 

 PLA D’AUTOPROTECCIÓ(PAU) Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra 

la Nova. Document elaborat el 2017 que recull la nova configuració de 

l’espai que s’ha donat a la Fira 186, i que també es aplicable pel 2018 

 

SEGON.- Aprovar l’espectacle públic “certamen de la 187 Fira Agrícola, 

Ramadera i Industrial que incorpora el concert de Fires del 2017” a celebrar el 

dies 25/10/2018 a 28/10/2018, organitzat per l’Ajuntament.  

 

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 PETICIÓ D´INFORME PER L´ADEQUACIÓ DE L´ACCÉS A LES OFICINES DE 

L´ENTITAT BANCÀRIA CAIXABANK PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES. 

 

Es dona compte de la petició formulada pel senyor ..., Arquitecte Tècnic de ...,  

amb núm. RE 3812-2018, mitjançant el qual sol.licitent l´informe municipal en 

relació a l´estudi proposat per l´adequació d´accés a per a minusvàlids a 

l´oficina de l´entitat bancària Caixabank, de Móra la Nova. 

 



A la petició hi ha adjuntant un informe d´accessibilitat  i supressió de barreres 

arquitectòniques de la proposta formulada, la qual afecta la via pública. 

 

Vist el contingut de l´informe emés pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa a la 

Junta de Govern Local, l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER. INFORMAR favorablement la proposta efectuada per l´eginyeria ..., per 

l´adequació de l´accés a l´oficina de l´entitat bancària Caixabank situada al ... 

de Móra la Nova, amb la col.locació d´una plataforma elevadora,  amb 

afectació a la via pública com es fa constar, i amb les condicions que 

s´assenyalen a l´informe del Serveis Tècnics Municipals de data 10/10/2018. 

 

SEGON. COMUNICAR a ..., que per la instal.lació de la plataforma elevadora 

descrita caldrà que es sol.liciti l´oportuna llicència urbanística, que haurà d’estar 

acompanyada de projecte tècnic descriptiu de l’actuació, signat per facultatiu 

competent, que doni compliment a les condicions exposades, i nomenament de 

tècnic responsable de la direcció d’obra. Les obres d´adequació de la vorera 

aniran a càrrec del peticionari de la llicència urbanística.  

 

TERCER. NOTIFICAR el present acord a l´interessat. 

 

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 DELS PREUS PER LA FIRA D’OCTUBRE 2018. 

 

Vist el preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les 

diferents fires i festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova  

 

Vist l’article 4 de l’ordenança “Quantia”, en el seu apartat 5, que literalment diu: 

 

Les tarifes que es recullen a l’article 5è de la present Ordenança, sense 

especificació de preu exacte, es a dir, en valors amb una franja de mínim i 

màxim, seran aprovades per la Junta de Govern Local abans de la seva 

aplicació, amb relació de preus tipificats i fent menció a la fira o festa que 

correspongui.   

 

Es proposa l’adopció del següent. 

 

ACORD 

 

1er: Determinar que els preus per la Fira d’Octubre de 2018 seran els següents: 

 
Preus Fira Octubre 2018 

 

Concepte 

 Preu unitari Fira 2018 

  

    



Estand Pavelló Firal (preu m2) 35,00 € 

Estand recinte exterior i via pública (preu m2) 39,50 € 

Serveis d’hostessa (preu unitari hostessa) 264,00 € 

Connexió elèctrica potencia 220V(per connexió, màxim 2200W) 16,00 € 

Connexió addicional 380V(per connexió, màxim 6Kw) 22,50 € 

Concepte 

Preu unitari Fira 2018 

(iva inclòs) 

  

    

Tiquets de 6 degustacions (preu tiquet):   

Sense copa de vi  5,00 € 

Amb copa de vi 10,00 € 

Copa de vidre (preu copa) 5,00 € 

Got de vidre (preu got) 2,00 € 

Concepte 

Preu unitari Fira 2018 

  

    

Serveis d’infraestructura (aigua) 40,00 € 

Serveis d’infraestructura caravanes (llum i aigua) 60,00 € 

Concepte 

Preu unitari Fira 2018 

(iva inclòs) 

  

    

Concert de Fires (preu entrada persona. Carnet jove) 5,00 € 

Concert de Fires (preu entrada personal. Compra anticipada) 8,00 € 

Concert de Fires (preu entrada personal) 10,00 € 

 
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, DE CONCURS D’ARROSSEGAMENT DE CAVALLS DE LA 

FIRA 

 

APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONCURS D’ARROSSEGAMENT DE CAVALLS, DE 

MANEJABILITAT DE CARRO DE PAGÈS I DE DEMOSTRACIÓ D’ESQUILAR ANIMALS 

DINS LA 187 FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDUSTRIAL A MÓRA LA NOVA 
 

ANTECEDENTS 

 

Vistes el  Concurs d’arrossegament de cavalls, de manejabilitat de carro de 

pagès i de demostració d’esquilar animals dins la 187 fira agrícola, ramadera i 

industrial a Móra la Nova publicat al programa de la 187 Fira 

Pel proper diumenge 28/10/2018.  

 

Es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del següent  

 

ACORD: 

 



PRIMER: Aprovar el Concurs d’arrossegament de cavalls, de manejabilitat de 

carro de pagès i de demostració d’esquilar animals dins la 187 fira agrícola, 

ramadera i industrial a Móra la Nova publicat al programa de la 187 Fira Pel 

proper diumenge 28/10/2018, dotant un import de 1.300 € per l’entrega de 

premis. 

 

SEGON: Entregar al Sr. ..., membre de la Comissió de Fires, la quantitat de 1.300 €, i 

encarregar-lo de l’entrega de premis, restant obligat a justificar davant la 

intervenció de fons la relació dels premiats, en el termini de 30 dies posteriors al 

dia de la celebració del concurs 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

SETÈ.  DESPATX D’OFICI. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DELS SEGÜENTS PUNTS DE 

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

 

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PREMIS 

 
Vista l’acta del 34è Concurs literari del 187 FIRA DE MORA LA NOVA el resultat de 

la deliberació del qual fou el següent: 

 

PROSA INFANTIL 

Guanyador: Quinze minuts valuosos de l’autora Júlia Benavent Pellicer (Móra 

d’Ebre) 

Finalista: El somni de l’Akani de l’autora Kiona Monné Gironés (Móra d’Ebre) 

 

PROSA JUVENIL 

Guanyador: La caputxeta vermella de l’autora Maria Vives Ortuño (Miravet) 

Finalista: Suquía de l’autora Frida Fernández Stolpa (La Fatarella) 

 

PROSA ADULTS 

Guanyador:  B. Prats de l’autora Lua Garceran Rejano (Móra la Nova) 

Finalista: Us explico el meu assassinat de l’autor Albert Guiu Bagés (Flix) 

 

S’acorda: 

 

PRIMER.- CONCEDIR els premis establerts a les bases del concurs als guanyadors. 

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 21.15 hores, (la sessió s’ha aturat una estona de 20:00 a 

20:45) de tot el qual com a Secretari-interventor, CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


