
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 48/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 13/11/2018, 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, d’assumptes relatius a urbanisme/activitats. 

TERCER. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

QUART. Aprovació, si escau, de la relació de factures 34/2018 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament 

consistent en “realització d’actuacions d’abastament en alta per al municipi de Móra la Nova”, per 

procediment obert simplificat. 

SISÈ. Aprovació, si escau, d’un contracte menor. 

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 30/10/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES RELATIUS A URBANISME/ACTIVITATS. 



_ 
4.1 ORDENACIÓ DE L´EXECUCIÓ D´UNA ORDRE D´EXECUCIÓ A L´EDIFICI DEL ... 

 

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 cadastral del qual es ...  

 

Segons l´esmentat informe a la finca objecte de denúncia, s´han observat les  

següents deficiències: 

  

 La tribuna es troba fisurada i el seu deteriorament pot produir la caiguda 

de materials i de la pròpia tribuna sobre la via pública. 

 

En el mateix informe, i a fi d’esmenar les deficiències observades, es proposen les 

mesures següents:  

 

a) Realitzar les obres de reparació necessàries que assegurin la solidesa de 

l´edifici d´habitatges i la seguretat dels vianants que transiten per la via 

pública. 

 

 

En data 17/07/2018, la Junta de Govern Local va adoptat l´acord d´inicar 

l´expedient d’ordre d’execució i exigir al titular de l´immoble, ...,  l´execució de les 

obres necessàries per assegurar la solidesa de l´edifici d´habitatges del ..., de 

Móra la Nova i la seguretat dels vianants que transiten per la via pública, sota la 

tribuna a la qual s´ha fet referència en el segon paràgraf del present acord. 
 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER: ORDENAR a ..., com a titular cadastral de l’immoble situat ... de Móra la 

Nova, que en un termini màxim d´UN MES, a comptar des de la notificació del 

present acord, procedeixi a realitzar les obres que es detallen a continuació: 

 

 Realitzar les obres de reparació necessàries que assegurin la solidesa de 

l´edifici d´habitatges i la seguretat dels vianants que transiten per la via 

pública. 

 

SEGON: ADVERTIR a ... que en cas d´incompliment injustificat d´aquesta ordre 

d´execució, una vegada transcorregut el termini concedit per executar-les, 

l´Ajuntament pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives resultin 

necessàries per fer efectiu el compliment del que s´ha ordenat, l´import de les 

quals pot arribar fins al 3.000 € , així com, en el seu cas, a l´execució subsidiària de 

les obres a càrrec del propietari,  si després de la imposició de la primera multa 

coercitiva persisteix en la seva passivitat. 



 

TERCER: COMUNICAR al Registre de la Propietat la present resolució, quan 

esdevingui ferma envia administrativa, amb la indicació d´aquest aspecte, per 

tal que practiqui inscripció de nota marginal d´afecció real al compliment del 

deure de conservació. 

 

QUART. NOTIFICAR aquest acord a l´interessat, pel seu coneixement i efectes 

escaients. 

 

CINQUÈ : Fer constar que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 

següent al de la seva notificació. 

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que l´ha dictat, en el termini d´un mes a comptar des del 

dia següent al de la seva notificació. 

 

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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA  CONCESSIÓ D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES 

MAJORS. 

 

EXP. NÚM. 02/18 OM. 

OBRES: Instal.lació d´un ascensor. 

 

Es dóna compte de l’expedient instruït a instància del senyor ..., mitjançant escrit 

núm. RE 2893, en data 13/07/2018, actuant en nom i representació de la 

COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L´EDIFICI DE ..., sol·licitant llicència municipal per la 

instal.lació d´un ascensor a l´edifici de ...de Móra la Nova, d´acord amb 

documentació tècnica presentada, redactada per l´arquitecte tècnic, senyor ... 

 

Per tot l’exposat,  la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT de tots els seu 

membres, ACORDA: 

 

PRIMER: ATORGAR LLICÈNCIA URBANÍSTICA a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 

L´EDIFICI DE ...,  per l’execució d’obres per la instal.lació d´un ASCENSOR, a 

l´edifici plurifamiliar situat a ...de Móra la Nova,– Edifici amb diversos propietaris,  

d´acord amb la Memòria Tècnica presentada de data Maig/2018,  redactada 

per l´arquitecte tècnic, senyor ..., en data 25/09/2018. 

  

SEGON: APROVAR la liquidació de l´ICIO i la taxa urbanística municipal, d´acord 

amb el següent detall: 

 

 en concepte d'ICIO  la quantitat  a liquidar es de ... 

 en concepte de TAXA URBANÍSTICA s´haurà de satisfer la quantitat de ... 



 

Sense l´ingrès de les quantitats assenyalades la present autorització no serà 

vàlida. 

 

TERCER: Fixar una FIANÇA per la correcta gestió dels residus de la construcció. 

 

QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat. 

 

CINQUÈ: PEU DE RECURSOS. Si es vol impugnar el present acord, en allò que es 

refereix a la concessió de la LLICÈNCIA D'OBRES, que posa fi a la via 

administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot 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. 

 

Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la LIQUIDACIÓ de 

l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, 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 es pot interposar qualsevol altre recurs que s´estimi procedent. 

 

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 PRESSUPOSTOS. 

 

PROPOSTA RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ PRESSUPOSTOS 

 

APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 39/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 07/11/2018 fins 13/11/2018 

 

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. 

Registr

e 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA Inclòs) 

4122 B43484559 PROO824 

PUELL’S COMPUTERS,  SL 

Ordinador ràdio 

Partida: 05/491/63602/01  

 

1.249,01 € 

 

Pressupostos DESPESA CORRENT 

 
Núm. 

Registr

e 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA Inclòs) 

4151 37333815P 1800002 

NU CERÀMICA 

Taller al carrer Fira Nadal 

Partida: 04/4311/22609/04 

 

344,10 € 

 

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. 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 34/2018 

 

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)  

1993 AGRÀRIA MLN. Lloguer bodega Octubre.Fra.18-1993         850,00    

1994 TORTOSA MEDIA. Publicitat La Fira. Fra.18-1994           84,70    

1995 NET MUR.Serveis neteja nocturn La Fira.Fra.18-1995      5.190,90    

1996 EBREQUALITAT. Mat. elèctric La Fira. Fra.18-1996         474,91    

1997 DOBLE COLUMNA. Publicitat La Fira. Fra.18-1997         955,90    

1998 PRONTOSERVIS. Serv. càmera claveguera.Fra.18-1998         907,50    

1999 M.E.BUS. Servei bus jubilats Octubre.Fra.18-1999           84,00    

2000 FULTON. Mant. E. Pub. 1/10 a 30/11.Fra.18-2000      1.597,55    

2001 SER. Publicitat La Fira. Fra.18-2001         968,00    

2002 P. BLANCH. Sonorització concert La Fira. 18-2002      2.940,30    

2005 M. HIDRAULICS. Rep. fonts Parc 26/10. Fra.18-2005         687,84    

2008 CCRE. Tractament rebuig Octubre.Fra.18-2008    13.517,76    

2010 L.PULJIZEVIC. Hab. ex. cavalls Fira.Fra.18-2010         210,00    

2013 R.FALSET. Publicitat La Fira. Fra.18-2013           65,34    

2017 ES.A.GANDESA. 537 tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2017         224,47    

2018 CELLER BATEA. 921 Tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2018         384,98    

2019 E.ANGUERA. 578 tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2019         241,60    

2020 J.BAULO.Queviures Mas Coixa 5 i 19/10. Fra.18-2020         282,82    

2023 CEDO ANGUERA. 363 tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2023         151,73    

2024 R.ESTEVE. 552 tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2024         230,74    

2025 AIBAR. 562 tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2025         234,92    

2026 N.POQUET. 550 tíquets Fira Vi 2018.Fra.18-2026         229,90    

 TOTAL    30.515,86    

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció 
Imp.Factura 

(Eur) 

1886 M.HIDRAULICS. Mat. Fonts Parc+Cementir.Fra.18-1886      1.972,65    

 TOTAL      1.972,65    

 

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’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN “REALITZACIÓ 

D’ACTUACIONS D’ABASTAMENT EN ALTA PER AL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA”, PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. 

 

Considerant que, als efectes previstos en l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aquesta Alcaldia va 

entendre necessari que es tramiti un contracte de “realització d’actuacions 

d’abastament en alta per al municipi de Móra la Nova”, per procediment obert 

simplificat.. 

 

Vistos, els Plecs de Prescripcions Tècniques d’aquesta contractació, juntament 

amb el Projecte de l’Actuació en el qual es detallen els aspectes tècnics del 

mateix, així com la viabilitat d'aquesta actuació, elaborant-se pels quals es regirà 

la licitació. 

 

Considerant el previst en els articles 298 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria d'aquest Ajuntament. 

 

Vista l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha 

de regir-se el contracte en qüestió. 

 

Vista la fiscalització favorable emesa per la Intervenció d'aquest Ajuntament. 

 

Considerant que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 

25/09/2018 es va procedir a aprovar l'expedient de contractació per al contracte 

de referència, en els termes dels articles 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, convocant el 

corresponent procediment obert, d'acord amb les previsions de l'article 156 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

Vista la proposta formulada per la Mesa de contractació en data 30/10/2018, 

havent-se presentat 1 oferta, que ha obtingut la següent puntuació: 

 

 

Empresa CANALIZACIONES CIVILES SAU 

Augment del termini de 

garantia/punts 

4 anys/ 4 punts 

Oferta 

econòmica/punts 

TRENTA MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB 

NORANTA-UN CÉNTIMS(30.281,91€) i SIS MIL TRES-CENTS 

CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÉNTIMS 

(6.359,20€)€, corresponents a l'Impost sobre el Valor 

Afegit/ 30 punts 

Puntuació total 34 punts 

 



Vist que, de conformitat amb el previst en la Disposició Addicional Segona de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, és 

l'Alcaldia l'òrgan de contractació competent i que aquesta té delegada la seva 

competència a la Junta de Govern local mitjançant Decret de l’Alcaldia 

156/2018. 

 

Considerant que s'han observat les prescripcions contemplades en la normativa 

de contractació del sector públic i, d'una altra part, que la millor oferta 

econòmica és la presentada per CANALIZACIONES CIVILES SAU, qui ha presentat 

així mateix la documentació requerida d'acord amb l'establert en els articles 140 i 

141, en relació amb l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

Considerant el que es disposa en els articles 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 

 

RESOLC 

 

PRIMER- Adjudicar a la mercantil CANALIZACIONES CIVILES SAU el contracte 

administratiu de subministrament de “REALITZACIÓ D’ACTUACIONS 

D’ABASTAMENT EN ALTA PER AL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA”, tramitat 

mitjançant procediment obert simplificat per import de TRENTA MIL DOS-CENTS 

VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÉNTIMS(30.281,91€) i SIS MIL TRES-CENTS 

CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÉNTIMS (6.359,20€)€, corresponents a l'Impost 

sobre el Valor Afegit, i una durada d'execució de 28 dies naturals, en les 

dependències municipals, termini que començarà a computar des de l'endemà 

a la formalització del contracte administratiu. 

 

SEGON.- Requerir a la mercantil CANALIZACIONES CIVILES SAU perquè procedeixi 

a la formalització d'aquest contracte en el termini de quinze dies hàbils següents 

a aquell en què es rebi la notificació de la present adjudicació als licitadors i 

candidats en la forma prevista en l'article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats en l'expedient administratiu, de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 155 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

QUART.- Publicar la formalització de la present contractació en el Perfil de 

contractant, d'acord amb el que es disposa en l'article 154 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

CINQUÈ.- Designar com a responsable del present contracte, de conformitat amb 

el previst en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, al Sr. ... 

 

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’UN CONTRACTE MENOR. 

 

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INFORME DE NECESSITAT DE L'ÒRGAN DE 

CONTRACTACIÓ. 

 

Vista proposta de despesa emesa per l’alcaldia, de data 09/11/2018, en 

relació amb la tramitació del contracte menor d'obra de PROJECTE 

D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR INTERIOR amb reformes al vestíbul. 

EDIFICI..., MÓRA LA NOVA. FEBRER 2018 redactat per l’arquitecte, Sr. ..., de 

data 02 de maig de 2018, i en compliment de l'article 118.1 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 

s'emet el següent 

 

INFORME 

 

1º. Objecte de la contractació: execució d'obra consistent en: 

 

Dur a terme les obres previstes en el Projecte tècnic PROJECTE 

D’INSTAL.LACIÓ D’UN ASCENSOR INTERIOR amb reformes al vestíbul. EDIFICI 

..., MÓRA LA NOVA. FEBRER 2018 redactat per l’arquitecte, Sr. ..., de data 

02 de maig de 2018. 

 

2º. Necessitat i finalitat a satisfer:  

 

L’objecte de la memòria es fer referència als treballs d’instal·lació d’un 

ascensor interior amb reformes vestíbul a un edifici equipaments municipal 

“Pavelló d’Esports”. 

 

3º. Dades de l'obra a contractar. 

 

A la vista del pressupost de les obres (que consta en el Projecte tècnic), i 

ateses les característiques de l'obra, tal i com es defineix en el mateix 

projecte, es considera que el procediment més adequat és el contracte 

menor, en ser el seu valor estimat és inferior a 40.000 euros, conformement 

a les següents dades: 

 

1. Definició de l'objecte del contracte: CONDICIONAMENT ACÚSTIC 

PAVELLÓ FIRAL. 

2. Pressupost d'execució material segons projecte: 24.588,11€ i 

5.163,50 d’IVA. Total: 29.751,61euros. 

3. Termini d'execució: 3 mesos. 

 



4º. Aplicació pressupostària: 2018 01 3421 62309 01 Inv2018: Elevador 

pavelló d'esports. 

 

5º. Empresa proposada: .... Import proposat d’adjudicació baixa inclosa: 

22.165,67€ + 4654,79 d’IVA. Total: 26.820,46 euros. Segons Pressupost 

20180166. 

 

- Criteris justificatius de l'elecció de l'empresa contractista: Oferta 

econòmica adequada a la solució planificada 

 

6º. Justificació, conforme a l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP- , dels següents extrems: 

 

- La contractació que es proposa no altera l'objecte del contracte 

per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació: És tracta 

d’una actuació aïllada i independent d’altres actuacions i no 

s’evadeixen les regles generals de contractació 

 

- El contractista (d’acord amb interpretació de la Junta Consultiva 

de Contractació de l’estat: Informes JCCA 41/2017, i 42/2017) 

proposat NO ha subscrit més contractes menors qualitativament 

iguals i que formin una unitat que individual o conjuntament superin 

l'import de 40.000 euros. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

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

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTE MENOR D’OBRES 

 

En relació a l’expedient nº 5/2018 de contractació menor de l'obra de 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR INTERIOR amb reformes al 

vestíbul. EDIFICI ..., MÓRA LA NOVA. FEBRER 2018, amb un pressupost de 

22.165,67€ + 4654,79 d’IVA. Total: 26.820,46 euros, i un termini d'execució de 

3 mesos, consten els següents tràmits: 

 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d'obra de PROJECTE 

D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR INTERIOR amb reformes al vestíbul. EDIFICI 

..., al contractista ... que ascendeix a 26.820,46 euros (iva INCLÒS), segons 

pressupost amb referència 20180166, i amb un termini d'execució de 3 



mesos, que començarà a comptar una vegada notificat a l’empresa 

adjudicatària el present acord. 

 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de la 

contractació de la referida obra amb càrrec a 2018 01 3421 62309 01 

Inv2018: Elevador pavelló d'esports, del vigent Pressupost municipal. 

 

TERCER.- Una vegada realitzada l'obra, incorpori's la factura corresponent, 

d'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i tramiti's el pagament si escau. 

 

QUART.- Publiqui's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la 

forma prevista en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la informació a 

publicar el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la 

identitat de l'adjudicatari. 

 

CINQUÈ.- Les obres s'executaran sota la direcció facultativa i coordinació 

de seguretat i salut del Sr. ..., que exercirà les facultats del responsable del 

contracte. 

 

SISÈ.- Notifiqui's la present resolució al contractista adjudicatari, amb 

indicació dels recursos que siguin procedents. 

 

SETÈ.- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot 

interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini 

d'un mes a explicar des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació, 

davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 

124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques -LPACAP-, o recurs contenciós-

administratiu, davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de Tarragona, 

en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a la recepció de la 

present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per 

interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs 

contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 

produït la seva desestimació per silenci. Així mateix podrà exercitar 

qualsevol altre recurs que consideri pertinent. 

 

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 SEGÚENTS PUNTS DE 

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

 

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REASSIGNACIÓ DE PARTIDA PRESSUPUESTÀRIA EN 

RELACIÓ A UNA SÈRIE DE DESPESES 

 

Vistes les següents despeses imputades inicilament a la partida del fons de 

contingència 

 

Desc. Ap.Press. Indicador Desc. Oper. D. Oper Nom tercer 
I. Presup. 

(Eur) 

Fons de contingència 

d'execució 

pressupostària 

ADO CAPELGE. Lloguer mensual 

filtre carbó.Fra.18-1138 

29/06/2018 CAPELGE, SL 9.372,66 

Fons de contingència 

d'execució 

pressupostària 

ADO LLAURADO.Mat.divers dipòsits 

municipal.Fra.18-1158 

17/07/2018 COMERCIAL 

LLAURADO, S.A. 

498,44 

Fons de contingència 

d'execució 

pressupostària 

ADO LLAURADO.Grua descàrrega 

filtres dipòs.Fra.18-1165 

17/07/2018 COMERCIAL 

LLAURADO, S.A. 

217,8 

Fons de contingència 

d'execució 

pressupostària 

ADO DISBEGRUP. Aigua epis. cont. 

pou.Fra.18-1223 

17/07/2018 DISTRIBUCIONS DE 

BEGUDES GRUP DE 3, 

S.L. 

1.030,69 

Fons de contingència 

d'execució 

pressupostària 

ADO DISBEGRUP. Abono aigües epi. 

cont. pou.Fra.18-1328 

24/07/2018 DISTRIBUCIONS DE 

BEGUDES GRUP DE 3, 

S.L. 

-424,49 

 

Vist que s’ha creat unes partides específiques amb posterioritat que es consideren 

més idónies i concretes 

 

2018 02 161 22101 01 
Aigua, subm. extraordinari vehicles 

cisterna 

2018 07 161 20301 01 Instal·lacions aigua, lloguer maquinària 

2018 07 161 21300 01 
Instal·lacions d'aigua, reparació i 

manteniment 

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent, 

 

ACORD: 

 

PRIMER. REASIGNAR les següents despeses a les partides que es relacionen a 

continuació: 

 

Desc. Oper. Nom tercer 
I. Presup. 

(Eur) 
Exercici 

C. 

Orgànica 

C. 

Programa 

C. 

Econòmica 

Subpar-

tida 

Desc. 

Ap.Press. 

CAPELGE. 

Lloguer mensual 

filtre 

CAPELGE, SL 9.372,66 

2018 07 161 20301 01 

Instal·lacion

s aigua, 

lloguer 

maquinària 



carbó.Fra.18-

1138 

LLAURADO.Mat.

divers dipòsits 

municipal.Fra.18

-1158 

COMERCIAL 

LLAURADO, 

S.A. 

498,44 

2018 07 161 21300 01 

Instal·lacion

s d'aigua, 

reparació i 

mantenime

nt 

LLAURADO.Grua 

descàrrega 

filtres 

dipòs.Fra.18-

1165 

COMERCIAL 

LLAURADO, 

S.A. 

217,8 

2018 07 161 21300 01 

Instal·lacion

s d'aigua, 

reparació i 

mantenime

nt 

DISBEGRUP. 

Aigua epis. 

cont. 

pou.Fra.18-1223 

DISTRIBUCION

S DE BEGUDES 

GRUP DE 3, 

S.L. 

1.030,69 

2018 02 161 22101 01 

Aigua, 

subm. 

extraordinar

i vehicles 

cisterna 

DISBEGRUP. 

Abono aigües 

epi. cont. 

pou.Fra.18-1328 

DISTRIBUCION

S DE BEGUDES 

GRUP DE 3, 

S.L. 

-424,49 

2018 02 161 22101 01 

Aigua, 

subm. 

extraordinar

i vehicles 

cisterna 

 
 

7.2 APROVACIÓ DELS ANNEXOS I, II I III CORRESPONENTS AL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE 

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, DE REGULACIÓ DE CONTINGUTS 

OBLIGACIONALS MUTUS QUE SE'N DERIVARAN DE LA PRESENTACIÓ I 

L'EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ TITULADA: RIBERA D’EBRE: CAMÍ DE SIRGA, 

CAMÍ DE RIU, COFINANÇAT AMB FONS EUROPEUS DE DESENVOLUPAMENT 

REGIONAL (PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020). 

 

En data 14 de març de 2016 es va publicar al DOGC (núm. 7078) l’Ordre 

GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores 

(BASES) per seleccionar operacions de les entitats locals (diputacions, 

consells comarcals i ajuntaments de municipis amb una població de més 

de 20.000 habitants de Catalunya) susceptibles de cofinançament pel PO 

FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obria la 

convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 

 

Correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueixen 

les lleis en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels 

ajuntaments incloses les que li deleguin. 

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va mostrar la seva voluntat de 

participar en dita convocatòria, i va presentar la corresponent sol·licitud, 

en la seva condició d’ens beneficiari, per via telemàtica a través de 

l’aplicació informàtica creada a l’efecte (SIFECAT1420), d’acord amb la 

Resolució 1/2015, de 16 de gener, de la Direcció General de Política i 



Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de la documentació 

complementària preceptiva, de conformitat amb les bases reguladores, 

havent estat notificat que en data de 15 de febrer de 2017. 

 

Vist que dins la petició del Consell Comarcal hi ha prevista una actuació a 

sol·licitud de l’Ajuntament de Móra la Nova anomenada 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORT TURÍSTIC I COMERCIAL PER A LA FAÇANA 

FLUVIAL DEL NUCLI DE MÓRA LA NOVA 

 

Atès que per Decret de la Presidència núm. 95/2017, de 2 de juny de 2017 

es va acceptar la subvenció de 629.379,13 euros, atorgada per Resolució 

GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la que se seleccionen les operacions 

de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 

Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i publicada al DOGC núm. 731 de 

data 31/05/2017, per l’actuació titulada Ribera d’Ebre: camí de Sirga,camí 

de riu presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 

eixos prioritaris 4 i 6, dins la qual hi ha subvencionada l’actuació a 

sol·licitud de l’Ajuntament de Móra la Nova anomenada 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORT TURÍSTIC I COMERCIAL PER A LA FAÇANA 

FLUVIAL DEL NUCLI DE MÓRA LA NOVA. 

 

Atès que en data 26 d’abril de 2017 es va aprovar el conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els 

ajuntaments de la comarca, de regulació de continguts obligacionals 

mutus que se'n derivaran de la presentació i l'execució de l’actuació 

titulada: Ribera d’Ebre: Camí de Sirga, Camí de Riu, cofinançat amb fons 

europeus de desenvolupament regional (programa operatiu feder 2014-

2020), i d’acord amb el mateix és necessari l’aprovació dels annexes 

corresponents. 

 

Vist que en la sessió  EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Móra la 

Nova, celebrada el dia 19/05/2017 es va acordar DELEGAR A LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL l’aprovació dels ANNEXOS a que fa referència l’esmentat 

conveni. 

 

Atès el que es disposa als articles 7 i concordants de la Llei 7/1985, 

reguladora de les bases de règim local, 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, i 28 i concordants del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 

comarcal de Catalunya. 

 

La Junta de Govern local, acorda per UNANIMITAT: 



 

PRIMER. Aprovar els annexos I, II i III (que consten el el corresponent 

expedient administratiu corresponents al conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de la comarca, de 

regulació de continguts obligacionals mutus que se'n derivaran de la 

presentació i l'execució de l’actuació titulada: Ribera d’Ebre: Camí de 

Sirga, Camí de Riu, cofinançat amb fons europeus de desenvolupament 

regional (programa operatiu FEDER 2014-2020). 

 

SEGON. Facultar l’alcaldia, o persona amb qui delegui, tan àmpliament 

com en dret sigui menester, per executar el present acord, i en particular, 

per formalitzar el conveni aprovat. 

 

TERCER. Comunicar en forma el 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. 

 
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 


