
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 50/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 28/11/2018, 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, de l’acceptació d’una subvenció de l’ACA. 

TERCER. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

QUART. Aprovació, si escau, de la relació de factures 36/2018 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, d’acord de no procedència d’una liquidació de l’IIVTNU. 

SISÈ. Aprovació, si escau, d’un conveni. 

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 13/11/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE L’ACA. 



_ 

APROVACIÓ, SI ESCAU, D´ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PEL COFINANÇAMENT DE 

LES DESPESES EXTRAORDINÀRIRES REALITZADES PELS ENS LOCALS I GENERADES PER 

L´EXECUCIÓ D´OBRES O ACTUACIONS D’URGÈNCIA EQUIVALENTS DESTINADES A 

RESOLDRE DE MANERA IMMEDIATA PROBLEMES DE POTABILITAT D’AIGUA. 

 

Es dóna compte de la Proposta de resolució provisional d´atorgament de 

subvencions de l´Agència Catalana de l´Aigua,  publicada a la seu electrònica 

tauler.seu.cat, en data 22/11/2018,   mitjançant la qual s’informa de la proposta a 

favor de l´Ajuntament de Móra la Nova com a beneficiari d’una subvenció 

destinada a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i 

generades pels transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant 

vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents 

destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o 

mancança d´aigua,  per un import de 3.873,00 €, per l´actuació “Potabilització 

l’aigua de consum humà mitjançant  el lloguer d’unes plantes potabilitzadores 

que funcionen amb filtres de carbó actiu”, d´acord amb la convocatòria feta 

pública per RESOLUCIÓ TES/1026/2018, de 16 de maig. 

 

D’acord amb la base 5.3 de les bases reguladores de la convocatòria de les 

subvencions esmentades, 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 

3.873,00 €,  per l´actuació “Potabilització l’aigua de consum humà mitjançant  el 

lloguer d’unes plantes potabilitzadores” amb un pressupost total, sense IVA, de 

7.746,00 €, presentada per l´Ajuntament de Móra la Nova, dins del programa de 

subvencions adreçades als ens locals per cofinançar les despeses extraordinàries 

realitzades pels ens locals i generades pels transport d’aigua destinada al consum 

domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions 

d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes 

de potabilitat o mancança d´aigua convocades per 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. 

 

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. 

 

No hi ha pressupostos a l’aprovació. 



 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 36/2018 

 

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: 

 

DESPESA CORRENT 

Factura Descripció 

 

Imp.Factura 

(Eur)  

2003 P.BLANCH.Sonorit. J.Reig 28/10 La Fira.Fra.18-2003         665,50    

2004 RISK CONTROL. 78 h. reforç op. brigada.Fra.18-2004      2.548,26    

2006 TRANS CRISPI.Hores retro+rulo La Fira. Fra.18-2006      4.719,00    

2007 ADECCO. Hores vigilants Pav. Ramader. Fra.18-2007      6.300,03    

2011 L.PULJIZEVIC.Sopar mú+veterans F.Major.Fra.18-2011         498,00    

2014 FALCO FRED. 56 Sacs gel La Fira. Fra.18-2014         308,00    

2028 GIRONES. Camió La Fira. Fra.18-2028         121,00    

2063 TEVEON. contracte col. Canal 21. Fra.18-2063      1.815,00    

2068 LLAURADO. Tensors brigada. Fra.18-2068           41,42    

2069 LLAURADO. Tot-u camí sequines. Fra.18-2069         153,91    

2070 LLAURADO.Escaiola+Mat. divers Esc.Arts.Fra.18-2070           45,31    

2071 LLAURADO. Sifó Inst. Escola. Fra.18-2071             4,99    



2072 LLAURADO.Dev.travesser+plataforma Fira.Fra.18-2072           35,53    

2073 LLAURADO. Lloguer plataforma Pl.Oli. Fra.18-2073         226,20    

2074 LLAURADO. Vestuari brigada. Fra.18-2074         173,60    

2075 C.R.MLN. Derrama 2018. Fra.18-2075           46,50    

2077 CAPELGE. Lloguer filtres carbó Octubre.Fra.18-2077      1.950,52    

2078 RISK CONTROL. Ab. controladors La Fira.Fra.18-2078 - 16.682,88    

2079 VEGACRES. Fotocòpies oficina fins 10/9.Fra.18-2079         478,64    

2080 VEGACRES. Fotocòpis OAC fins 10/9.Fra.18-2080         563,13    

2081 A.CATALUNYA. Cànon aigua 3T18.Fra.18-2081      3.603,42    

2082 R.MONTSERRAT. Oli motoserra+bom.Vigi.Fra.18-2082           80,37    

2083 QUIRON. Servei prevenció 14/11 a 13/12.Fra.18-2083         364,12    

2084 VODAFONE.Telefonia mòbil 15/10 a 14/11.Fra.18-2084         199,21    

2085 BIGMAT. Bota aigua Brigada. Fra.18-2085           19,95    

2086 SCER. Obra teatre "Un esperit burleta".Fra.18-2086         770,00    

2087 TEATRE NU.Teatre La cérvola Blanca St..Fra.18-2087      1.452,00    

2088 T.BARCELO. 708 Tiquets Fira Vi. Fra.18-2088         295,94    

2089 DISBEGRUP. Queviures Cross escolar. Fra.18-2089           45,10    

2090 MERCADONA. Queviures Mas Coixa. Fra.18-2090           12,94    

2091 ENDESA. El. Pl. Oli La Fira. Fra.18-2091         560,54    

2092 NOVELEC. Bombetes Nadal. Fra.18-2092         375,10    

2094 S.BASSA. Sobres Esc. Arts. Fra.18-2094             6,25    

2095 RAIOLA. Domini firamoralanova.cat Des.Fra.18-2095             3,57    

2096 G.ALLENDE. Queviures concert La Fira. Fra.18-2096         151,70    

2097 CORTE INGLES.Rellotge 25 anys Miquel.Fra.18-2097         119,20    

2098 F.ARGILAGA.Sal descalsif. Mas Coixa.Fra.18-2098         358,64    

2099 MIQAGRO.Prod.fitosanitaris jardineria. Fra.18-2099         749,66    

2100 S.SABATE. Càmera remolc brigada. Fra.18-2100           37,75    

2101 S.SABATE. 2 Neumàtics Berlingo Vigil. Fra.18-2101         162,45    

2102 S.SABATE. Maneta porta Mitsubishi. Fra.18-2102         155,96    

2103 S.SABATE. Neumàtics remolc brigada. Fra.18-2103         154,06    

2104 S.SABATE. Bateria+rep. elecect. Dumper.Fra.18-2104         201,92    

2105 A.FOLCH. Menjar animals La Fira. Fra.18-2105         204,71    

2106 A.CARRERAS.Mocad.La Fira+Esc.Arts+Pess.Fra.18-2106         126,29    

2107 COOP.GINESTAR. Oli Puntaires. Fra.18-2107             8,95    

 

TOTAL    14.231,46    

   

   DESPESA INVERSIÓ 



Factura Descripció 

 

Imp.Factura 

(Eur)  

2076 CAIXABANK.Leasing escombradora Novembr.Fra.18-2076      1.553,41    

2093 JJ.CRESCENTI. Telèfon inh. Esc. Arts. Fra.18-2093           65,00    

 

TOTAL      1.618,41    

 

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’ACORD DE NO PROCEDÈNCIA D’UNA 

LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU. 

 

Vista la Sol·licitud del Sr. ... de data 06/07/2018 RE 2824, sol·licitant la 

liquidació de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’immoble del ... 

 

Vista la posterior sol·licitud del mateix Sr. ... de data 09/07/2018 RE 2825 en 

la que es sol·licita que no es liquidi l’Impost sobre l’increment del Valor dels 

Terrenys de Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’immoble del 

..., atesa la nova jurisprudència que avala jurídicament la no procedència 

de l’esmentada liquidació en els casos que no hi hagi increment del valor 

de l’immoble a transmetre.  

 

ACORD: 

 

PRIMER. DETERMINAR que en relació a les transmissions en les que intervé el 

Sr. ... (compra en data 2/11/2004 i venda en data 25/06/2018) de 

l’immoble del ..., NO PROCEDEIX LIQUIDACIÓ de l’Impost sobre l’increment 

del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per no haver-hi en aquest 

supòsit increment del valor de l’immoble a transmetre la qual cosa 

s’acredita segons escriptures que figuren al corresponent expedient 

administratiu. 
 

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 CONVENI. 

 

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA 

NOVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER A LA POTENCIACIÓ DE 

L’ACTIVITAT FIRAL I DEL PAVELLÓ FIRAL DEL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA. 

 



L’Ajuntament de Móra la Nova és titular de l’equipament “Pavelló Firal Multiusos 

Móra la Nova”, destinat a la celebració de Fires i Mostres, amb la finalitat de 

afavorir el desenvolupament econòmic i comercial de la població.  

 

El Consell Comarcal disposa d’una àrea de promoció econòmica, la finalitat de 

la qual és assessorar, promoure i gestionar iniciatives per al desenvolupament 

econòmic de la comarca i necessita d’un espai dotat de totes les prestacions 

necessàries per a acomplir els seus objectius. 

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre vol col·laborar en la potenciació de les 

activitats de caire firal, de promoció turística i altres que comporti la diversificació 

de l’activitat econòmica a la comarca de la Ribera d’Ebre 

 

Respecte a les Fires organitzades per l'Ajuntament de Móra la Nova, aquest es 

compromet a facilitar de forma gratuïta al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

un espai d’un màxim de 40 m2 per a la seva participació en la Fira Agrícola, 

Ramadera i Industrial de Móra la Nova i un màxim de 10 m2 per a la resta de fires. 

 

Per a la consecució i la realització de les accions esmentades, el Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre es compromet a fer una aportació econòmica 

anual de 14.500 euros 

 

Aquest conveni tindrà una durada d’un any i començarà a regir a partir de l’1 de 

gener de 2018 i es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de 2018. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Móra la Nova 

i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la potenciació de l’activitat firal i 

del pavelló firal de Móra la Nova. 

 

SEGON: Notificar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns. 

 

TERCER: Facultar a l’Alcalde per la signatura del citat Conveni.  

 

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 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ 

DE TARRAGONA PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS 



D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCADES I 

ALCALDESSES.  
 

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions 

de la Diputació de Tarragona per aquells municipis que estan adherits al Pacte 

d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible per tal de contribuir a la mitigació 

i a l’adaptació al canvi climàtic. 

La finalitat és el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica recollides en els Plans 

d’Acció d’Energia Sostenible (PAES. 

 

El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova de data 22/05/2015 es va prendre l’acord 

d’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova al Pacte d’Alcaldes per l’Energia. En 

el Ple de data 20/04/2017 es va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 

(PAES) de l’Ajuntament de Móra la Nova 

 

Dins de les actuacions subvencionables hi ha el tipus 7 que és altres modificacions 

tecnològiques per millorar l’eficiència en els sistemes energètics o en la gestió dels 

consums, així com la millores en l’enllumenat decoratiu(enllumenat monumental, 

festiu, nadalenc). 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova vol substituir el sistema actual de producció 

d’aigua calenta al Pavelló d’Esports per la instal.lació d’una bomba de calor 

aerotèrmica d’alta temperatura aire-aigua, per la producció d’aigua calenta. 

Aquesta acció està inclosa en el PAES dins de la línia d’eficiència energètica 

amb el codi A16/B12/11(Actuacions de millora de l’eficiència energètica al 

Pavelló d’Esports). L’acció proposada en el PAES és la substitució el sistema actual 

de producció d’aigua calenta al Pavelló d’Esports mitjançant caldera elèctrica 

per una caldera de biomassa , però s’ha escollit, d’acord amb la memòria 

presentada, la instal.lació d’una bomba de calor aerotèrmica d’alta 

temperatura aire-aigua, per la producció d’aigua calenta ja que resulta més 

eficient que el sistema actual i el de caldera de biomassa. 

 

Aquest sistema de producció d'aigua calenta per una bomba de calor 

aerotèrmica d'alta temperatura aire-aigua, te un rendiment superior a l'actual i al 

sistema proposat en el PAES, caldera de biomassa de 90 Kw. 

Rendiment sistema actual / COOP:0,8 

Rendiment caldera de Biomassa / COOP: 0,92 

Rendiment producció d'aigua calenta per una bomba de calor aerotèrmica 

d'alta temperatura aire-aigua / COOP: 2,7 / 3,35. 

 

És pel que es PROPOSA a la Junta de govern Local,  el següent ACORD. 

 

PRIMER: SOL·LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció per import de 

12.058,25 euros per la instal.lació d’una bomba de calor aerotèrmica d’alta 

temperatura aire-aigua, per la producció d’aigua calenta  al Pavelló d’Esports. 

Aquest import correspon al 95,00% de l’import total del pressupost que importa la 

quantitat de 12.692,90. 

 



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.   
 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTES DE NADAL  

 

Vist el programa d’actes de Nadal 2018-2019, presentat per la regidoria de 

cultura, que consta en l’expedient 

 

Es proposa l’adopció del següent, 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR el programa d’actes de Nadal 2018-2019, presentat per la 

regidoria de cultura. 

 

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 


