
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 05/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

DE GENER DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 30/01/2018, 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 de l’ajuntament, i assistits per 

la senyora M. Remei Nogués Pena, Secretària Acctal. 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) SECRETÀRIA ACCTAL.  

 

Senyora M. Remei Nogués Pena 

 

Tot seguit pel senyor president, una vegada determinat el quòrum necessari 

per part de la secretària acctal., 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, contractes i/o convenis. 

TERCER. Aprovació, si escau, d’expedients relatius a temes d’urbanisme, activitats i/o llicències ambientals. 

QUART. Aprovació, si escau, del Pla de seguretat i salut de l’obra “Arranjament de l’entorn dels carrers del 

Barri del Remei”. PAM -2017. 

CINQUÈ. 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 16/01/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT 

dels membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS, CONTRACTES I/O CONVENIS. 

 
2.1. RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 5/2018. 

 



Es dona compte dels pressupostos rebuts per la intervenció durant el període 

comprés entre el 24/01/2018 i el 30/01/2018.   

 

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 

197 B08658601 BT-43-009539 

ECA, SLU 

Revisió instal.lació elèctrica Mas de la 

Coixa 

Partida: 14/43211/21300/01 

 

396,94 € 
Inclòs 

261 --- ---- 

Diables Sheron 

Batucada 

Partida: 03/3382/22609/01 

400,00 € Sense  

         

     Pressupostos DESPESA INVERSIÓ 

 
Núm. 

Registre 
NIF Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 
IVA 

262 --- ---- 

TIVISSA ROCKS 

Rocòdrom 

Partida: 02/171/62501/01 

516,60 € 

No 

inclòs 

 

  

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 2017. 

 

TERCER. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i 

Tresoreria, pel seu reconeixement i efectes.  

 

2.2. RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ eBando. 

 

Es dóna compte de la finalització de la subscripció a la plataforma eBando de 

l´Ajuntament de Móra la Nova, i és considera adient continuar amb la 

prestació del servei que ofereix l´empresa eBando Digital SLU, NIF B55680169, 

per la publicitat dels pregons i bandos municipals a la població en general. 

 

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

membres, ACORDA: 

 

- Formalitzar la contractació del servei eBando pel període compres entre 

el dia 07/02/2018 fins el dia 07/02/2019, amb l’empresa eBando Digital, 



SLU, amb NIF B55680169, per un import de NORANTA-SIS EUROS AMB 

VUITANTA CÈNTIMS (96,80 €), IVA inclòs. 

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EXPEDIENTS RELATIUS A TEMES D’URBANISME, 

ACTIVITATS I/O LLICÈNCIES AMBIENTALS. 
 

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

MAJORS. 

 

EXP. NÚM. 12/17 OM. 

OBRES: Rehabilitació estructural d’un forjat i reparació de la coberta d’una 

casa de ... 

 

Es dóna compte de l’expedient instruït a petició de ..., mitjançant escrit núm. 

RE 4345, en data 22/12/2017. 

 

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

membres, ACORDA: 

 

PRIMER: ATORGAR LLICÈNCIA URBANÍSTICA a...,  per l’execució d’obres per la 

rehabilitació estructura d´un forjat i reparació de murs i coberta. 

 

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

 

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. 

 

2.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DE TAXES EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 

Núm.  02/17 AI. SOBRE PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. 



 

ACTIVITAT: Comerç a l´engrós de fruites i verdures 

EXP : 2/17 AI 

 

El senyor ..., va presentar en data 26/10/2017 i escrit  núm. RE 3778, la 

comunicació prèvia de l’activitat innòcua dedicada a COMERÇ A L´ENGROS 

DE FRUITES I VERDURES. 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT de tots els seus 

membres, ACORDA: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la COMUNICACIÓ PRÈVIA per l´exercici de 

l’activitat dedicada al COMERÇ A L´ENGROS DE FRUITES I VERDURES, realitzada  

pel  senyor ... 

 

SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals, per la 

tramitació i concessió de llicències de les activitats sotmeses al règim 

d'intervenció integral de l'administració  ambiental. 

 

TERCER: NOTIFICAR a la persona interessada  aquest acord, per al seu 

coneixement i efectes  

  

QUART. REGIM DE RECURSOS. Pel que respecta al punt PRIMER dels presents 

acords  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. 

 

2.3. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I FORMALITZACIÓ DE COMUNICACIONS D´OBRES 

MENORS. 

 

Vistos els expedients tramitats per a la comunicació  d'OBRES MENORS que tot 

seguit s’indiquen, en els quals hi consta la documentació exigida per la 

normativa aplicable, i el corresponent projecte d’obres en aquells expedients 

que hi era necessari. 

 

ACORDA: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA, salvat el dret de propietari i sense perjudici 

de tercer, APROVAR les liquidacions corresponents de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO), TAXA URBANÍSTICA, i FIXAR la FIANÇA 

per la gestió de les runes de la construcció, si és el cas, de conformitat amb la 

documentació presentada, la normativa municipal, les condicions generals 

establertes i les particulars imposades, a les següents sol·licituds: 
 



Núm. Exp. 69/17 R 

Sol·licitant ... 

Contingut de la llicència  Adequació de local comercial  

Situació  ... 

Condicionaments  Cap. 

ICIO -- € 

TAXA URBANISTICA -- € 

Fiança de residus  Cap 

Garantia reposició paviments i 

serveis de la via pública 

Cap 

 

SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, per llur coneixement i 

efectes. 

 

TERCER. REGIM DE RECURSOS: Pel que respecta al punt PRIMER dels presents 

acords  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 i impostos 

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. 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 

“ARRANJAMENT DE L’ENTORN DELS CARRERS DEL BARRI DEL REMEI”. PAM -2017. 

 

Es dóna compte del Pla de seguretat i salut de l'obra “Arranjament de l’entorn 

dels carrers del Barri del Remei”, que ha estat presentat per l’empresa 

adjudicatària de les obres Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA,  en data 

15/01/2018 i mitjançant escrit núm. RE 96, juntament amb l’informe favorable 

per l'aprovació del Pla, emès per l’arquitecte tècnic municipal, senyor Jordi 

Sasplugas Deu. 

 

L’obra municipal es troba  inclosa en el Pla d’Acció Municipal (PAM) de l´any 

2017, de la Diputació de Tarragona. 

 

Atès l’informe favorable del tècnic municipal,  la Junta de Govern Local, per 

UNANIMITAT de tots els seus membres, ACORDA: 

 

PRIMER. APROVAR el PLA DE SEGURETAT I SALUT de l’obra de “Arranjament de 

l’entorn dels carrers del Barri del Remei”, presentat per Auxiliar de Firmes y 

Carreteras, SA, empresa adjudicatària de les obres. 

 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA, pel 

seu coneixement i efectes oportuns. 

 

CINQUÈ. DESPATX D´OFICI. 

 



No hi ha assumptes a tractar. 

 

I no havent més assumptes a tractar, es donà per finalitzada la sessió d’ordre 

de la Presidència, essent les 19.30 hores, de tot el qual com a secretària 

acctal., CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


