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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 01/2020 de data 08 de gener de 2020 

Ens: Ajuntament de Móra la Nova 

Òrgan: Junta de govern 

Caràcter: Ordinària 

President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira 

Secretari/ària: Remei Nogués Pena 

Dia: 8 de gener de 2020 

Hora d'inici: 17:30 

Hora de finalització: 18:00 

Lloc: Sala de Juntes i Comissions 
 

Assistents: 

 
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM) 

Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 
 

 
ACORDS 

 

SUBVENCIONS 
 

1. APROVACIÓ   DE   L´EXPEDIENT  DE   SOL.LICITUD  DE   SUBVENCIÓ  A L´AGÈNCIA 

CATALANA DE L´AIGUA PER ATENDRE DESPESES EXTRAORDINÀRIES MOTIVADES 

PER LA REALITZACIÓ D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA PER PROBLEMES DE POTABILITAT 

DE L´AIGUA DE BOCA. 

 
Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local, s´aprova: 

 
 
 

Fets 

 
Es dona compte de la RESOLUCIÓ TES/3090/2019, de 19 de novembre, de convocatòria per a 

la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar 

les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel 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 (ref. BDNS 480733), i publicada al DOGC núm. 8008, del dia 22 

/11/2019. 
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Les bases de la convocatòria foren publicades en el DOGC núm. 7484 del dia 30/10/2017, 

mitjançant la Resolució TES/2518/2017, de 25 d´octubre, i posteriorment modificades per la 

Resolució TES/2748/2018, de 21 de novembre, publicada al DOGC núm. 7755 del dia 26/11 

/2019 i per la Resolució TES/1330/2019, de 16 de maig, publicada al DOGC núm. 7879 del dia 

21/05/2019. 

 
Atès que l´Ajuntament de Móra la Nova disposa d´una captació d’aigua potable a la població, la 

qual durant l´estiu del 2018 va requereix d´una urgent actuació la potabilització de l´aigua 

mitjançant el lloguer d’unes plantes potabilitzadores que funcionen amb filtres de carbó actiu. 

 
Atès que a dia d´avui la instal.lació de la planta potabilitadora de filtres de carbó actiu encara 

funciona per garantir la qualitat de l´aigua de boca que es subministra a la població, d´acord 

amb les recomanacions del Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i a les Terres 

de l´Ebre. 

 
Atès que segons les bases (base 1.1) de l’esmentada convocatòria de subvencions 

assenyalada, poden ser objecte d´ajut l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els 

objectius següents: 

 
Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats 

locals per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà, mitjançant 

el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions 

d'urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d'escassetat de 

recurs. 

 
Atès que les actuacions objecte de subvenció poden d’executar-se en el termini comprès entre 

l´1 de gener i el 31 de desembre de 2019, i que aquest Ajuntament ha executat dins d’aquest 

període las següent actuació: 

 
 

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

potabilitzadores que funcionen amb filtres de carbó actiu. 

 

 
Fonaments de dret 

 

a. L’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

b. L’article 53 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. 

c. El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

d. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

e. La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions 

Públiques. 

f. RESOLUCIÓ TES/2518/2017, de 25 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases 

d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries 

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

domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència 
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equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o 

mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les 

corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. 

g. RESOLUCIÓ TES/2748/2018, de 21 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen tres 

bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries 

realitzades pels ens locals i generades pel 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, aprovades per l'Acord de 24 d'octubre de 2017, i fetes públiques per 

la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre. 

h. RESOLUCIÓ TES/1330/2019, de 16 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell 

d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen la base quarta i 

l'annex de les bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses 

extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel 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, aprovades per l'Acord de 24 d'octubre de 2017, i fetes 

públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre. 

a. RESOLUCIÓ TES/3090/2019, de 19 de novembre, de convocatòria per a la concessió  

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les 

despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel 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 (ref. BDNS 480733). 

j. El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses 

atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades 

 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER: PARTICIPAR en la convocatòria de subvencions publicitada per l´Agència Catalana 

de l´Aigua en la RESOLUCIÓ TES/3090/2019, de 19 de novembre, per l’actuació: Potabilització 

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

amb filtres de carbó actiu, amb un cost d’ONZE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS 

AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (11.933,51 €) IVA inclòs, segons el següent detall: 

 

NÚM. 

FACTURA 

 

DATA 
 

CONCEPTE 
 

NIF 
RAÓ 

SOCIAL 

BASE 

IMPOSABLE 

 

IVA 
TOTAL 

FACTURA 

FV-19-07- 

099 

31/07 

/2019 

Lloguer filtres 

Juliol 

 

B43524131 
CAPELGE, 

SL 

 

1.661,60 € 
 

348,94 € 
 

2.010,54 € 

FV-19-08- 

096 

31/08 

/2019 

Lloguer filtres 

Agost 

 

B43524131 
CAPELGE, 

SL 

 

1.661,60 € 
 

348,94 € 
 

2.010,54 € 

FV-19-10- 

009 

01/10 

/2019 

Lloguer filtres 

Setembre 

 

B43524131 
CAPELGE, 

SL 

 

1.608,00 € 
 

337,68 € 
 

1.945,68 € 

FV-19-10- 

053 

19/10 

/2019 

Lloguer filtres 

Octubre 

 

B43524131 
CAPELGE, 

SL 

 

1.661,60 € 
 

348,94 € 
 

2.010,54 € 

FV-19-11- 

003 

01/11 

/2019 

Lloguer filtres 

Novembre 

 

B43524131 
CAPELGE, 

SL 

 

1.608,00 € 
 

337,67 € 
 

1.945,67 € 
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FV-19-12- 

001 

01/12 

/2019 

Lloguer filtres 

Desembre 
B43524131 CAPELGE, 

SL 
1.661,60 € 348,94 € 2.010,54 € 

    TOTAL 9.862,40 € 2.071,11 € 11.933,51 € 

 

SEGON: ADJUNTAR a la petició de subvenció la documentació a que fa referència la Base 3.2 

de la Resolució TES/2748/2018, de 21 d´octubre, per la qual es fa públic l´acord del Consell d’ 

Administració de l´Agència Catalana de l´Aigua pel qual es modifiquen les bases de la línia de 

subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i 

generades pel transport d´aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o 

per l´execusió d´obres o d´actuacions d´urgència equivalents destinades a resoldre de manera 

immediata problemes de potabilitat o mancança d´aigua, aprovades per l´Acord del 24/10/2017, 

i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017. 

 
TERCER: SOL.LICITAR a l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i 

sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per dur a terme l'execució de l’ 

actuació proposada, d’acord amb les següents DADES: 

 

Cost total de l’actuació, sense IVA 9.862,40 € 

Import de la subvenció 4.931,20 € 

Percentatge de la subvenció sobre el cost 50 % 

Altres subvencions demanades Cap 

Estat de tramitació de l'actuació Realitzada 

 
QUART: Fer constar que l’Ajuntament no ha demanat cap altra subvenció pel finançament de 

l´actuació que s´ha descrit en el present acord. 

 
CINQUÈ. COMPROMETRE’S a finançar la part de l'actuació que no es cobreixi per 

l'atorgament de la subvenció sol.licitada, a més d’acceptar i a sotmetre’s a les bases de la 

convocatòria. 

 
SISÈ: FACULTAR el Sr. alcalde president de la corporació, o persona en qui delegui, per a la 

signatura de la documentació necessària per a dur a terme aquest acord. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs 

 
 

2. PETICIÓ D´UN AJUT ECONÒMIC DINS DEL PROGRAMA LEADER, EN EL MARC DEL 

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020, 

CONVOCATÒRIA 2019 . 

 
Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local, s´aprova: 
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Fets 

 
En data el DOGC núm. 8009, del dia 25/11/2019, es va publicar l'Ordre ARP/204/2019, de 20 

de novembre, per la qual s´aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l´aplicació del 

desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural 

de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), i es convoquen els corresponents a l´any 2019. 

 
Aquesta ordre, en el seus articles 1 i 2 , aprova les bases reguladores i el procediment de 

gestió dels ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per la diversificació 

econòmica de les zones rurals de Catalunya, i la convocatòria dels ajuts per l´any 2019. La 

gestió dels ajuts serà exercida amb la col.laboració dels grups d’acció local seleccionats pel 

DARP, que en el cas del nostre municipi correspon “Consorci Intercomarcal d´Iniciatives 

Socioeconòmiques, al qual li correspon un àmbit territorial que inclou les comarques de la 

Ribera d´Ebre i de la Terra Alta. 

 
En relació amb la convocatòria, es dóna compte de l'actuació municipal “Rehabilitació edifici 

Moll de càrrega”, situada a l´Estació de Ferrocarril de Móra la Nova, i amb la qual es pretén 

participar del programa Leader , sol·licitant un ajut econòmic per al seu finançament. 

 
El projecte ha estat redactat pel tècnic senyor     .../... , i ascendeix a la quantitat total de CENT 

TRETZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS 

CÈNTIMS (113,582,86 €) IVA inclòs, i el seu objectiu és descriure i valorar els treballs 

necessaris per la rehabilitació de l´edifici ferroviari destinat antigament a moll de càrrega. El 

pressupost desglossat de l´actuació és 93.869,72 € , més 19.712,64 € d´IVA. 

 
Les despeses de la redacció del projecte, la direcció de l´obra i la coordinació de Seguretat i 

Saluta son, respectivament 2.319,13 €, 2319,13 € i 695,74 €, sense tenir en compte el 21% 

d´IVA, que fan un total de 5.334,00 € 

 
Atesa la inversió projectada, i d'acord amb l'establert a les bases reguladores dels ajuts 

inclosos dels del programa Leader, convocatòria 2019. 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local. 

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. 

La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions 

Públiques. 

ORDRE ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el 

marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 

19.02.01). 

RESOLUCIÓ ARP/3281/2019, de 27 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts 

destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del 

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) 

corresponents a l'any 2019 (ref. BDNS 484240). 



Transcripció de l'acta número 2020-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG), 

FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 22/01/2020, 22/01/2020 
 

Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses 

atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades. 

 
 
 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. APROVAR la formalització de la SOL.LITUD de subvenció per la realització de 

l'actuació “Rehabilitació edifici Moll de càrrega”, situada a l´Estació de Ferrocarril de Móra la 

Nova, dins la convocatòria d'ajuts destinats a l´aplicació del desenvolupament local participatiu 

del programa Leader el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 

2020 (operació 19.2), per l´exercici 2019. 
 

SEGON. APROVAR la factura proforma presentada per l´arquitecte tècnic, senyor .../...  

corresponent als honoraris de redacció del projecte tècnic, direcció d´obra i coordinació de 

seguretat i salut, per import de CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS (5.334,00) 

de base imposable, i un import d´IVA de 1.120,14 €. 

 
TERCER. APROVAR l´import total de l´actuació “Rehabilitació edifici Moll de càrrega”, per la 

qual es demana subvenció, d´acord amb el següent detall: 

 

TOTAL ACTUACIÓ 

CONCEPTE IMPORT sense IVA IMPORT amb IVA 

Import actuació – Obra civil 93.869,72 € 113.582,36 € 

Honoraris Redacció projecte 2.319,13 €  

 
6.454,14 € 

Honoraris Direcció obra 2.319,13 € 

Honoraris Coordinació S i S 695,74 € 

Import total actuació ...... 99.203,72 € 120.036,50 € 

 
QUART. APROVAR el finançament de l'actuació municipal “Rehabilitació edifici Moll de 

càrrega”, d'acord amb el següent detall: 

 

FINANÇAMENT ACTUACIÓ 

ENS IMPORT 

Fons propis municipals 74.720,50 € 

Subvenció Dep. Cultura - Concedida 45.316,00 € 

Total finançament actuació ...... 120.036,50 € 

 
fent constar que, en cas de concedir-se la subvenció demanda al programa LEADER, els fons 

propis municipals seran finançats amb la subvenció del programa. La resta de l´actuació es 

finançarà amb la subvenció ja concedida pel Departament de Cultura dins del programa per 

l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al 

trienni 2019-2021. 

 
També es fa constar que en el pressupost per l´exercici 2020, s´habilitarà la corresponent 

partida pressupostària per fer front al finançament de l´actuació. 
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CINQUÈ. FER CONSTAR que: 

 

 
1. Al moment de la petició de l´ajut al Leader l´actuació “Rehabilitació edifici Moll de 

càrrega” NO s´ha iniciat, i que les declaracions responsables sobre els aspectes descrits 

en el punt 8.4 de les Bases de la convocatòria son certes i es compleixen íntegrament, 

pel que respecta a aquest l´Ajuntament. 

 

2. Que el projecte tècnic de l´actuació s´ha elaborat d´acord amb els requeriments que 

estableix el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 
 

SISÈ. FACULTAR a l’alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui possible, per la 

signatura i tramitació de la documentació requerida per sol·licitar l'ajut econòmic al programa 

Leader. 

 
 

 
Règim de recursos: 

 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs 

 
 

 

Secretari acctal. 

Remei Nogués Pena 

Alcalde President 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


