
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 08/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

FEBRER DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 20/02/2018, 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 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 pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Mora la Nova i l’empresa 

pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 

QUART. Aprovació, si escau, de contractes menors 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la relació de factures 5/2018. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de petició d’assistència tècnica a la Diputació de Tarragona per a la protecció de 

la salut pública: control higiènic sanitari de les piscines d’ús públic 

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 06/02/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT 

dels membres assistents. 

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

 



2.1. APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 08/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 14/02/2018 fins 20/02/2018 
 

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 

471 A28119220 ---- 

CATALANA OCCIDENT 

Assegurança ira Riu Natura 

Partida: 00/929/22400/01 

 

357,33 € 

 
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, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MORA LA NOVA I L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA 

D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA. 

 

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA 

NOVA I L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES”. 

 

Que el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (en endavant SEM) és una 

empresa pública integrada en el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, que té per objecte social, entre d’altres, la participació en la gestió 

dels sistemes d’atenció a la urgència i emergència a Catalunya que estableixi 

el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i totes aquelles 

activitats que li puguin ser encomanades en l’àmbit del trasllat de malalts, de 



la coordinació i implementació d’actuacions sanitàries, i de la gestió integrada 

de demandes d’atenció i informació sanitària a la ciutadania.  

 

El SEM treballa en la millora contínua de l’accessibilitat i la resposta a les 

emergències en l’atenció en l’aturada cardíaca, tant per part del personal 

sanitari, les primeres persones intervinents i la ciutadania. 

 

Que l’Ajuntament de Mora la Nova (en endavant l’Ajuntament) està interessat 

en desenvolupar el projecte de Mora la Nova Cardioprotegida per facilitar 

l’accés públic a la desfibril·lació que s’emmarca dins d’un programa global 

d’una ciutat saludable i que pretén minimitzar les conseqüències d’una 

aturada cardíaca fora dels recintes sanitaris, donant una resposta a situacions 

d’urgència vital, convertint la ciutat en un entorn més segur. Vista la voluntat 

d’instrumentar i millorar la col·laboració entre el Servei d’Emergències 

Mèdiques i l’Ajuntament de Móra la Nova per l’assessorament en el disseny i en 

la implementació del projecte per facilitar l’accés públic a la desfibril·lació. 

 

La gestió i coordinació directa per part del SEM del conjunt d’actuacions per 

mantenir la cadena de supervivència, que s’inicien amb la detecció precoç 

d’una emergència cardiorrespiratòria i la recepció de l’alerta, continuen amb 

l’activació del recurs d’emergència adient més proper, el suport a les persones 

que donen l’alerta mitjançant els consells telefònics donats per personal expert 

fins a l’arribada de la primera unitat, el preavís a l’hospital de destí i 

l’assistència mèdica fins l’arribada a l’hospital, tot això 

incloent-lo en la futura revisió i actualització del codi Aturada 

CardioRespiratòria (ACR). 

 

Vist el conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i l’empresa pública Servei 

d’Emergències Mèdiques que recull les condicions i pactes entre ambdues 

institucions. 

 

Vist que no es preveuen obligacions econòmiques derivades de la signatura 

d’aquest conveni. 

 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres,  

 

ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i l’empresa 

pública Servei d’Emergències Mèdiques, de col·laboració l’objecte del qual és 

desenvolupar el projecte de Mora la Nova Cardioprotegida per facilitar 

l’accés públic a la desfibril·lació que s’emmarca dins d’un programa global 

d’una ciutat saludable i que pretén minimitzar les conseqüències d’una 

aturada cardíaca fora dels recintes sanitaris, donant una resposta a situacions 

d’urgència vital, convertint la ciutat en un entorn més segur 

 

SEGON: FACULTAR l’alcalde president, o persona en qui delegui, per a la seva 

signatura. 



 

TERCER: NOTIFICAR aquest acord a l’empresa pública Servei d’Emergències 

Mèdiques. 

 

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 CONTRACTES MENORS 

 

4.1. CONTRACTE PER L´ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE 

DARMÓS PEL PILÓ”. PROGRAMA DE CAMINS MUNICIPALS DEL DEPARTAMENT DE 

GOVERNACIÓ PERÍODE 2018-2020. 

__ 

Vist que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 20/02/2018  es va acreditar 

la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de Pavimentació del 

camí de Darmós pel Piló, el preu de la qual seria de 40.348,26 euros i 8.473,13 

euros d’IVA. 

__ 

Vist que l’Informe de Secretaria de data 20/02/2018 sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir. 

_ 

Vist l’informe d’Intervenció de data 20/02/2018 en el qual s’acreditava 

l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa corresponent 

a l’adjudicació de l’execució de l’obra i es va informar sobre el percentatge 

que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 

vigent, per tal de determinar l’òrgan competent per contractar. 

_ 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de Secretaria, i 

de conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic, 

_ 

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

 

ACORD:_ 

 _ 

PRIMER.- Dur a terme les obres relatives a Pavimentació del camí de Darmós 

pel Piló mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa 

Paviments Asfáltics de Móra d’Ebre S.A, amb NIF A43036342, pressupost amb 

referència nº PA-002.2018. 

 

El preu del contracte es fixa en 40.348,26 euros i 8.473,13 euros d’IVA. 

_ 

El pagament s’efectuarà contra certificació d’obres i factura presentada per 

l’adjudicatari amb la conformitat del Director d’obres. 

_ 

El contractista haurà, en el termini de SET DIES NATURALS a comptar des de la 



notificació, d’aportar el Pla de Seguretat i Salut que serà aprovat per l’òrgan 

de contractació abans del començament de l’obra. 

_ 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de 

l’obra, despesa imputable a la partida  01 454 61003 01 del Pressupost 

Municipal en vigor. 

_ 

TERCER.- Un cop realitzada l’obra, incorpori’s la factura i tramiti’s el pagament 

si procedeix. 

_ 

QUART.- Notificar l´acord a l’adjudicatari pel seu coneixement 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. 

 

4.2 CONTRACTE  PER L´ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE 

LES DEVESES”. PROGRAMA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA 

COMARCA DESTINADES A L´ARRANJAMENT IM ILLORA DE CAMINS MUNICIPALS 

DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D´EBRE. 

__ 

Vist que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 20/02/2018  es va acreditar 

la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de Arranjament Camí 

de les deveses, el preu de la qual seria de 9.767,52 euros i 2.051,18 euros d’IVA. 

__ 

Vist que l’Informe de Secretaria de data 20/02/2018 sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir. 

_ 

Vist l’informe d’Intervenció de data 20/02/2018 en el qual s’acreditava 

l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa corresponent 

a l’adjudicació de l’execució de l’obra i es va informar sobre el percentatge 

que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 

vigent, per tal de determinar l’òrgan competent per contractar. 

_ 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de Secretaria, i 

de conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic, 

_ 

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

 

ACORD:_ 

 _ 

PRIMER.- Dur a terme les obres relatives a Arranjament Camí de les deveses 

mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa Paviments 

Asfáltics de Móra d’Ebre S.A, amb NIF  A43036342, pressupost amb referència 

nº PA-002.2018. 

 



El preu del contracte es fixa en 9.767,52 euros i 2.051,18 euros d’IVA. 

_ 

El pagament s’efectuarà contra certificació d’obres i factura presentada per 

l’adjudicatari amb la conformitat del Director d’obres. 

_ 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de 

l’obra, despesa imputable a la partida  06 454 61000 01del Pressupost Municipal 

en vigor. 

_ 

TERCER.- Un cop realitzada l’obra, incorpori’s la factura i tramiti’s el pagament 

si procedeix. 

_ 

QUART.- Notificar l´acord a l´adjudicati pel seu coneixement 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. 

 

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTES MENORS. 

 

Vista la proposa de contracte de serveis de premsa i comunicació, efectuada 

per la regidora de premsa i comunicació, amb la Sra. RUT TURCH CEDÓ, per 

import de 484 €/mes amb un màxim de 12 mensualitats. 

 

Vist que el contracte es proposa per 1 any a comptar des del proper 1 de 

març de 2018. 

 

Vist que el cost anual és de 5.808 € (IVA inclòs). 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Adjudicar el contracte de premsa i comunicació, amb la Sra. RUT 

TURCH CEDÓ, per import de 484 €/mes amb un màxim de 12 mensualitats. 

’import anual és de 5.808 € (IVA inclòs). 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. RUT TURCH CEDÓ. 

 

TERCER. Si es vol impugnar el present 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 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. 

 



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 LA RELACIÓ DE FACTURES 5/2018. 

 
RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

16 LLAURADO. Panot Ad.Pssg. Àngel Guimerà.Fra.18-16         422,80    

17 LLAURADO. Panot Ad. Pssg. Àngel Guimerà.Fra.18-17         259,15    

60 CONST.PIÑOL.Addicional vorera À.Guimerà.Fra.18-60      4.738,12    

155 DEXTRON. Bateries ràdios vigilants. Fra.18-155         470,69    

191 L.CASADO. Mat. esc. Arts "decochic".Fra.18-191           28,90    

205 TRANSCRISPI. Rep. camí cementiri. Fra.18-205      1.403,60    

245 J.SASPLUGAS. Projecte Barranc Nolla. Fra.18-245      2.896,98    

251 ROTUSERVICE. Diplomes FIO. Fra.18-251         187,55    

252 MORADIAGONAL.Sopar alum.agrària Gandesa.Fra.18-252           44,55    

255 MORADIAGONAL. Truites sopar col. Reis. Fra.18-255             49,50    

262 SOLRED. Gas-oil vehicles+gas FIOO.Fra.18-262        1.640,41    

262 SOLRED. Gas-oil vehicles+gas FIOO.Fra.18-262           108,93    

263 XEIC.Telef. fixa+fibra Llar Infants Feb.Fra.18-263             45,91    

264 XEIC. Wimax Febrer Piscines municipals.Fra.18-264             39,91    

265 M.BENTIEB. Mat. divers Escola Arts. Fra.18-265               8,60    

266 BENTIEB. Prod. neteja Ateneu. Fra.18-266             60,85    

267 BENTIEB. Prod. neteja Llar Infants. Fra.18-267           100,74    

268 BENTIEB. Suport quadres biblioteca. Fra.18-268               1,60    

269 BENTIEB. Productes neteja Mas Coixa. Fra.18-269           198,18    

270 BENTIEB. Mat. divers Nadal Mas Coixa. Fra.18-270               4,55    

271 BENTIEB.Productes neteja Llar Junilats. Fra.18-271             14,70    

272 BENTIEB. Mat. divers FIO+Carnestoltes.Fra.18-272           116,00    

272 BENTIEB. Mat. divers FIO+Carnestoltes.Fra.18-272           591,40    

273 BENTIEB. Mat. neteja veh. vigilants. Fra.18-273               6,10    

274 BENTIEB. Productes neteja Pav. Firal. Fra.18-274           113,64    

275 BENTIEB. Mat. neteja brigada. Fra. 18-275           106,40    

276 BENTIEB. Prod. neteja Institut Escola. Fra.17-276           126,00    

277 BENTIEB. Prod.neteja Casa Consistorial. Fra.18-277             64,11    

278 BENTIEB. Mat. divers Llar Infants. Fra.18-278             45,00    

279 BENTIEB. Prod. neteja poliesportiu. Fra.18-279             23,70    

280 BENTIEB. Prod. neteja Institut Escola. Fra.18-280             61,95    

281 G.NATURAL.Gas MasCoixa 22/11/17a23/1/18.Fra.18-281           593,09    

282 BIGMAT. Mat. rep. Poliesportiu. Fra.18-282             80,63    

283 BIGMAT. Guix+maons Ateneu. Fra.18-283               8,24    

284 BIGMAT. 2 hores toro magatzem. Fra.18-284             65,34    

285 BIGMAT. Colzes PVC Poliesportiu. Fra.18-285             11,50    

286 ACMC. Quota 2018. Fra.18-286           749,00    

288 CONECTA2. El. Pav. Firal Gener. Fra.18-288        1.806,82    

289 F.FONT.Rep.arm.llar infants+taulers FIO.Fra.18-289        1.111,75    

289 F.FONT.Rep.arm.llar infants+taulers FIO.Fra.18-289               7,26    

290 PLAMECA. Lloguer maq. Podathor 1 a 29/1.Fra.18-290        1.079,32    

291 MAÑE. Canvi filtre particules vigilants.Fra.18-291           165,82    

292 M.AUTO. Urea vehicle vigilants. Fra.18-292             13,59    



294 SI BEMOLL. Actuació FIO. fFra.18-294        1.300,00    

295 JERONI. 1300 triptics Nadal. Fra.18-295           260,15    

 

TOTAL      21.233,03    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Import (Eur)  

287 J.SASPLUGAS. Projecte Rava Sta. Teresa. Fra.18-287        2.004,07    

293 BLACKISARD.Tornilleria rocòdrom pav.F.Fra.18-293             50,15    

 

TOTAL        2.054,22    

 

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 PETICIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA: 

CONTROL HIGIÈNIC SANITARI DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC 

 

Atès que la Diputació de Tarragona, Unitat de Medi Ambient, Salut Pública a 

obert el període de sol·licitud de l’assistència tècnica en el control higiènic 

sanitari de piscines d’ús públic en els ajuntaments de menys de 10.000 

habitants, per a donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments per dotar-los de les 

eines necessàries per a minimitzar el risc per a la salut dels usuaris de les piscines 

municipals.  

 

Les actuacions previstes en el marc d’aquesta assistència son les següents: 

 

- Suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria.  

 

- Diagnosi de l’estat de les instal·lacions, identificació dels riscos i 

classificació del risc en funció dels resultats.  

 

- Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol.  

 

- Realització de l’analítica fisicoquímica i microbiològica a tots els vasos.  

 

- Formació per al personal de manteniment de la piscina municipal.  

 

- Informació i assessorament als municipis sobre la legislació referent a la 

gestió del risc per a la salut a les piscines municipals, així com del 

programa que s’ofereix des de la Diputació.  

 

- Actualització i revisió del Programa per a municipis que ja han participat 

i seguiment de la implantació.  

 

- Resolució de dubtes i consultes concretes en relació amb la gestió de 

les piscines d’ús públic, així com assistències tècniques personalitzades. 

 

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



 

ÚNIC. Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Diputació de 

Tarragona sol·licitud de l’assistència tècnica en el control higiènic sanitari de 

piscines d’ús públic. 

 

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 INCLUSSIÓ DE LA FESTA DEL BARRI DEL REMEI DINS DE L’ASSEGURANÇA CIVIL I 

PATRIMONIAL. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova sol·licitarà la inclusió dins de l’assegurança de 

responsabilitat civil i patrimonial que té contractada, els actes que realitza l’AV. 

Agrupació del Remei els dies 13 i 14 de juliol de 2018 i 1 de setembre de 2018, 

d’acord amb la sol·licitud de l’AV Agrupació del Remei (RE 412 de data 

14/02/2018).  

 

En el punt 4.19  de riscos coberts de les condicions particulars de l’assegurança 

de responsabilitat civil contractada per l’Ajuntament de Móra la Nova, 

s’inclouen les responsabilitats directes de les comissions organitzadores de 

festes i actes d’entitats al municipi a les que no sigui part integrant l’assegurat, 

a condició que l’assegurat informi prèviament a l’Assegurador, per que es faci 

constar a la pòlissa, les dades del risc corresponents a la identificació de la 

Comissió organitzadora i els actes previstos, adquirint així la condició 

d’Assegurats addicionals al contracte, us adjuntem les dades de les activitats 

que realitza la següent entitat per incloure dins de l’assegurança. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

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

 

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA PER L’ÚS DE LA SALA POLIVALENT DE 

L’ATENEU. 

Atès l'expedient incoat, fruit de la instància nº RE 28 de data 04/01/2018, per a 

la concessió de llicència per a l'ús de bé de domini públic les dades del qual 

són les següents: 

 1er.- Interessat / Interessada: ... 

 2n.- DNI / NIE: ... 

 3r.- En representació de ...  

 4t.- Data de la sol·licitud: 22/12/2017. 



 5è.- Registre d'entrada: 28 de data 04/01/2018. 

 6è.- Bé per al qual sol·licita la llicència d'ús: Sala Polivalent planta 1ª 

Ateneu Municipal.  

 7è.- Dies per als quals se sol·licita la llicència: de dilluns a divendres 

dilluns de 15:30 a 19:30 h des del 08/01/2018 al 15/06/2018. 

 8è.- Activitat per a la qual se sol·licita l'ús del bé: Impartir curs Atenció 

Sociosanitària a persones dependents en institucions socials a Móra la 

Nova. 

ACORD:  

PRIMER.- Concedir a..., llicència municipal per a l'ús del bé de domini públic 

Mpal. Sala Polivalent planta 1ª Ateneu Municipal de dilluns a divendres dilluns 

de 15:30 a 19:30 h des del 08/01/2018 al 15/06/2018. 

SEGON.- Comunicar a l'interessat que assumirà la responsabilitat derivada de 

l'ocupació, així com les taxes corresponents que resultin en aplicació de 

l’ordenança fiscal OF-29PP, reguladora del preu públic per la cessió a persones 

físiques i/o jurídiques de l’ús d’instal·lacions de locals municipals. 

No obstant, atès que la finalitat de la utilització del local en qüestió no té cap 

finalitat de lucre, s’estableix la liquidació de la taxa amb un import únic i total. 

TERCER.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament de Móra la Nova es reserva 

la facultat d'inspeccionar el bé objecte d'autorització, per garantir que el 

mateix és emprat d'acord amb els termes de l'autorització. 

Aquesta llicència porta implícita l'acceptació de la revocació unilateral, sense 

dret a indemnitzacions, per raons d'interès públic, quan l'ús resulti incompatible 

amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en 

el domini públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès 

públic o perjudiquin l'ús general. 

Notificar la present Resolució a l´interessat/interessada amb indicació dels 

recursos que procedeixin. 

QUART.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent 

sessió que celebri. 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

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

 

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA PER L’ÚS DEL CAMP DEL FUTBOL 

 Atès l'expedient incoat, fruit de la instància nº RE 420 de data 15/02/2018, per 

a la concessió de llicència per a l'ús de bé de domini públic les dades del qual 

són les següents: 



 1er.- Interessat / Interessada: ... 

 2n.- DNI / NIE: ... 

 3er.- En representació de ...  

 4t.- Data de la sol·licitud: 27/10/2017. 

 5è.- Registre d'entrada: 15/02/2018. 

 6è.- Bé per al qual sol·licita la llicència d'ús: Camp de futbol Mpal. 

Antoni Mateu.  

 7è.- Dia / Dies per al qual / als quals se sol·licita la llicència: tots els dilluns 

de 18:30 a 20 h des d’octubre de 2017 fins al juny de 2018. 

 8è.- Activitat per a la qual se sol·licita l'ús del bé: Tecnificació de Futbol. 

ACORD:  

PRIMER.- Concedir a En / Na ..., llicència municipal per a l'ús del bé de domini 

públic municipal Antoni Mateu durant els dilluns de 18:30 a 20 hores des 

d’octubre de 2017 fins al juny de 2018. 

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa. 

L’ingrès del deute de l’ocupació del camp de futbol s’haurà de realitzar a 

l’O.A.C. (Oficina d’Atenció al Ciutadà) situada als baixos del carrer Major núm. 

88 de Móra la Nova, en horari de 10:30 a 14:00 hores, o en el compte de núm. 

ES08 0182 5634 1900 0000 3267 el titular del qual és l’Ajuntament de Móra la 

Nova, fent constar en l’ordre de transferència “ocupació camp de futbol” dins 

els següents terminis: 

 

- Les notificades de l’1 al 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes següent o 

immediat hàbil posterior. 

- Les Notificades del 16 al 31 de cada mes, fins el dia 5 del segons mes 

posterior o immediat hàbil posterior 

TERCER.- Comunicar a l'interessat que assumirà la responsabilitat derivada de 

l'ocupació. 

QUART.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament de Móra la Nova es reserva 

la facultat d'inspeccionar el bé objecte d'autorització, per garantir que el 

mateix és emprat d'acord amb els termes de l'autorització. 

Aquesta llicència porta implícita l'acceptació de la revocació unilateral, sense 

dret a indemnitzacions, per raons d'interès públic, quan l'ús resulti incompatible 

amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en 

el domini públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès 

públic o perjudiquin l'ús general. 

Notificar la present Resolució a l´interessat/interessada amb indicació dels 

recursos que procedeixin. 



CINQUÉ.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent 

sessió que celebri. 

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 19.30 hores, de tot el qual com a Secretari-

interventor, CERTIFICO.  

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


