
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

MARÇ DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 06/03/2018, 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, d’expedients relatius a urbanisme. 

QUART. Aprovació, si escau, de contractes menors. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la relació de factures 7/2018. 

SISÈ. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a personal. 

SETÈ. Aprovació, si escau, de conveni amb la Fundació per la Preservació del Patrimoni ferroviari i 

Industrial de Móra la Nova 

VUITÈ. 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 20/02/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 



APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 10/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 28/02/2018 fins 06/03/2018 
 

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 inclòs) 

550 B55672299 
20180A00

0154 

ROTUSERVICES SUPPLIES,  SL 

Etiquetes Guals 2018 

Partida: 00/929/22699/01 

 

152,46 € 

567 B43120534 ----- 

AMBIENT SERVEI,  SL 

Desratització C. Hostal 

Partida: 07/311/21000/01 

 

217,80 € 

582 G66374455 1 

SIEL BLEU 

Activitat física parc salut 

Partida: 05/3372/22606/01 

 

437,50 € 

648 ---- ---- 

MARIA ROMERO 

Mural plaça ateneu 

Partida: 05/334/22609/01 

 

1.131,00 € 

 

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, D’EXPEDIENTS RELATIUS A URBANISME. 

 

3.1. EXPEDIENT NÚM. 3/04 A-II.2. TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’UNA ACTIVITAT 

DESTINADA A SALA DE FESTES 

 

ACTIVITAT:  Sala de Festes. 

 



La Junta de Govern Local té coneixement de l’escrit núm. 3583 de data 

09/10/2017, relatiu a la sol.licitud de  canvi de titularitat de la llicència municipal 

de l’activitat destinada a SALA DE FESTES, i situada al ... de Móra la Nova. 

 

Atès l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.  Donar per FORMALITZADA la comunicació del CANVI DE TITULARITAT de 

la llicència d’activitat destinada a SALA DE FESTES, situada al ... de Móra la Nova. 

 

SEGON. APROVAR la corresponent liquidació de taxes pel canvi de titularitat de 

la llicència. 

 

TERCER. Notificar els presents acords a l´interessat, pel seu coneixement i efectes. 

 

QUART. REGIM DE RECURSOS. Pel que respecta a la formalització  del canvi de 

nom de l'activitat 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. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

3.2. EXPEDIENT NÚM. 4/07 RC, TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D´UNA ACTIVITATS EN 

RÈGIM DE COMUNICACIÓ. 

 

ACTIVITAT:  NAU DESTINADA A OFICINES, VESTUARIS I MAGATZEM D´EINES. 

 

La Junta de Govern Local té coneixement de l'escrit núm. RE 1954, de data 

08/05/2017, relatiu a la sol.licitud de  canvi de titularitat de la llicència municipal 

de l’activitat destinada a NAU PER A OFICINES, VESTUARIS I MAGATZEM D’EINES I 

MATERIAL ELÈCTRIC. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER.  Donar-se per ASSABENTADA de la transmissió de la llicència d’activitat 

destinada a NAU PER A OFICINES, VESTUARIS I MAGATZEM D’EINES I MATERIAL 

ELÈCTRIC, situada al ... 

 

SEGON. APROVAR la corresponent liquidació de taxes pel canvi de titularitat de 

la llicència. 

 

TERCER. Notificar els presents acords als interessats. 

 



VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

3.3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE FORMALITZACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ HABITATGE. 

EXP. 03/15 OM I LIQUIDACIÓ DE TAXES. 

 

EXP. NÚM. 3/15 OM. 

OBRES: Rehabilitació d´una masia per ús d´habitatge, fase I. 

  

Per part de la senyora ..., es va comunicar en data 30/03/2017, núm. RE 1019, la 

primera ocupació de l´habitatge rehabilitat i situat ..., d´acord amb la llicència 

urbanística concedida per acord de la Junta de Govern Local de  data 

25/03/2015, l’Exp. 3/15 OM. A la comunicació  s´hi va adjuntat acreditació de la 

finalització de les obres. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER: DONAR PER FORMALITZADA la comunicació de 1ª OCUPACIÓ de 

l´habitatge rehabilitat i situat a ..., presentada per la senyora  ..., una vegada 

finalitzades les  obres de rehabilitació de l´habitatge  autoritzades en la llicència 

urbanística concedida d´acord amb l´Exp. 3/15 OM. 

 

SEGON: APROVAR la liquidació de les taxes municipals, relativa a la verificació de 

la comunicació de la primera ocupació de l´habitatge referit en el punt PRIMER  

del present acord.  

 

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

coneixement i efectes, al serveis municipals d´intervenció. 

  

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 el 

present acord, 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. 

 

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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTE MENOR D’OBRES 

__ 

Vist que mitjançant Providència d’Alcaldia de data 27/02/2018  es va acreditar la 



necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de Projecte Arranjament 

vores Barranc Nolla, el preu de la qual seria de 43.095 euros i 9.049,95 euros d’IVA. 

__ 

Vist que l’Informe de Secretaria de data 27/02/2018 sobre la legislació aplicable i 

el procediment a seguir. 

_ 

Vist l’informe d’Intervenció de data 27/02/2018 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 al  Projecte Arranjament vores Barranc 

Nolla mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa ALBERT 

ROVIRA ESPÉS, pressupost amb referència núm.  03/2018. 

 

El preu del contracte es fixa en 43.095 €, i 9.049,95 € d’IVA. 

_ 

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

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

 

L´inici de les obres es realitzarà prèvia comunicació a l´efecte de l´ajuntament de 

Móra la Nova al contractista, senyor Albert Rovira Espes, i serà a partir  de la data 

d´aquesta comunicació, i amb l´antel.lació suficient,  quan l´adjudicatari haurà 

d’aportar el Pla de Seguretat i Salut de l´obra  en el termini de set dies naturals. El 

Pla de Seguretat i Salut de l’obra haurà de ser aprovat per l’òrgan de 

contractació abans de la signatura de l’Acta de Replanteig. 

_  

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

l’obra, despesa imputable a la partida  01 454 61004 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, fent constar que si es vol impugnar 

aquesta resolució, 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 CONTRACTE MENOR, DE L’ACTUACIÓ “REPARACIÓ 

DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT”. 

 

1. ANTECEDENTS 

 

1. Aquest Ajuntament necessita contractar les obres consistents en “Reparació de 

la façana de l’Ajuntament” pels motius següents: atès el mal estat de la façana 

en el moment actual, que convé arranjar. 

 

1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de de 9.270€ i 1.946,70 € d’IVA, 

en total 11.216,70 €. 

  

1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 01/03/2018 un informe 

sobre el procediment legal a seguir i el percentatge que suposa la contractació 

en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de 

determinar l’òrgan competent per a contractar. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

2.1. La normativa aplicable és la següent: 

 

a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases del règim local. 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 

la Llei de contractes del sector públic (endavant TRLCSP) 

c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 

que no estigui derogat per la LCSP. 

e) Articles 273 a 281 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 (TRLMRLC), en 

allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

 

2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la 

solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 

amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 

 

Per tot això, es proposa al membres de la Junta de Govern Local, l´adopció del 

següent ACORD: 



 

Primer. Dur a terme les obres relatives a “Reparació de la façana de 

l’Ajuntament” mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 

contractista Jordi Ferre Prat, per import de 9.270€ i 1.946,70 € d’IVA, en total 

11.216,70 €.  Pressupost d'Obres (nº01800120). 

 

Segon. Aprovar la despesa per import de 11.216,70 € amb càrrec a la partida 02 

920 63200 01 del vigent pressupost 

 

Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es 

tramiti el pagament si s’escau. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària, fent constar que si 

es vol impugnar aquesta resolució, 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. 

 

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTE MENOR  DE SUBMINISTRAMENT D’UNES 

NOVES LLUMINÀRIES MÉS EFICIENTS AIXÍ COM LA SEVA INSTAL·LACIÓ (AL CAMP DE 

GESPA ARTIFICIAL). 
 

1. ANTECEDENTS 

 

1.1. Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament d’unes noves lluminàries 

més eficients així com la seva instal·lació (al camp de gespa artificial) pels motius 

següents: per donar compliment al Pla d’acció d’Energia Sostenible (PAES) 

aprovat pel ple d’aquest Ajuntament en data 20/04/2017 en que preveu com a 

necessitats de millora entre altres la millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat associat al poliesportiu. 

 

1.2. El preu del contracte ascendiria a la quantitat 17.028,40 euros i 3.575,96 euros 

d’IVA, en total 20.604,36 €. 

 

1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 01/03/2018 un informe 

sobre el procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient 

i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, 

així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 

ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 

contractar. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 



 

2.1. La normativa aplicable és la següent: 

 

a) Els articles 9, 111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona del                                                                                                                                                            

Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (endavant TRLCSP). 

 

b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques. 

 

c) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la 

solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 

amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 

 

Per tot es proposa al membres de la Junta de Govern Local, l´adopció del 

següents ACORDS: 

 

PRIMER. Dur a terme el subministrament mitjançant el procediment del contracte 

menor, amb el contractista FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A, per un import de 

17.028,40 euros i 3.575,96 euros d’IVA, en total 20.604,36 € (pressupost Nº 

17182201). 

 

L´inici de les obres es realitzarà prèvia comunicació a l´efecte de l´ajuntament de 

Móra la Nova al contractista, FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA,  i serà a partir  de 

la data d´aquesta comunicació, que es procedirà a la signatura de l’Acta de 

Replanteig i a l´execució de l´obra. 

 

SEGON. Aprovar la despesa per import de 17.028,40 euros i 3.575,96 euros d’IVA, 

en total 20.604,36 € amb càrrec a la partida 01 3424 63202 01  del vigent 

pressupost. 

 

TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 

 

QUART. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària, fent constar que si 

es vol impugnar aquesta resolució, 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. 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 7/2018. 

 
RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

329 LLAURADO. Abono trav.+llog. WC FIO.Fra.18-329 -       519,27    

357 FULTON. Rep. en. pub. Barri Remei. Fra.18-357         517,78    

358 AMPARE. Entrega 3 gossos a la gossera. Fra.18-358         450,00    

359 NOMINALIA. Renov. domini moralanova.cat.Fra.18-359         251,68    

360 M.VENDING. Càpsules cafès oficina. Fra.18-360         182,01    

362 MIQAGRO. Fitosanitaris jardineria. Fra.18-362         635,56    

363 J.J.CRESCENTI.Rep.commutador frec.ràdio.Fra.18-363         144,99    

364 J.J.CRESCENTI.Telèf. inalàmbric Ateneu. Fra.18-364           39,00    

365 ROTUSERVICES. Roll up Biblioteca.Fra.18-365         102,85    

366 C.C.VETERINARIS. Quota AIAC 2018         198,69    

367 VEGA-CREST. Fotocòpies fins 1/11/17. Fra.18-367         300,64    

369 ANTIC HOSTAL. II Sopar extra Vrge FIO. Fra.18-369      4.200,00    

370 PUJOL-H. Rep. quadre elèctric Inst. Esc.Fra.18-370         943,00    

371 A.VINAIXA.Mat.elèctric diversos edifici.Fra.18-378           236,13    

372 L.CASADO. Mat. Escola Arts+Caspolino.Fra.18-372             38,04    

373 A.CARRERAS.Mat. carnestoltes+Esplai K-K.Fra.18-373           40,15    

374 SER. Publicitat carnestoltes. Fra.18-374         260,15    

375 J.MARTI. Rep. Escola Arts. Fra.18-375           42,35    

376 J.MARTI. Sub. tub Pav. Firal. Fra. 18-376           12,71    

377 BIGMAT. Moure cont+mat. Pav.Esports.Fra.18-377           46,46    

378 BIGMAT. Imprimació asfal. Pl.Catalunya.Fra.18-378         157,18    

379 BIGMAT. Mat. elèctric Institut Escola.Fra.18-379           28,97    

380 BIGMAT. Termo 50 L. Llar Jubilats. Fra.18-380           85,00    

381 BIGMAT. Brides Vigilants. Fra.18-381           34,45    

382 M.A.SABATE.Tirar herbicida+ensof.camins.Fra.18-382         544,50    

383 MERCAMASOS.Flors centenari Sra. Pepita. Fra.18-383           18,00    

384 RISK CONTROL.Controladors Carnestoltes.Fra.18-384      1.506,45    

385 A.MASALIAS. Serveis tècnics Febrer.Fra.18-385         731,40    

388 TIENDADEPOR. Bambes premi Fira Esport.Fra.18-388         149,95    

389 FORN MAGI. Pans carnestoltes. Fra.18-389           62,50    

390 C.PENA. Pans FIO. Fra.18-390         118,00    

391 MIQAGRO. Fitosanitaris jardineria. Fra.18-391         393,51    

393 TELEFONICA. Telefonia fixa Febrer.Fra.18-393         468,94    

395 ETRA BONAL.Rep.semàfor Major/C.Pensions.Fra.18-395         190,91    

397 GON-GAR. Rep. motoserra+llog.bufador.Fra.18-397         231,10    

398 J.BAULO. Llonguanissa carnestoltes. Fra.18-398         547,77    

399 A.OMEGA. Inspecció ascensor Ateneu.Fra.18-399         106,48    

400 R.MONTSERRAT. Placa ve.vigis+ret.Dumper.Fra.18-400           28,36    

401 LYRECO. Mat. oficina+tònners imp. Fra.18-401         785,02    

402 BNP. Rènting fotocop. oficines Març.Fra.18-402           54,45    

403 BNP. Rènting fotocop. OAC Març.Fra.18-402         135,46    

404 V.FUSTES. Mat. rep. Ateneu.Fra.18-404           17,48    

405 V.FUSTES. Mat. rep. Llar Infants. Fra.18-405           13,24    

407 A.SERVEIS. Desr. Ed. municipal 4T17. Fra.18-407         459,00    



408 ENDESA. Abono Factura. Fra.18-408 -           0,76    

409 GAS NATURAL.Gas Bibl/Aten.22/11/17a23/1/18.Fra.18-      1.674,95    

410 CLUA. Mat. rep. Institut Escola. Fra.18-410           97,36    

411 CLUA. Mat. rep. Ateneu. Fra.18-411           18,44    

412 CLUA. Mat. Escola d'Arts. Fra.18-412           40,05    

413 CLUA. Pintura vial. Fra.18-413           25,92    

414 CLUA. Mat. rep. Llar Infants. Fra.18-414         314,04    

415 CLUA. Mat. rep. Llar Jubilats. Fra.18-415           14,10    

417 CLUA. Mat. rep. Mas de la Coixa. Fra.18-417          43,64    

420 CLUA. Còpies claus Pav. esports.Fra.18-420           15,31    

421 CLUA. Mat. elèctric pav. Fira.Fra.18-421             5,03    

422 CLUA. Tacs i altre mat. Poliesportiu.Fra.18-422           16,93    

423 CLUA. Còpia claus vigilants. Fra.18-423             4,50    

424 GAS NATURAL.Gas Inst.Escola 20/1 a 25/2.Fra.18-424      3.215,32    

425 GAS NATURAL.Gas Esc.Arts22/11/17 a 23/1.Fra.18-425      1.003,38    

426 TRANS CRISPI. Portar runa Vinebre.Fra.18-426         615,38    

428 LLAURADO. Guants Carnestoltes. Fra.18-428           59,57    

429 LLAURADO. Mat. rep. WC Inst.Escola.Fra.18-429             9,40    

430 LLAURADO. Pintora+porexpan Esc.Arts.Fra.18-430           44,15    

431 LLAURADO. Trav. Fira Actiu Natura. Fra.18-431         821,58    

432 CLUA. Guants+escombres jardineria.Fra.18-432           25,54    

433 CLUA. Cinta aillant brigada.Fra.18-433             3,16    

437 LLAURADO. Taco químic Pav. Firal. Fra.18-437         128,83    

438 LLAURADO. Morter senyal. viària.Fra.18-438           29,04    

439 LLAURADO. Mat. senyal. viària. Fra.18-439         238,95    

440 CAT. OCCIDENTE. Asseg.cursa Fira Natura.Fra.18-440         352,00    

441 M.E.BUS. Servei bus Jubilats febrer.Fra.18-441         125,99    

443 XEIC. WIMAX Museu Ferrocarril Març.Fra.18-443           39,91    

499 I.CORTS. Trofeus Fira Esports. Fra.18-499         333,36    

 

TOTAL    24.306,11    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Import (Eur)  

361 P.CARRERAS. Barres antipànic Llar Infants.18-361         504,57    

368 CRC. Multifunció EPSON Escola Arts. Fra.18-368           86,36    

386 A.MASALIAS. Act. projecte arr.Barranc N.Fra.18-386         572,40    

396 NOVELEC. Llums LED Mas Coixa. Fra.18-396         1.203,71    

416 CLUA.Mat. divers brigada+Pantalla sol. Fra.18-416           319,04    

418 CLUA. Esmolar cadenes+mat. parcs.Fra.18-418           180,00    

419 CLUA. Mat. obra arxiu Ajuntament. Fra.18-419         744,77    

427 LLAURADO. Porta corredera arxiu Ajunt. Fra.18-427         228,69    

434 LLAURADO. Mosaic Mas Coixa. Fra.18-434         489,88    

435 LLAURADO. Mat. arxiu Ajuntament.Fra.18-435           15,88    

436 LLAURADO. Recollidors jardineria.Fra.18-436           56,52    

442 P.CARRERAS. Rep. cortines Mas Coixa. Fra.18-442         365,30    

 

TOTAL      4.767,12    

 

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’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL. 

 

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE GRATIFICACIÓ 

 

En data 28 de febrer de 2018 i RE 552 de data 01/03/2018, el treballador Sr. 

Guillermo Farnos Bladé, exposa que el proper dia 8/3/2018 complirà 65 anys 

d’edat i que reuneix les condicions per a poder sol.licitar i accedir a la seva 

jubilació, sol·licitant la jubilació i la documentació necessària per accedir a la 

mateixa, amb efectes des del dia 08/03/2018. 

 

És pel que la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, PROPOSA: 

 

PRIMER: FINALITZAR la relació laboral amb el Sr. Guillermo Farnós Bladé, per 

CAUSA DE JUBILACIÓ per assolir l’edat de 65 anys amb efectes des de la data 

8/3/2018, es procedirà a realitzar la corresponent liquidació d’havers amb el 

treballador, així com a facilitar-li la documentació necessària per a la sol·licitud 

de la jubilació. 

  

SEGON: PREMIAR al Sr. Guillermo Farnos Bladé, amb una gratificació per import 

del 100% d’una mensualitat íntegra, d’acord amb l’article 56 del Conveni 

Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova que transcrit literalment 

diu, “en el moment de la jubilació, i a mode d’acomiadament, es premiarà al 

treballador, amb una gratificació per import del 100% d’una mensualitat íntegra”. 

 

TERCER: EXPRESAR des de l’Ajuntament de Móra la Nova el nostre agraïment i 

l’interés que ha demostrat en les tasques realitzades durant el temps que ha 

prestat els seus serveis a l’Ajuntament de Móra al Nova. 

 

QUART: NOTIFICAR aquest acord al treballador. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PER LA PRESERVACIÓ 

DEL PATRIMONI FERROVIARI I INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS. 

 

Que l'article 22 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, 

preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes 

nominativament als pressupostos municipals, de conformitat amb allò establert als 

convenis i a la normativa reguladora de les mateixes: "S'entén per subvenció 

prevista nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què 

almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els 

estats de despesa del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de 

quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o 

resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la 



classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari". 

_ 

Que el Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Móra la Nova per a l'exercici 2018 

conté, a la partida  06 4320 78301 01, la previsió de l'atorgament d'una subvenció 

a favor de FUNDACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI FERROVIARI I 

INDUSTRIAL per import de 37.500,00 euros amb la finalitat d'atendre les seves 

necessitats de diferents activitats per haver-se estimat les mateixes mereixedores 

d'aquest excepcional tractament. 

 

Que l’entitat  FUNDACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI FERROVIARI I 

INDUSTRIAL i l’Ajuntament de Móra la Nova han previst la signatura d’un conveni 

per al finançament de l’actuació promoguda per l’esmentada fundació, Tren 

turístic Lo Caspolino. 

_ 

Que de conformitat amb allò establert per les Bases d'Execució del Pressupost de 

l'Ajuntament de l’Ajuntament de Móra la Nova, concretament les Bases 31-32, i 

l'article 22 de la Llei General de Subvencions i normes concordants. 

_ 

Per tot això es proposa l’adopció del següent ACORD:D_ 

  

PRIMER.- APROVAR el conveni de finançament de l’actuació Tren turístic Lo 

Caspolino entre l’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA i l’entitat FUNDACIÓ PER A LA 

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI FERROVIARI I INDUSTRIAL.  

 

SEGON.- Facultar l’Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni 

_ 

TERCER.- Si es vol impugnar la present resolució, 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 de l'endemà 

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 de 

l'endemà 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. 

 

VUITÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

No hi ha més assumptes  

 

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 


