
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 11/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

MARÇ DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 15/03/2018, 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, d’acceptació de subvencions. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la relació de factures 8/2018. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de sol·licituds de subvenció. 

SETÈ. Aprovació, si escau, del pagament del cost de l’execució del projecte de foment de la 

recollida de la fracció orgànica dels residus municipals. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de liquidació del programa treball i formació 2016 amb el Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, d’instal·lació d’una caseta de productes de pirotècnia en la via 

pública. 

DESÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts al foment 

de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries,  any 2017. 

ONZÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts a les unitats 

familiars de Móra la Nova, escombraries, any 2017. 

DOTZÈ. Aprovació, si escau, de bases de concursos. 

TRETZE. Aprovació, si escau, de conveni entre l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Ajuntament de 

Móra la Nova. 

CATORZE. 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 27/02/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 

APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 11/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 07/03/2018 fins 15/03/2018 
 

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 

651 G55243166 14042018 

HARMONICS IN CELUM 

Actuació 14 d’abril 

Partida: 05/334/22609/01 

 

1.600,00 € 

674 52608995Z 01/2018 

MONTSE CASTELLÀ ESPUNY 

Actuació jornades culturals 

Partida: 05/334/22609/01 

 

570,00 € 

675 46630081L --- 

ROSA VENDRELL MIRET 

Xerrada “visca la vinya” 

Partida: 05/334/2260/01 

 

318,00 € 

677 A58653676 18/0101 sf 

FIELDTURF 

Cautxú camp futbol 

Partida: 06/3424/21200/01 

 

399,30 € 

710 A43070275 ---- 

AUTOCARS JAIME CARRERA, SA 

Bus sortida “Reus modernista” 

Partida: 05/334/22609/01 

 

374,00 € 

711 G64303217 ---- 

ASS. CATARA 

Actuació “Amor Fino” 1/4/18 

Partida: 05/334/22609/01 

 

968,00 € 

 

 

Pressupostos DESPESA INVERSIÓ 

 



Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 
NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

626 B43475714 332 

INFORMATICA CRC 

Renov antivirus 

Partida: 00/920/63601/01 

 

369,05 € 

650 B25237694 D18-152 

ACUSTIELEC 

Unitat DVD-79000 

Partida: 00/920/63601/01 

 

204,49 € 

 
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 DE DIVISIÓ HORITZONTAL EDIFICI DEL ...  

 

DESCRIPCIÓ: Constitució d´un règim de divisió horitzontal 

 

Es dóna compte de la petició formulada per la senyora ..., núm. RE 456, en data 

20/02/2018, relativa a la sol.licitud  d’atorgament de llicència urbanística per a la 

constitució d’un règim de divisió horitzontal en l’immoble situat a ...  

 

Es proposa a  la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, ACORDA: 

 

PRIMER: ATORGAR llicència urbanística per a la constitució d’un règim de divisió 

horitzontal en l’immoble del ..., de forma que la finca inicial quedarà constituïda 

per TRES entitats diferenciades 

 

SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes per la tramitació i 

concessió de la llicència de divisió horitzontal. 

 

TERCER. NOTIFICAR aquest acord als interessats, per llur coneixement i efectes 

adients. 

 

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, D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS. 

 



APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER 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.  

 

En la Junta de Govern Local de data 14/11/2017 es va aprovar sol.licitar a la 

Diputació de Tarragona una subvenció per import de 15.000,00 euros per la 

substitució dels projectors del camp de futbol de Móra la Nova a tecnologia LED. 

Aquesta subvenció està inclosa dins la implantació de mesures recollides als plans 

d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcades i 

alcaldesses.  

 

L’import de la subvenció sol.licitada correspon al 72,80% de l’import total del 

pressupost que importa la quantitat de 20.604,36. 

 

En data 13/03/2018 i RE 695 es rep l’acord de la Junta de Govern de la Diputació 

de Tarragona sobre la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Móra la 

Nova per import de 13.152,00 dins de la subvenció PAES 2: millora de l’enllumenat 

del camp de futbol. 

 

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

 

PRIMER: ACCEPTAR la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per 

import de 13.844,22 dins de la subvenció PAES 2: millora de l’enllumenat del camp 

de futbol, per a la substitució dels projectors del camp de futbol de Móra la Nova 

a tecnologia LED.  

 

SEGON: COMUNICAR la informació d’aprovació de la concessió a la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones, als efectes de la seva publicació en el Sistema 

Nacional de Publicidad de Subvenciones. 

 

TERCER: 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. 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 8/2018. 

 

RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

387 CORREOS. Servei postal Febrer. Fra.18-387           521,44    

445 FULTON. Manteniment 3/1 a 2/3.Fra.18-445        1.597,55    

446 DISTRIAIRSOFT. Armilles Vigilants. Fra.18-446        3.420,86    

447 FNMT. Certificat Ajuntament. Fra.18-447             16,94    

448 CAOC. Certificat Secretaria pàg. WEB. Fra.18-448           155,63    

449 S.FEVI. Xarxa porteria petita Pav. Esp. Fra.18-449             58,04    



450 A.TIVISSA.Publicitat Febrer Escola Arts.Fra.18-450             20,00    

451 A.BRAVO. Serveis curs Caspolino.Fra.18-451           875,02    

452 S.BASSA. Mat. divers escul.Esc.Arts.Fra.18-452               9,55    

453 M.BENTIEB. Prod. neteja Llar Infants.Fra.18-453             74,35    

454 M.BENTIEB. Prod. neteja Llar Jubilats.Fra.18-454               5,95    

455 M.BENTIEB. Mat. divers Llar Infants.Fra.18-455           132,50    

456 M.BENTIEB. 10 Porrons FIO. Fra.18-456             54,99    

457 M.BENTIEB. Prod. neteja Institut Escola.Fra.18-457           154,50    

458 M.BENTIEB. Prod. neteja Esc. Arts.Fra.18-458             57,50    

459 M.BENTIEB. Prod. neteja Casa Consistor.Fra.18-459               5,90    

460 M.BENTIEB. Prod. diversos Esc. Arts. Fra.18-460               6,85    

461 M.BENTIEB. Mat. divers Carnestoltes. Fra.18-461           311,50    

462 M.BENTIEB. Prod. neteja Mas Coixa. Fra.18-462             23,00    

463 F.NOGUES. Prod. farmàcia Llar Infants. Fra.18-463             31,88    

465 M.PERPINYA. Motxilles curs natació 2017.Fra.18-465           188,76    

466 M.PERPINYA.Ulleres bicic.Festa Major'17.Fra.18-466           678,81    

467 M.PERPIÑA.Llib. detalls Festa Major'17.Fra.18-467           294,03    

468 M.PERPIÑA. Llàpissos Festa Major'17.Fra.18-468           119,79    

469 M.PERPIÑA. Ventalls Festa Major'17.Fra.18-469           479,16    

470 J.M.PASANAU. Llonganissa Carnestoltes. Fra.18-470           592,13    

471 J.M.PASANAU. Embotits pica-pica Nadal. Fra.18-471             62,26    

472 LL.GIRONES.Redacció projecte carpòdrom. Fra.18-472        2.300,20    

473 LL.GIRONES. Valoració sòl sector 16. Fra.18-473        1.325,00    

475 NEOSALUS. Formació desfibriladors. Fra.18-475           1.100,00    

477 R.FONT. Serveis comunicació Febrer'18.Fra.18-477           484,00    

478 M.PERPIÑA.Bosses cursa Caspolino+Hàmbol.Fra.18-478           665,50    

479 SUGRAÑES.Llibre entrada doc. Jutjat Pau.Fra.18-479             79,74    

480 ARGBAEX. Absorvent olors Llar Infants.Fra.18-480           140,84    

481 V.AYAN. Visita guiada 3 i 4/3 Fira Act.Fra.18-481           127,20    

482 A.MARQUES.Serv.consul.Elec.7/10/174a7/3.Fra.18-482           559,68    

483 PLANETA MED.Drets projecció 1/3 Casal.Fra.18-483           193,60    

484 ARÀRIA MLN. Lloguer bodega Març.Fra.18-484           850,00    

485 F&O. Assegurança RC treballadors i reg.Fra.18-485        2.547,60    

486 FULTON. Mant. En.Pub. 3/12/17 a 2/2/18.Fra.18-486        7.640,90    

487 ENDESA. El. Banc Aliments 31/1 a 28/2.Fra.18-487             34,15    

488 ENDESA.En.Pub. MOPU 29/12/17a28/2/18.Fra.18-488           598,25    

489 ENDESA. El. Nau Aubals 28/12/17a22/2/18.Fra.18-489           258,15    

490 ENDESA. En. Pub. Pl. Verdura 1/1a28/2.Fra.18-490           108,00    

491 ENDESA. El. Llar jubilats 1/1a28/2.Fra.18-491           269,49    

492 ENDESA. El. Llar Jubilats 1/1a 28/2.Fra.18-492           494,87    

493 ENDESA.E.Pub.C.Ginesta 30/11/17a28/2/17.Fra.18-493           259,75    

494 ENDESA. E.Pub.Pl.Catalunya 31/1a28/2.Fra.18-494           271,73    

495 ENDESA. El. Pisicines/Pista Pol.5/2a5/3.Fra.18-495           349,64    

496 ENDESA. El. Enclavament 5/2 a 5/3.Fra.18-496           225,22    

497 ENDESA.E.P.C.Industria 31/12/17a28/2/18.Fra.18-497           769,49    

498 ENDESA.E.Pu.C.Diagonal 31/12/17a28/2/18.Fra.18-498           926,62    

 

TOTAL      32.528,51    

 



 
RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ  

Factura Descripció  Import (Eur)  

474 V.EBRO. Arbres jardineria. Fra.18-474        2.305,60    

476 NEOSALUS. Posada en marxa desfibr. 2017.Fra.18-476           652,43    

 TOTAL        2.958,03    

 

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 SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ. 

 

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

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 

PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES) CONVOCATÒRIA 2018. 

 

Aquesta línia de subvenció per a la seguretat a les zones de bany, té per objecte 

regular la concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions a 

aquells municipis i entitats municipals descentralitzades que portin a terme 

actuacions en matèria de seguretat, control i vigilància a les zones de bany, 

concretament en platges i piscines. 

 

Ates que l’Ajuntament de Móra la Nova durant la temporada d’estiu 2018 i pel 

funcionament de les piscines necessita portar a terme la contractació del servei 

de socorrista. 

 

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 

8.000,00 euros per les despeses derivades de la prestació del servei de seguretat a 

la instal.lació de la piscina municipal durant la temporada estiu 2018. Aquest 

import correspon a l’import màxim subvencionable. La despesa prevista en el 

servei se socorrista a les piscines municipals temporada 2018  és de 9.302,96. 

Aquesta actuació està subvencionada en un 95% i un import màxim de 8.000,00 

euros. 

 

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. 

 

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE LA SUBVENCIÓ E-

CATÀLEG DE L’ACTUACIÓ DEL GRUP DIXIE LAND. 

 



Vista les bases de la subvenció de la Diputació  de Tarragona, referent a la 

concessió de subvencions per a programacions culturals dels ajuntaments. 

 

És pel que la Junta de govern Local, proposa el següent ACORD. 

 

PRIMER: SOL·LICITAR al Programa e-catàleg  la subvenció per l’actuació del grup 

TeMeRaRis Xaranga Dixie Band per l’actuació del dia 14 d’abril a les 19:00 hores al 

Pati de l’Ateneu per un import de 1600 €. 

 

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. 

 

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 

PERIDOMÈSTICS A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 

Vista les bases de la subvenció de la Diputació  de Tarragona, referent a la 

concessió de subvencions per a  actuacions de protecció de la Salut per la gestió 

d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida 

d’animals domèstics abandonats, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona el dijous 01 de març de 2018, número 43. 

 

Es per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels 

següents ACORD: 

 

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

finançament de les actuacions a realitzar per un total del 95% del pressupost del 

cost de les actuacions. Import sol·licitat 6.365 €. 

 

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. 

 

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA 

DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER  AL FINANÇAMENT DE 

DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

 

És dóna compte a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Móra la Nova, 

de la convocatòria per la concessió de subvencions als ajuntaments amb 

població fins a 10.000 habitants de les comarques de les Terres de l’Ebre, any 

2018, que realitza la Diputació de Tarragona,  mitjançant edicte publicat al BOPT, 



núm. 43, del dia 01/03/2018, així com les bases que han de regir per a la seva 

concessió. 

 

Atès que el nostre municipi ha instal·lat diferents desfibril·ladors en equipaments 

municipals i s’ha realitzat un curs de formació per conèixer com aplicar el DEA en 

pacients d’aturada cardiorespiratòria. 

 

Es per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER: PARTICIPAR en la convocatòria  de subvencions  als ajuntaments amb 

població fins a 10.000 habitants de les comarques de les Terres de l’Ebre, any 

2018, que realitza la Diputació de Tarragona  amb l'actuació “Curs de formació 

per conèixer com aplicar el DEA en pacients d’aturada cardiorespiratòria.” per 

import de MIL CENT EUROS  (1.100,00 €), i SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona  

una subvenció  corresponent al  95% del pressupost de l'actuació. 

 

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. 

 

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL COST DE L’EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE DE FOMENT DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS 

MUNICIPALS. 

 

La Junta de Govern de data 26/09/2017 va aprovar el conveni de col·laboració 

amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de regulació de continguts 

obligacionals mutus que se’n derivaran de la presentació i l’execució de 

l’actuació titulada: projecte de foment de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica dels residus municipals dels municipis de Benissanet, Garcia, Móra la 

Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, Vinebre, Falset i Gandesa, inclosos dins 

la convocatòria tes/1329/2016, de 22 de juny i la licitació de la presentació. 

 

En concret, es tracta de la realització d’una campanya de comunicació i 

sensibilització ambiental per al foment de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica municipal a diferents municipis de l’àmbit del Consorci per a la Gestió 

dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra 

Alta. 

 

Es fixa en el quadre annexe la distribució del cost de l’execució del projecte i del 

finançament que s’haurà d’assumir per part de cada ajuntament en funció del 

nombre d’habitants empadronats a data d’1 de gener de 2016. 

 

Municipi Habitants 
Import 

Projecte 

Import 

subvencionat ARC 

Import a càrrec del 

Consorci 

Import a càrrec de 

l'Ajuntament 



Móra la Nova 3.104 7.787,08 € 3.893,54 € 1.946,77 € 1.946,77 € 

 

Atès que la campanya de comunicació i sensibilització ambiental per al foment 

de la recollida selectiva de la fracció orgànica municipal ha finalitzat, s’ha de 

portar a terme el pagament de l’import de 1.946,77 a càrrec de l’Ajuntament de 

Móra la Nova d’acord amb la distribució dels cost de l’execució del projecte 

entre els diferents ajuntaments participants en el projecte. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER. APROVAR el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per 

import de 1.946,77 euros d’acord amb la distribució dels cost de l’execució del 

projecte entre els diferents ajuntaments participants, d’acord amb la clàusula 6 

del conveni signat. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

VUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I 

FORMACIÓ 2016 AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE. 

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta a l’Ajuntament de Móra la 

Nova la liquidació corresponen a la finalització del Programa Treball i Formació 

2016 (Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i Resolució TSF/2496/2016, de 3 de 

novembre).  

 

En aquest programa es va portar a terme diferents actuacions per donar suport a 

les brigades municipals realitzant tasques de manteniment i desbrossament de 

camins, així com millora d’espais públics i zones naturals. 

 

D’acord amb el conveni signat de col·laboració interadministrativa entre el 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova, pel qual es 

regula determinats aspectes relatius al Programa Treball i Formació, el Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre ha procedit a fer la liquidació corresponent 

d’acord amb els quadres resums següents que coincideixen amb les justificacions 

presentades al SOC per EACAT de les línies PANP 6 i PRMI 6 en data  02/08/2017 i 

de les línies PANP 12 i PRMI 12 en data 27/02/2018: 

 

LÍNIA PANP (PANP 6 + PANP 12) 

 

Cost d’execució real (accions d’experiència laboral) 66.426,51 € 

Cost subvencionat pel SOC (accions d’experiència laboral) 61.935,01 € 

Cost no subvencionable  (aportació dels 14 ajuntaments 

participants) 4.491,50 € 

 



Aportació de l’Ajuntament línia PANP  320,82 € 

 

LÍNIA PRMI (PRMI 6 + PRMI 12) 

 

Cost d’execució real (accions d’experiència laboral) 47.922,78 € 

Cost subvencionat pel SOC (accions d’experiència laboral) 44.809,83 € 

Cost no subvencionable  (aportació dels 14 ajuntaments 

participants) 3.112,95 € 

 

Aportació de l’Ajuntament línia PRMI  222,35 € 

 

D’acord amb les liquidacions amunt esmentades, s’ha de procedir al pagament 

al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre d’un import de 543,17 €, corresponent a 

320,82 € de la línia PANP i 222,35 € de la línia PRMI. Aquesta liquidació és 

provisional i pot quedar subjecta a una possible revisió del SOC un cop hagi 

comprovat la total justificació de les despeses subvencionades. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre d’un 

import de 543,17 €, corresponent a 320,82 € de la línia PANP i 222,35 € de la línia 

PRMI. Aquesta liquidació és provisional i pot quedar subjecta a una possible 

revisió del SOC un cop hagi comprovat la total justificació de les despeses 

subvencionades. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA DE PRODUCTES DE 

PIROTÈCNIA EN LA VIA PÚBLICA. 

 

Aprovació d’instal·lació d’una caseta de productes de pirotècnia en la via 

pública. 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
 

Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel que s’aprova el Reglament 

d’explosius. 
 

Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles 

pirotècnics i cartutxeria. 



 

ANTECEDENTS 
 

Amb data 7 de setembre de 2017, RE 3180, sol·licitud de l’empresa Pirotecnia 

Rosado,  SL amb CIF B64730260 per obtenir permís per la instal·lació d’una caseta 

de pirotècnia a la via pública, C. Diagonal - Parc 26 d’octubre, en el període 

comprés entre el 5 i el 25 de juny de 2018. 
 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 12 de març de 2018, on 

s’informa favorablement a l’ocupació d’un espai de 6 m². durant el període 

comprés del 5 al 25 de juny de 2018. 
 

Vista la sol·licitud d’informe de la Subdelegació del Govern a Tarragona de data 

29 de desembre de 2017, RE 4371, sobre la instal·lació d’una caseta de venda de 

pirotècnia, número d’expedient 2018/11 VP 11/12. 
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

PRIMER: INFORMAR FAVORABLEMENT a la Subdelegació del Govern de l’Estat a 

Tarragona, sobre l’autorització de venta de pirotècnia en caseta efectuada per 

l’empresa Pirotècnia Rosado, SL, durant el període comprés del 5 al 25 de juny de 

2018 al carrer Diagonal – Parc 26 d’Octubre, Exp. 2018/11 VP 11/12. 
 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a 

Tarragona, 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. 

 

DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER LA 

CONCESSIÓ D’AJUTS AL FOMENT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI 

DE MÓRA LA NOVA, ESCOMBRARIES,  ANY 2017. 

 

ANTECEDENTS 
 

Vista l’aprovació per part del Ple Municipal de data 25 de febrer de 2015 de les 

bases que han de regir la concessió d’ajuts al foment de les activitats 

econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries, publicat el text íntegre 

definitiu en el BOPT núm. 99 de 29 d’abril de 2015. 

 

Que en el punt desè de les bases reguladores de l’ajut s’estableix que l’òrgan 

competent per a la convocatòria serà la Junta de Govern Local, i la fase 

d’instrucció serà de la regidoria delegada d’hisenda. 

 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts al 

foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, 

escombraries,  any 2017 amb el següent contingut: 
 



1. Indicació de les bases reguladores. 

 

La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les 

Bases que han de regir la concessió d’ajuts al foment de les activitats 

econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries, aprovades pel Ple 

Municipal de data 25 de febrer de 2015, publicat el text íntegre definitiu en el 

BOPT núm. 99 de 29 d’abril de 2015, i que es poden trobar a la pàgina web 

municipal, a l’adreça www.moralanova.cat. 

 

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima 

de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles. 

 

El seu finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 

2018/07/1621.48201-01 del pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a 

l’any 2018, amb una dotació total de 50.000,00 €. 

 

L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a 

l’efectiva existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient. 

 

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 

L’objecte d’aquesta subvenció és regular els ajuts que concedeix l’Ajuntament 

de Móra la Nova per a sufragar la despesa corrent de les empreses, escombraries 

de l’any 2017, en la quantia i amb els requisits que s’especifiquen. 

 

4. Procediment d’atorgament. 

 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió en règim de 

concurrència competitiva. 

 

5. Requisits que s’exigeixen per a sol·licitar la subvenció i documents i 

informacions que han d’acompanyar a la petició. 

 

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut, els titulars d’activitats econòmiques que 

estiguin radicades a Móra la Nova i que no siguin deutors per cap concepte a 

l’Ajuntament de Móra la Nova, i que compleixin amb el punt tercer de les bases. 

 

Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar: 

 

a) Còpia del DNI del sol·licitant i/o CIF de la societat, no caldrà aportar-lo en cas 

de complir amb l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

b) Fotocòpia del document acreditatiu del pagament de la taxa per la recollida, 

transport i tractament d’escombraries de l’any 2017. 

 



c) Document acreditatiu de l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). No 

caldrà aportar-lo per aquells subjectes passius que hagin aportat aquesta 

documentació anteriorment i no hagi sofert cap variació. 

 

Al moment de la sol·licitud, serà emès pels diferents serveis administratius de 

l’Ajuntament de Móra la Nova: 

 

a) Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és 

deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

6. Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment. 

 

Correspon a la regidoria d’hisenda la instrucció dels expedients que es tramitin 

com a conseqüència de les sol·licituds, fins a la formulació de la proposta de 

resolució. 

 

Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients. Aquesta 

resolució, quan sigui estimatòria, declararà el dret del sol·licitant a obtenir l’ajut 

únicament per aquest exercici, sense generar cap tipus de dret a l’obtenció 

d’altres subvencions en un futur ni es podran al·legar com a precedent. 

 

7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de 

Móra la Nova, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer 

Major número 88 baixos, de dilluns a divendres no festius de 10:30 a 14:00 hores, 

presentant-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà de 

la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al BOPT. L’Ajuntament de 

Móra la Nova, disposa d’un model normalitzat per tal efecte, podent emprar 

també el model d’instància genèric. 

 

8. Termini de resolució i notificació. 

 

El termini màxim per resoldre la sol·licitud, serà de quatre mesos comptadors des 

de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 

Les peticions estimades, es notificaran únicament a través de la seva publicació 

en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, situat a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos i a la pàgina municipal 

www.moralanova.cat, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres 

mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la notificació individual i té els 

mateixos efectes, d’acord amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre. 

 

Les peticions desestimades seran notificades individualment. 

 



Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu 

pagament, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud en el 

termini màxim de sis mesos.  

 

En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, 

cancel·lació del compte d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho 

hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la Nova, es reduirà l’import a pagar amb 

les despeses generades per la devolució i la nova gestió d’abonament. 

 

Transcorreguts quatre mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver-

les resolt per causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, 

d’acord amb l’article 124.1 f) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 

 

9. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa, i en cas contrari, 

òrgan davant del qual s’ha d’interposar recurs d’alçada. 

 

Contra la resolució de concessió o denegació, que posa fi a la via administrativa, 

es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 

següent al de la notificació. 

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant l’Alcalde/President de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el termini d’un 

mes a comptar des del dia següent a la notificació. 

 

SEGON: Donar publicitat d’aquesta convocatòria mitjançant un edicte al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona, i mitjançant un anunci en la web municipal. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

ONZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER LA 

CONCESSIÓ D’AJUTS A LES UNITATS FAMILIARS DE MÓRA LA NOVA, ESCOMBRARIES, 

ANY 2017. 

 

ANTECEDENTS 
 

Vista l’aprovació per part del Ple Municipal de data 25 de febrer de 2015 de les 

bases que han de regir la concessió d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, 

escombraries, publicat el text íntegre definitiu en el BOPT núm. 99 de 29 d’abril de 

2015. 

 

Que en el punt desè de les bases reguladores de l’ajut s’estableix que l’òrgan 

competent per a la convocatòria serà la Junta de Govern Local, i la fase 

d’instrucció serà de la regidoria delegada d’hisenda. 

 



Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts a les 

unitats familiars de Móra la Nova, escombraries, any 2017, amb el següent 

contingut: 
 

1. Indicació de les bases reguladores. 

 

La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les 

Bases que han de regir la concessió d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, 

escombraries, aprovades pel Ple Municipal de data 25 de febrer de 2015, 

publicat el text íntegre definitiu en el BOPT núm. 99 de 29 d’abril de 2015, i que es 

poden trobar a la pàgina web municipal, a l’adreça www.moralanova.cat. 
 

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima 

de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles. 

 

El seu finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 

2018/07/1621.48201-01 del pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a 

l’any 2018, amb una dotació total de 50.000,00 €. 

 

L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a 

l’efectiva existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient. 
 

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 

L’objecte d’aquesta subvenció és regular els ajuts que concedeix l’Ajuntament 

de Móra la Nova per a sufragar la despesa corrent de cada unitat familiar, 

escombraries de l’any 2017, en la quantia i amb els requisits que s’especifiquen. 
 

4. Procediment d’atorgament. 

 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió en règim de 

concurrència competitiva. 
 

5. Requisits que s’exigeixen per a sol·licitar la subvenció i documents i 

informacions que han d’acompanyar a la petició. 

 

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut, cadascuna de les unitats familiars que no 

siguin deutors per cap concepte a l’Ajuntament de Móra la Nova, i que 

compleixin amb el punt tercer de les bases. 

 

Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar: 

 

a) Còpia del DNI del sol·licitant, no caldrà aportar-lo en cas de complir amb 

l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

 



b) Fotocòpia del document acreditatiu del pagament de la taxa per la recollida, 

transport i tractament d’escombraries de l’any 2017. 

 

Al moment de la sol·licitud, serà emès pels diferents serveis administratius de 

l’Ajuntament de Móra la Nova: 

 

a) Certificat del Padró d’Habitants que acrediti l’empadronament del beneficiari 

i de la resta de la unitat familiar a Móra la Nova. 

 

b) Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que l’unitat familiar no és 

deutora per cap concepte a l’Ajuntament de Móra la Nova. 
 

6. Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment. 

 

Correspon a la regidoria d’hisenda la instrucció dels expedients que es tramitin 

com a conseqüència de les sol·licituds, fins a la formulació de la proposta de 

resolució. 

 

Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients. Aquesta 

resolució, quan sigui estimatòria, declararà el dret del sol·licitant a obtenir l’ajut 

únicament per aquest exercici, sense generar cap tipus de dreta l’obtenció 

d’altres subvencions en un futur ni es podran al·legar com a precedent. 
 

7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de 

Móra la Nova, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer 

Major número 88 baixos, de dilluns a divendres no festius de 10:30 a 14:00 hores, 

presentant-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà de 

la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al BOPT. L’Ajuntament de 

Móra la Nova, disposa d’un model normalitzat per tal efecte, podent emprar 

també el model d’instància genèric. 
 

8. Termini de resolució i notificació. 

 

El termini màxim per resoldre la sol·licitud, serà de quatre mesos comptadors des 

de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 

Les peticions estimades, es notificaran únicament a través de la seva publicació 

en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, situat a l’Oficina d’atenció al 

Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos i a la pàgina municipal 

www.moralanova.cat, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres 

mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la notificació individual i té els 

mateixos efectes, d’acord amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  

 

Les peticions desestimades seran notificades individualment. 



 

Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu 

pagament, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud en el 

termini màxim de sis mesos.  

 

En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, 

cancel·lació del compte d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho 

hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la Nova, es reduirà l’import a pagar amb 

les despeses generades per la devolució i la nova gestió d’abonament. 

 

Transcorreguts quatre mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver-

les resolt per causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, 

d’acord amb l’article 124.1 f) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 
 

9. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa, i en cas contrari, 

òrgan davant del qual s’ha d’interposar recurs d’alçada. 

 

Contra la resolució de concessió o denegació, que posa fi a la via administrativa, 

es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 

següent al de la notificació. 

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant l’Alcalde/President de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el termini d’un 

mes a comptar des del dia següent a la notificació. 
 

SEGON: Donar publicitat d’aquesta convocatòria mitjançant un edicte al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona, i mitjançant un anunci en la web municipal. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

DOTZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BASES DE CONCURSOS. 

 

12.1 BASES II CONCURS PINTURA ARTÍSTICA 

 

Vistes les següents Bases del II concurs de pintura artística, presentades per la 

regidoria de cultura: 

 



:   
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent: 

 

ACORD: 

 

PRIMER: Aprovar les bases del II concurs pintura artística exposades a l’apartat 

antecedents i convocar el concurs en els termes establerts en les bases. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

12.2 BASES DEL XI CONCURS “DE FOTOGRAFIA” 

 

Vistes les següents Bases del XI concurs “de Fotografia”, presentades per la 

regidoria de cultura: 

 

 



 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent: 

 

ACORD: 

 

PRIMER: Aprovar les bases del del XI concurs “de Fotografia”, presentades per la 

regidoria de cultura:exposades a l’apartat antecedents i convocar el concurs en 

els termes establerts en les bases. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

12.3 BASES DEL III CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 

 

Vistes les següents Bases del III concurs de punts de llibre, presentades per la 

regidoria de cultura: 

 



 
 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent: 

 

ACORD: 

 

PRIMER: Aprovar les bases del III concurs de punts de llibre exposades a l’apartat 

antecedents i convocar el concurs en els termes establerts en les bases. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

TRETZE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENI ENTRE L’INSTITUT DE CULTURA DE 

BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA. 

 

En data 20/01/2016, l´Ajuntament de Móra la Nova i l´Institut de Cultura de 

Barcelona varen signar un  Conveni marc de col.laboració entre l’Institut de 

Cultura de Barcelona mitjançant el Museu del Disseny de Barcelona  i el Centre 

Educatius dedicats al disseny. 

 



L´objecte del conveni  era crear un marc genèric de col.laboració entre el Museu 

del Disseny de Barcelona i el diferents centres educatius dedicats al disseny per 

promoure diferents formats d´activitats educatives relacionades amb el disseny, 

la creativitat i la innovació: projectes de recerca comuns, pràctiques 

d´estudiants, col.laboracions amb els docents i també el préstec interbibliotecari, 

entre d´altres temes pertinents que pugui promoure cada una de les parts 

signants. 

 

En data 02/01/2018 aquest Ajuntament i l´esmentat Institut varen  acordar una 

pròrroga del conveni signat, establint la seva finalització el 19/10/2020. 

 

No obstant la signatura d´aquesta pròrroga, per part de l´Institut de Cultura de 

Barcelona, s´ha proposat a l´Ajuntament de Móra la Nova la signatura d´un nou 

conveni amb el mateix contingut i termes, però establint un nou període de 

vigència més llarg, de  4 anys, finalitzat aquesta l´any 2022. 

 

Considerant que la proposta realitzada per l´Institut de Cultura de Barcelona es 

favorable als interessos d´aquest Ajuntament, i per tant als de l´Escola d´Arts i 

Oficis Municipal, es proposa als membres de la Junta de Govern Local, l´adopció 

del següent ACORD:  

 

PRIMER. APROVAR la signatura d’un nou Conveni marc de col.laboració entre 

l’Institut de Cultura de Barcelona mitjançant el Museu del Disseny de Barcelona  i 

els Centre Educatius dedicats al disseny, en el nostre cas l´Escola Municipal d´Arts 

i Oficis de Móra la Nova, amb els mateix contingut i termes que el què fins ara era 

vigent, però amb un nou període de vigència de 4 anys, que finalitzarà l´any 

2022. 

 

SEGON. FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura de l´esmentat conveni. 

 

TERCER. COMUNICAR aquest acord a l´Escola Municipal d´Arts i Oficis de Móra la 

Nova, pel seu coneixement i efectes. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMIAT dels assistents s´aprova la proposta d´acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l´acord que es recull. 

 

CATORZE. 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 19.45 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 



       L´ALCALDE 


