
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 17/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

QUATRE D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 24/04/2018, 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 en funcions 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, de la relació de factures 13/2018. 

QUART. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a urbanisme/activitats. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció per a activitats culturals relacionades amb la 

cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme.  

SETÈ. Aprovació, si escau, de contractes menors. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, d’adjudicació definitiva, del contracte administratiu especial de 

l’explotació del bar de la zona de l’embarcador de Móra la Nova. 

NOVÈ. 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 10/04/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 



 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 17/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 18/04/2018 fins 24/04/2018 

 

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. 

Pressupo

st 

Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

1095 A43651363 17042018 

SAHICASA 

Curs legionel·la 

Partida: 02/130/16200/01 

 

720,00 € 

 

1249 B55572309 37 

EBREALCUB 

Taller artístic 

Partida: 03/3371/22609/01 

 

1.420,00 € 

1454 B58265240 20180420 

Ferrer & Ojeda 

Assegurança caminada solidària 

Partida: 00/929/22400/01      

 

150,00 € 

 

Pressupostos DESPESA INVERSIÓ 

 

Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupo

st 

Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

1453 B43391259 
2018-

PRE-79 

COMERCIAL REUS 4atre 

Mat. educatiu Llar Infants 

Partida: 03/3232/63901/01 

 

1.716,17 € 

 

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, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 12/2018. 

 
RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

394 TELEFONICA. Telefonia fixa Febrer.Fra.18-394            32,67    

589 TELEFONICA. Telefonia fixa Fra.18-589            32,67    

682 BEEP. Lectors targetes oficina. Fra.18-682            27,80    

683 A.F.M.F.RITORT. Xaranga Dixie Band 14/4.Fra.18-683       1.600,00    

684 NOVELEC. Bombetes 70 w led. Fra.18-684            63,34    

685 GRAU. Raspall escombradora. Fra.18-685          808,47    

686 ENDESA.El. depuradora Molló 21/1 a 19/3.Fra.18-686            52,90    

687 ENDESA.E.Pub.Major/C.Pensions 24/1a22/3.Fra.18-687          148,37    

688 ENDESA. El. Banc Aliments 28/2 a 1/4. Fra. 18-688            38,83    

689 ENDESA. E.Pub. Pda. Diumenges 31/1a31/3.Fra.18-688            34,29    

690 ENDESA. El. Enclavament 5/3 a 6/4. Fra.18-690          240,32    

691 ENDESA. El. Casa Consistorial 28/2a31/3.Fra.18-690       1.376,24    

692 ENDESA. Abonament 11/4. Fra.18-692 -          70,13    

693 ENDESA. E.Pub. Pl.Verdura 6/3 a 31/3.Fra.18-693            22,34    

694 ENDESA. E.Pub. C.Diagonal 28/2a6/4.Fra.18-694          651,36    

695 ENDESA. E.Pub. Pl.Catalunya 28/2 a 6/4.Fra.18-695          334,11    

696 QUIRON. Servei prevenció 14/4 a 13/5. Fra.18-696          364,12    

697 J.PUJOL. Generador calor Coop. FIO.Fra.18-697          187,55    

698 M.PIÑOL. Sabates vigilants+Agutzil.Fra.18-698          255,00    

699 M.CASTELLA. Actuació J. Cul.Coop. 15/4. Fra.18-699 570,00    

700 ENDESA. E.Pub. Molló 5/2 a 5/3. Fra.18-700            93,02    

701 ENDESA. El. Magatzem Brigada 21/1a19/3.Fra. 18-701            56,10    

702 ENDESA. El. Casa Consistorial 31/1a28/2.Fra.18-702       1.500,92    

703 ENDESA. E.Pub. C.Bruc 31/1 a 31/3. Fra.18-703          141,86    

704 ENDESA. E.Pub. Terraplé 31/1 a 31/3 .Fra.18-704          113,40    

705 ENDESA. Pol Fra.18-705          392,28    

706 ENDESA. E.Pub.C.Industria 28/2a31/3.Fra.18-706          340,54    

707 ENDESA. E.Pub. Molló 5/3 a 6/4. Fra.18-707          106,32    

708 ENDESA. Abono E.P.Pl.Verdura 6/3 a 31/3.Fra.18-708 -          24,53    

709 B.MERCADO. Dinars Pintora mular Ateneu. Fra.18-709            40,04    

710 S.BASSA. Tapes enquad.oficina. Fra.18-710            29,60    

711 S.BASSA. Mat. divers Esc. Arts. Fra.18-711            15,15    

712 JERONI. Felicitacions Nadal. Fra.18-712          502,15    

713 XEIC. WIMAX Piscines Abril. Fra.18-714            39,91    

714 XEIC. Telef. fixa+fibra Abril Llar Inf.Fra.18-714            47,19    

715 VODAFONE. Telefonia mòbil 15/3 a 14/4.Fra.18-715            169,33    

716 G.ALLENDE.Queviures jornades culturals. Fra.18-716          124,00    

717 MAÑE AUTO.Rep. frens vehicle vigilants. Fra.18-717          388,02    

719 GAS NATURAL. Gas Mas Coixa 23/1 a 20/3.Fra.18-719          715,35    

720 A.CATALUNYA. Cànon aigüa 4T17.Fra.18-720          2.330,91    

721 A.CATALUNYA. Cànon aigüa 1T18.Fra.18-721 1.600,31    

722 A.SERVEI. Desratització C.Hostal i volt.Fra.18-722          217,80    

723 V.CUBELLS. Rampa pav. esports. Fra.18-723          155,06    



725 V.CUBELLS. Rep. porta ESO Inst.Escola.Fra.18-725          126,35    

726 J.MORAGAS. Samarretes Gegants. Fra.18-726            52,03    

727 R.MÓRA E.Publicitat setmanes culturals. Fra.18-727          326,70    

 

TOTAL     16.370,06    

 

 

RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ  
Factura Descripció  Import (Eur)  

718 M.HIDRAULICS.Programadors jardin+altres.Fra.18-718       1.859,83    

724 V.CUBELLS. Porta arxiu Ajuntament. Fra.18-724          271,42    

 TOTAL       2.131,25    

 

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’ASSUMPTES RELATIUS A URBANISME/ACTIVITATS. 

 

4.1. SENTÈNCIA 253/2017 DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  

NÚM. 253/2014 INTERPOSAT PER ... CONTRA LA DIRECIÓ  GENERAL D´ ORDENACIÓ 

DEL TERRITORI I URBANISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIVA A UNA 

INFRACCIÓ URBANÍSTICA GREU PER LA IMPLANTACIÓ D’UN CÀMPING 

CARAVANING. 

 

ACORD: 

 

PRIMER. NOTIFICAR als senyors ... que caldrà que en termini de TRES MESOS 

presentin davant aquest Ajuntament la documentació escaient per la tramitació i 

aprovació del Pla Parcial Urbanístic per la implantació d’un camping-caraving a 

Móra la Nova, d´acord amb la sentència de l´any 2009, o fer la renúncia expressa 

a fer-ho. 

 

SEGON. Transcorregut el TERMINI assenyalat en el punt anterior, i en el cas de que 

no es continuï amb la tramitació del Pla Parcial Urbanístic, caldrà obrir un 

procediment per instar als senyor ...  al desmuntatge de la infraestructura 

implantada al ... del TM de Móra la Nova.   

 

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 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT. 

 

PROPOSTA DE PETICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. 

 



Petició al Departament d’Ensenyament d’una subvenció per al finançament de 

les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals, de com a màxim 3 cicles 

de formació específica de grau mitjà o superior, corresponent al curs 2016/2017. 

 

Es rep escrit de data 15/03/2018 (RE 714) comunicant que la Direcció General de 

Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, convoca l’atorgament de 

subvencions a totes les Corporacions Locals titulars d’Escoles d’Art, per al 

finançament de com a màxim 3 cicles de formació específica de grau mitjà i/o 

superior d’Arts Plàstiques i Disseny, durant el curs 2016/2017. Atès que l’Escola 

Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova imparteix, entre altres, els 

cicles de decoració ceràmica, ceràmica artística i esmaltatge sobre metall, 

l’Ajuntament de Móra la Nova sol.licita la subvenció  per aquests 3 cicles. 

 

Vista la documentació presentada, i trobant-la conforme, la Junta de Govern 

Local, PROPOSA: 

 

PRIMER: DEMANAR al Departament d’Ensenyament una SUBVENCIÓ per al 

funcionament d’Escoles d’Art de titularitat d’una corporació local dels cicles de 

formació específica de decoració ceràmica, ceràmica artística i esmaltatge 

sobre metall de l’escola municipal d’art i disseny de Móra la Nova, per un import 

de 72.650,87 €. 

 

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

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

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·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS 

CULTURALS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL I AMB 

L’ASSOCIACIONISME.  
 

Vista les bases de la subvenció per activitats culturals relacionades amb la cultura 

popular i tradicional i l’associacionisme de la Generalitat de Catalunya, per a la 

restauració, vestits i ornaments dels gegants de Móra la Nova, així com adquisició 

de cavalls de fusta com acompanyament del gegants i capgrossos. 

 

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

 

PRIMER: SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya una subvenció  per a la 

restauració, ornaments i vestits del gegants i l’adquisició de cavalls de fusta per 

un import de 1.406,25 €. 

 

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, DE CONTRACTES MENORS. 

 

ANTECEDENTS 

 

En relació amb l’expedient nº 2018.1 de contractació menor del servei de 

comunicació i gestió d’incidències en els vials i equipaments urbans, amb un 

pressupost de ... (RE 1364 de data 20/04/2018; de l’empresa GREEN TAL S.A), i un 

termini d’execució  d’un any, consten els següents tràmits: 

 

1er. Es comprova, a l’efecte de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s’altera l’objecte del 

contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el 

contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament 

superin l’import de 15.000 euros. 

 

2n. Es constata la necessitat del servei per les següents raons: per atendre 

correctament les incidències en els vials i equipaments urbans ja que actualment 

no es fa de forma automatitzada  (art. 118.1 LCSP 2017). 

 

3er. S’acredita l’existència de crèdit suficient i es constata que les competències 

com a òrgan de contractació s’atribueixen a aquesta Junta de Govern Local. 

 

Completat l’expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda 

segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis de comunicació i gestió 

d’incidències en els vials i equipaments urbans, al contractista GREEN TAL SA, per 

un import de ..., i amb un termini de durada de 12 MESOS. 

 

SEGON.- Un cop realitzat el servei, i després de les oportunes comprovacions, el 

pagament s’efectuarà contra presentació de factura per l’adjudicatari davant el 

corresponent registre administratiu a l’efecte de la seva remissió a la unitat 

tramitadora, en el termini de 30 dies des de la impantació del servei. 

 

TERCER.- Publiqui’s el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma 

prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la informació a publicar el seu objecte, 

durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari. 

 

QUART.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió del Sr. Jesús Álvarez Vilàs, 



Regidor de Governació,  que exercirà les facultats del responsable del contracte. 

 

CINQUÈ.- Notifiqui’s la present resolució al contractista adjudicatari, amb 

indicació dels recursos que siguin procedents. 
 

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, D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, DEL CONTRACTE 

ADMINISTRATIU ESPECIAL DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA DE 

L’EMBARCADOR DE MÓRA LA NOVA. 

 

Atès que per acord de la Junta de Govern Local, de data 17/04/2017,  es va 

aprovar la proposta d’adjudicació del contracte  administratiu especial de servei 

de bar a la zona de l’embarcador. 

Atès que aquesta documentació, segons consta a l’expedient, ha estat presentat 

en temps i forma: escrit Registre d’Entrada 1455 de data 24/04/2018. 

 

És pel que, d’acord amb el que es disposa a la clàusula 15a. de les del plec de 

clàusules que regeix aquesta contractació, es proposa a la Junta de Govern 

Local, l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER: ADJUDICAR el contracte  administratiu especial del servei de bar a la 

zona de l’embarcador temporada anualitats 2018-2021,  a la licitadora SRA. JULIA 

BOGOMILOVA ZARANKOVA, per la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA 

EUROS ANUALS (450,00 €), en concepte de cànon, d’acord amb el plec de 

clàusules administratives particulars que consten a l’expedient de contractació. 

 

SEGON: L’adjudicatari deurà satisfer a l’ajuntament, en concepte de cànon, la 

quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS ANUALS (450,00 €), que 

s’abonarà CADA ANY de la següent manera: 

 

Any 2018/2019: El contractista formalitzarà l'ingrès del cànon anual mitjançant un 

pagament: 

 

1. Pagament únic:  el dia 15/10/2018 s'haurà d'acreditar l'ingrès del  100% 

del cànon. 

 

Any 2019/2020: El contractista formalitzarà l'ingrès del cànon anual mitjançant un 

pagament: 

 

1. Pagament únic:  el dia 15/10/2019 s'haurà d'acreditar l'ingrès del  100% 

del cànon. 

 

Any 2020/2021: El contractista formalitzarà l'ingrès del cànon anual mitjançant un 

pagament: 

 



1. Pagament únic:  el dia 15/10/2020 s'haurà d'acreditar l'ingrès del  100% 

del cànon. 

 

TERCER: Els serveis objecte d’aquest contracte comprendrà 3 anualitats, i l’inici es 

començarà a comptar una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de la 

recepció de la notificació d’aquest acord, cas en el qual s’entendrà que 

s’accepta l’adjudicació per part de l’adjudicatari sense necessitat de 

formalització expressa. 

 

Per acord mutu i exprés de les parts, el contracte es podrà prorrogar per 2 anys 

deixant constància formal del mutu acord de la pròrroga amb 2 mesos 

d’antelació de la finalització del període de 3 anys inicial. 

 

QUART: CONSTATAR que per a respondre del compliment del contracte, ha estat 

constituïda a favor de l’ajuntament garantia per import de VUITANTA-SET  EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS (87,50 €). 

 

CINQUÈ: D'acord amb el l'establert a  l'ANNEX 1 del Ple de clàusules 

administratives i econòmiques que regeixen l'adjudicació, del present contracte 

administratiu, l'Ajuntament posa a disposició de l'adjudicatari el següent mobiliari i 

equipament, que es troba a la seva disposició:  

 

En virtut del present contracte, concessionari es fa càrrec dels següents béns: 

 
ANNEX 1: Relació de mobiliari i equipament. 

 

En virtut del present conveni, concessionari es fa càrrec dels següents béns: 

 

CASETA DEL LAVABO: 

 

- Inodor sense cap part trencada ni deteriorada 

- Porta-rotllos de paper higiènic 

- Barra d’acer inoxidable per facilitar la mobilitat de persones amb discapacitat 

- Rentamans amb taulell de fusta 

- Dispensador de sabó 

- Porta-rotllos de paper higiènic per a les mans 

- A l’exterior de la caseta hi ha zona de dutxes 

- La instal•lació de llum i aigua funciona correctament 

 

CASETA PUNT D’INFORMACIÓ: 

 

- 2 Troncs de fusta massissa 

- Taula de fusta 

- 8 cadires plegables marcades com a propietat de l’ajuntament de Mora la Nova 

- Para-sol 

- Extintor d’emergència 

- Congelador horitzontal 

- Cisalles 

- La instal•lació de llum funciona correctament 

 

CASETA DEL BAR: 

 

- Congelador horitzontal 

- Pica d’acer inoxidable 



- Cadira plegable propietat de l’ajuntament de Mora la Nova 

- La instal•lació de llum i aigua funciona correctament 

 

SISÈ: D'acord amb el contingut del punt 1.12 de la base 18.1. 12) Obligacions de 

l'adjudicatari del plec de clàusules administratives que regeixen el present 

contracte, l'adjudicatari, amb caràcter previ a la liquidació del contracte, haurà 

de liquidar el corresponent rebut del consum elèctric realitzat al local del bar 

durant el període de vigència del contracte.  

 

A tal efecte, la lectura del comptador de consum d'energia elèctrica del local, a 

la data de  d’adjudicació del present contracte presenta una lectura de 003978 

kW. 

 

SETÈ: NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari. 

 

VUITÈ: PEU DE RECURSOS. Contra aquest acord, que és definitiu en via 

administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant la 

Junta de Govern Local en el termini d'UN MES a partir de la data següent a la de 

recepció d'aquesta notificació, o directament recurs contenciós administratiu 

davant del jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de DOS 

MESOS comptats des del dia següent al de recepció d'aquesta notificació, tot 

això de conformitat amb l'establert als art. 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de 

la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense perjudici 

que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 

L’ingrés del cànon 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 el núm. 05/2018 CANON. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

NOVÈ. 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 

 

9.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PROPOSTA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DE TREBALL 

AL PRACTICUM ODISSEU. 

 

En data 23/03/2018 es va publicar l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts 

Practicum Odisseu segons resolució EMC/528/2018 de 19 de març i en data 

27/04/2018 la resolució EMC/842/2018, de 18 d’abril, per la qual s’obre 

convocatòria d’ajuts al Practicum Odisseu per al curs 2017-2018. 

 



El projecte ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap al medi rural 

a partir de la creació d’un programa que en faciliti la inserció laboral i que 

promogui el compromís social dels i les joves amb el seu territori rural d’origen. 

Una de les accions clau del programa és construir un pont entre les empreses i les 

persones joves del medi rural, especialment de perfil universitari, per tal de donar, 

conjuntament, una resposta a les necessitats dels territoris rurals. En aquest sentit, 

les pràctiques acadèmiques hi contribueixen oferint als joves estudiants una 

primera experiència d’implantació i complementació de la seva formació 

acadèmica, alhora que representen una oportunitat per a les empreses del medi 

rural d’accedir a joves amb formació superior.  

 

Els Ajuts al pràcticum Odisseu ofereixen un incentiu econòmic per a l’acollida 

d’estudiants universitaris originaris de les zones rurals o bé que tinguin la voluntat 

d’instal·lar-s’hi, per al desenvolupament de pràctiques en empreses situades en 

territoris rurals, tenint en compte que aquestes empreses es veuen desafavorides 

per a l’acollida de joves en pràctiques, ja que estan situades més allunyades dels 

centres de formació i sovint són empreses més petites.  

  

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts per a incentivar 

l’estada de joves universitaris en pràctiques acadèmiques externes remunerades 

en empreses situades en territoris rurals.  

 

Per a poder ser beneficiari d’aquests ajuts les entitats beneficiaries han de 

presentar ofertes de pràctiques dels ajuts al Practicum Odisseu i que hi hagi 

candidatures per a cobrir aquestes ofertes de pràctiques. 

 

Es proposa als membres de la Junta de Govern Local, l´adopció del següent 

ACORD: 

 

PRIMER: PRESENTAR al Practicum Odisseu les següents ofertes de pràctiques: 

 

 2 ofertes de practiques de grau de turisme 

 1 oferta de pràctiques de Master de dones, gènere i ciutadania. 

 

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

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

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

9.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA. 
 

Resultant que per l´Alcaldia es va ordenar la incoació d'expedient per a 

l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública del present exercici. 

 

Considerant que de conformitat amb allò prevista als articles 91.1 de la Llei 

7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Locals -LRBRL- i 128.1 del 



Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de 

les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local les Entitats Locals -TRRL- 

han d'aprovar i publicar, en el termini d'un mes des de l'aprovació del Pressupost, 

l'Oferta d'Ocupació Pública, ajustant-se a la legislació bàsica de l'Estat sobre 

funció pública i als criteris que reglamentàriament s'estableixin en 

desenvolupament de la normativa bàsica estatal, per a la seva deguda 

coordinació amb les ofertes d'ocupació de la resta de les Administracions 

Públiques. 

 

Considerant que l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que 

les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de 

proveïr-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de 

l'Oferta d'Ocupació Pública -OOP-, o altre instrument similar de gestió de la 

provisió de les necessitats de personal, la qual cosa comportarà l'obligació de 

convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i 

fins un 10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels 

mateixos. 

 

Considerant que l'Oferta d'Ocupació Pública ha de desenvolupar-se en el termini 

improrrogable de tres anys. 

 

Considerant que la proposta compleix les limitacions imposades per la Llei 3/2017, 

de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-, 

respecte les ofertes d'ocupació pública. 

 

Considerant que aquest Ajuntament va aprovar en sessió celebrada el dia 19 de 

desembre de 2017, el Pressupost General Municipal, la plantilla de personal i la 

relació de llocs de treball. 

 

Considerant que la proposta ha estat informada favorablement per la Intervenció 

municipal. 

 

Considerant que la proposta ha estat objecte de negociació amb els 

representants dels treballadors, per aplicació d'allò disposat als articles 36.3 i 

37.1.c) i 37.1.l) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP-. 

 

Considerant que l'aprovació de l'OOP correspon a l'Alcaldia, en virtut d'allò 

previst a l'article 22.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local -LRBRL-, o a l'òrgan que ostenti la corresponent delegació (art. 21.3 

LRBRL), i als municipis de gran població a la Junta de Govern Local (art. 127.1.h) 

LRBRL). En el nostre cas l’Alcaldia té delegada aquesta competència a la Junta 

de Govern Local -òrgan competent per tant- mitjançant Decret de l’Alcaldia 

156/2017. 

 

Es proposa als membres de la Junta de Govern Local, l´adopció del següent 

ACORD: 



 

PRIMER.- Aprovar la següent Oferta d'Ocupació Pública per al present exercici: 

 

1.- PERSONAL LABORAL 

 

DENOMINACIÓ CATEGORIA Nº PLACES FORMA ACCÉS 
RESERVA TORN 

DISCAPACITATS 

Zelador/a Ateneu AP 1 Lliure SÍ 

 

SEGON.- Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament, al seu tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província (o Butlletí 

Oficial autonòmic corresponent, en cas de Comunitats Autònomes 

uniprovincials), per a general coneixement i interposició dels recursos que, en el 

seu cas, els interessats considerin oportú. 

 

TERCER.- Contra la present Resolució podran els interessats interposar recurs 

potestatiu de reposició davant aquesta Alcaldia, en el termini d'un mes comptat 

a partir del dia següent a la seva publicació. 

 

També podran interposar alternativament recurs contenciós - administratiu 

davant el Jutjat del Contenciós - Administratiu amb seu a Tarragona, en el termini 

de dos mesos, de conformitat amb allò establert als articles 30, 114-c) y 112.3 de 

la Llei Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora 

de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. 

 

En cas d'optar per la interposició del recurs de reposició, no podran interposar el 

recurs contenciós - administratiu fins que s'hagi notificat la resolució expressa del 

recurs o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut 

la notificació, data en què podrà entendre's desestimat per silenci administratiu. 

 

Tot això sense perjudici puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin 

oportú. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

9.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA “AS18 

INTERCULTURALIDAD Y ACCIÓN SOCIAL 2018” A LA FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA 

D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, “LA CAIXA”. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova, té com objectiu per al 2018 millorar la instal·lació 

de l’equipament de la biblioteca municipal per mitjà de la col·locació d’unes 

prestatgeries i altre mobiliari i material. El cost de la inversió ascendeix a 4.250 € 

(IVA inclòs). 

 



Que la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la 

realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb 

institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.  

 

Que en aquesta data, en concret, existeix la convocatòria “AS18 

Interculturalidad y acción social 2018”, a la que aquest Ajuntament es pot acollir. 

 

Que l’Ajuntament de Mora la Nova té entre les competències que li atribueix la 

legislació sectorial i de règim local aplicable a Catalunya, el desenvolupament i 

la promoció d’activitats i serveis destinats a l'atenció social i de la cultura. 

 

Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, l’Ajuntament 

de Móra la Nova vol sol·licitar a Fundació Bancària “la Caixa” una aportació en 

favor de l’Ajuntament de Mora la Nova. 

 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, ACORDA: 

 

PRIMER: SOL·LICITAR a la Fundació Bancària “la Caixa”, una col·laboració de 

3.187,5 € per dur a terme l’actuació “Millora de la instal·lació de l’equipament de 

la biblioteca municipal per mitjà de la col·locació d’unes prestatgeries i altre 

mobiliari”, actuació que promou el compliment de les finalitats socials de millorar 

les condicions de la prestació del servei de biblioteca adreçat a totes les 

persones, mitjançant la convocatòria “AS18 Interculturalidad y acción social 

2018” de l’esmentada Fundació. 

 

SEGON: COMPROMETRE’S A APORTAR, un 25% del pressupost final del projecte. 

 

TERCER: NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Bancària “la Caixa”. 

 

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

CERTIFICO.  

 

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


