
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 19/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

MAIG DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 08/05/2018, essent les 20.00 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 15/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, sol·licitud de subvenció al Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 

Tarragona. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de l’expedient de petició de subvenció per a la realització d’accions de 

difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat. 

SETÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria dels ajuts que concedeix l’ajuntament de Móra la 

Nova per al transport d’estudiants del municipi que cursin estudis fora de la comarca. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria dels ajuts que concedeix l’ajuntament de Móra la 

Mova per a persones vídues o solteres del municipi de móra la nova. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria dels ajuts econòmics de caràcter individual  per 

l’assistència a la llar d’infants municipal “el comellar” 

DESÈ. Aprovació, si escau, del contracte administratiu especial del bar de les piscines i pista 

poliesportiva. Aprovació del plec de clàusules i inici procediment obert. 

ONZÈ. Aprovació, si escau, d’inci d’expedient i dels plecs de clàusules administratives particulars 

d’un arrendament per adjudicació directa. 

DOTZE. 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 24/04/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 19/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 03/05/2018 fins 08/05/2018 

 

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) 

640 ---- ---- 

GESTGRUP 

Servei socorristes piscines 

Partida: 06/3422/22701/01 

 

9.302,96 € 

 

1969 B84073717 160 

LOCKEN IBERICA,  SL 

Distribuïdor accés USB 

Partida: 05/491/22699/01 

 

164,74 € 

1987 B82844358 278425/00/00 

CHUBBIBERIA,  SL 

Revisió centraleta contra-incendis 

Mas Coixa 

Partida: 14/4321/21300/01 

 

256,52 € 

 

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 15/2018. 

 

INFORME DE NECESSITAT DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE 

FACTURES 

 

Vista la següent relació de factures, en relació amb la tramitació dels contractes 

menors i en compliment de l’article 118.1 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.- INFORMAR que: 

 

1er. En relació a la relació de factures les necessitats dels contractes menors 

derivats d’aquestes factures s’indiquen en la columna de descripció de la relació 

(art. 118.1 LCSP 2017). 

 

2on. Conforme l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic –LCSP-,: 

 

- Les contractacions menors derivades de la relació de despeses que es 

proposa aprovar no alteren l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 

de les regles generals de contractació. 

 

- Els contractistes proposats no han subscrit més contractes menors que 

individual o conjuntament superin l’import de 15.000 euros pel mateix 

objecte contractual. 

 

SEGON.- APROVAR la relació de factures següent: 

 
RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Imp.Factura (Eur)  

126 CONECTA2. El. Ateneu/Biblio Novembre'17.Fra.18-126                 598,16    

133 CONECTA2. El. Cotxera tren Desembre'17. Fra.18-133                 340,63    

134 CONECTA2. El. Mas Coixa Desembre'17. Fra.18-134                 480,15    

744 LLAURADO. Garvancillo jardineria. Fra.18-744                 106,36    

745 LLAURADO. Jardineria bancalets. Fra.18-745                   60,48    

746 LLAURADO. Pintura Escola Arts. Fra.18-746                   14,31    

747 LLAURADO. Mat. divers Ermita. Fra.18-747                     9,99    

748 LLAURADO. Compost jardineria. Fra.18-748                 168,25    

750 LLAURADO. Pintura Pav. Esports. Fra.18-750                   84,58    

751 LLAURADO. Sac carbó clotxa Resi.Fra.18-751                   26,23    

752 LLAURADO. Vestuari brigada. Fra.18-752                 164,46    

753 LLAURADO. Mat. divers Vigilants. Fra.18-753                   21,59    



754 SASPLUGAS. Serveis tècnics Febrer. Fra.18-754                 629,64    

755 SASPLUGAS. Direc/coord. camí Darmós.Fra.18-755              1.833,33    

756 MJ.ROMERO.Taller pintura mural 13 a15/4.Fra.18-756                 558,00    

757 P.FAURA. Queviures Mas Coixa Abril. Fra.18-757                 208,44    

758 M.VIVES."Bonita"+llaçets mural Ateneu.Fra.18-758                   21,29    

759 R.MONTSERRAT.Bat.Mits.+ròtula tractor.Fra.18-759                 142,33    

760 G.RAMA. Esm.Art carrer N.Capdevila.Fra.18-760                   16,60    

761 BNP. Rènting fotocop oficines Maig.Fra.18-761                   54,45    

762 BNP. Rènting fotocop. OAC Maig.Fra.18-762                 135,46    

763 M.E.BUS. Servei bus jubilats Abril.Fra.18-763                   84,00    

764 MERCAMASOS.Ram Gegants+roses St.Jordi.Fra.18-764                   90,02    

765 GAS NATURAL.Gas Int. Escola 26/3 a 26/4.Fra.18-765              2.725,92    

766 CLUA.Còpia clau+antiform.+Pany Inst.Esc.Fra.18-766                 107,93    

767 CLUA. Mat. rep. edif. Coop. Fra.18-767                   12,29    

769 CLUA. Mat. rep. Llar Jubilats. Fra.18-769                     2,38    

770 CLUA. Mat. divers brigada. Fra.18-770                 152,56    

771 CLUA. Mat. divers+Soperes Mas Coixa.Fra.18-771                 103,48    

772 CLUA. Còpia clau Oficines.Fra.18-772                     6,70    

773 CLUA. Mat. divers parcs i jardins. Fra.18-773                 244,70    

774 CLUA. Pany poliesportiu. Fra.18-774                   31,82    

775 CLUA. Mat. divers vigilants. Fra.18-775                   17,77    

776 CLUA. Disolvent senyalització vial.Fra.18-776                   25,81    

777 CLUA. Brides jardineria. Fra.18-777                   17,45    

778 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-778                     0,67    

779 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-779                     0,67    

780 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-780                     0,67    

781 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-781                     0,67    

782 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-782                     0,67    

783 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-783                     0,67    

784 CAIXABANK. Comissions compte. Fra.18-783                     0,67    

786 XEIC. Fibra Casa Consistorial Maig.Fra.18-786                   39,90    

787 XEIC. WIMAX Enclavament Maig. Fra.18-787                   39,91    

788 XEIC. WIMAX+Trucades Llar Infants Maig.Fra.18-788                   46,38    

789 XEIC. WIMAX Piscines Maig. Fra.18-789                   39,91    

790 GONGAR. Rep. tallagespa parcs i jardins.Fra.18-790                 118,99    

791 I.MONTE. Carpetes cartró oficines. Fra.18-791                 157,30    

792 C.D.OLIVA. Cava cel. ascens futbol.Fra.18-792                   59,53    

793 J.BAIXO. Queviures Mas de la Coixa Març.Fra.18-793                   93,28    

794 J.BAULO. Queviures Diada Ermina. Fra.18-794                 543,85    

795 J.BAULO.Queviures Mas de la Coixa Abril.Fra.18-795                 332,68    

796 CRC. Pack 4 cartutx EPSON 29 XP.Fra.18-796                   39,00    

797 RIYAC.Man.prog.fitxador 18/5/18a17/5/19.Fra.18-797                 361,23    

798 O.REVILLA. Presentació llibre dia 5/5.Fra.18-798                 217,80    

800 R.VILAS. Servei grua dia 28/3/18. Fra.18-800                 102,85    

801 R.VILAS. Servei grua dia 22/4/18. Fra.18-801                   81,68    

802 R.VILAS. Servei grua dia 22/4/18. Fra.18-802                 154,28    

 

TOTAL            11.730,82    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Imp.Factura (Eur)  

749 LLAURADO. Pintura arxiu Ajuntament.Fra.18-749                   30,88    



768 CLUA. Mat. divers Esc. Arts. Fra.18-768                 223,64    

785 ABBE. Senyera+pals limitadors.Fra.18-785                 404,94    

799 O.REVILLA. Llibres Biblioteca. Fra.18-799                   48,87    

 

TOTAL                 708,33    

 

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. PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. EXP. 3/18 RC.  

 

EXP: 03/18 ABR 

ACTIVITAT: CLÍNICA PODOLÒGICA  

 

La senyora ..., va comunicar en data 26/03/2018, núm. RE 849, l’inici de l’activitat 

dedicada a CLINICA PODOLÒGICA,  situada al ..., de Móra la Nova.  

 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la COMUNICACIÓ PRÈVIA per l’exercici de 

l’activitat dedicada a CLÍNICA PODOLÒGICA realitzada  per la senyora ..., i  

situada al ...,  d’acord amb l’Exp. 03/18 RC i el contingut de l´art. 52 de la Llei 

20/2009, de 4 de desembre,  de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

L´exercici de l´activitat es pot iniciar sota l´exclusiva responsabilitat de les 

persones titulars i tècniques que hagin lliurat la documentació tècnica i les 

comprovacions que consten a l´expedient, sens perjudici que per a iniciar 

l´activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants. 

 

SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals, per la 

tramitació i concessió de llicències de les activitats sotmeses al règim 

d'intervenció integral de l'administració  ambiental. 

 

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

coneixement i efectes  

  

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 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. 

 

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. 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PLA D’ACCIÓ 

MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 

La Diputació de Tarragona va aprovar les bases reguladores  que regeixen la 

convocatòria del procediment per a la concessió de les subvencions del Pla 

d´Acció Municipal (PAM) 2018, les quals van estar publicades al BOP núm. 3 de 

04/01/2018. 

 

La convocatòria de les subvencions contemplades al PAM 2018 es va publicar al 

BOPT núm. 15, del dia 22/01/2018, establint la distribució de recursos del PAM 2018 

per cada municipi de la província, que en el cas de Móra la Nova és xifra en un  

total de 149.933,00 €. 

 

Tenint en compte el contingut de les bases reguladores, s'ha elaborat una 

proposta de les actuacions a incloure, tant en l´apartat d´Inversions com en el 

Despeses Corrent.  

 

La proposta presentada es descriu a continuació, en funció dels diferents 

programes  

 

1. LÍNIA D'INVERSIONS: 
 

ACTUACIONS PRESSUPOST 
FINANÇAMENT 

SUBVENCIÓ FONS PROPIS 

Pavimentació exterior del Pavelló Firal  21.045,35 € 14.731,75 € 6.313,60 € 

Intal.lació d´un ascensor a l´interior del 

Pavelló Esportiu 
29.751,61 € 23.801,29 € 5.950,32 € 

Condicionament acústic del Pavelló 

Firal i Multiusos 
28.571,49 € 22.857,19 € 5.714,30 € 

TOTAL ................ 79.368,45 € 61.390,23 € 17.978,22€ 

 

2. LÍNIA DE DESPESA CORRENT: 

 
MUNICIPI TOTAL DESPESA CORRENT 

Móra la Nova 88.542,77 € 

 

3. TOTAL SUBVENCIÓ SOL.LICITADA PER PROGRAMA: 

 
TOTAL INVERSIÓ TOTAL DESPESA CORRENT TOTAL SUBVENCIO 

61.390,23 € 88.542,77 € 149.933,00 € 



 

Analitzada la proposta, i trobant-la conforme, la Junta de Govern Local, per 

UNANIMITAT dels membres, ACORDA: 

 

PRIMER: PARTICIPAR en la convocatòria del Pla d´Acció Municipal 2018 de la 

Diputació de Tarragona i  APROVAR la demanda a formular per l’Ajuntament de 

Móra la Nova, d’acord amb el següent detall: 

 

PROGRAMA ACTUACIONS PRESSUPOST 
FINANÇAMENT 

SUBVENCIÓ FONS PROPIS 

INVERSIÓ Pavimentació exterior del Pavelló Firal 21.045,35 € 14.731,75 € 6.313,60 € 

INVERSIÓ 
Instal.lació d´un ascensor a l´interior del 

Pavelló Esportiu 
29.751,61 € 23.801,29 € 5.950,32 € 

INVERSIÓ 
Condicionament acústic del Pavelló 

Firal i Multiusos 
28.571,49 € 22.857,19 € 5.714,30 € 

DESPESA 

CORRENT 

Enllumenat públic, assegurances, etc... 
88.542,77 € 0,00 € 

TOTAL ...................................... 149.933,00 € 17.978,22 € 

 

SEGON. Tramitar tota documentació administrativa per via E-GOVERN, d'acord 

amb el contingut de les bases reguladores del PAM 2018. 

 

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 L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I 

ARTESANS DE QUALITAT. 
 

Vista les bases de subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de 

Tarragona per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris 

i artesans, i atès que la base segona d’activitats subvencionables inclou les 

activitats firals i mostres dels productes Agroalimentaris i Artesans de Qualitat, 

l’Ajuntament de Móra la Nova organitza la Fira Intercomarcal de l’Oli i la Fira del 

Vi amb l’objectiu de donar a conèixer i fer difusió dels olis i els vins que s’elaboren 

a les nostres comarques 

 

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

 

PRIMER: SOL·LICITAR al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona una 

subvenció per import de 2.856,00 euros corresponen a l’activitat de la Fira del Vi 

(inclosa en la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial) i una subvenció per import de 

1.490,00 euros per la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO 2018). 

 

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 LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS QUE CONCEDEIX 

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PER AL TRANSPORT D’ESTUDIANTS DEL MUNICIPI 

QUE CURSIN ESTUDIS FORA DE LA COMARCA. 

 

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 per al transport d’estudiants al 

municipi de Móra la Nova que cursin estudis fora de la comarca. 

 

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

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

d’instrucció serà la regidoria delegada d’hisenda. 

 

Per tot l’exposat la regidora d’hisenda, proposa a la Junta de Govern Local 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

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

al transport d’estudiants al municipi de Móra la Nova que cursin estudis fora de la 

comarca, curs acadèmic 2017/2018, de manera condicionada a l’aprovació de 

les bases, amb el següent contigut: 
 

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS QUE CONCEDEIX L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PER AL 

TRANSPORT D’ESTUDIANTS DEL MUNICIPI QUE CURSIN ESTUDIS FORA DE LA COMARCA. 

 

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 per al transport d’estudiants al municipi de Móra la Nova 

que cursin estudis fora de la comarca aprovades pel Ple Municipal de data 25 de febrer 

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 2018/03/3371.48102-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2018. 

 

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’aquestes bases és regular els ajuts que concedeixi l’Ajuntament de Móra la 

Nova per al transport d’estudiants empadronats al municipi que, per a cursar estudis 

http://www.moralanova.cat/


reglats, tinguin que desplaçar-se fora de la comarca, curs acadèmic 2017/2018, 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, tots aquells estudiants empadronats al municipi 

menors de 28 anys en el moment de la finalització del termini de presentació de 

sol·licituds del present ajut, de disciplines acadèmiques reglades  que no es poden cursar 

en centres educatius de la comarca. 

 

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

 

1. Instància sol·licitant l’ajut. 

2. Fotocòpia del DNI del beneficiari 

3. Certificat d’empadronament del beneficiari, que serà aportat pels serveis 

administratius municipals. 

4. Original i fotocòpia de la matrícula 

5. Original i fotocòpia del pagament de la matrícula, o en el seu defecte de l’acord 

de pagament amb rebuts ja satisfets. 

 

6. Quantia de l’Ajut. 

 

L’import de la quantia es fixa en funció de la distància fins la població on radica el centre 

d’ensenyament, segons el següents barems i imports: 

 

Fins a 70 Km................................................................................103,00 €/curs acadèmic 

Més de 70 Km...........................................................................  216,30 €/curs acadèmic 

 

En cas d’estudis realitzat en part o totalment a l’estranger durant el període objecte 

d’aquest ajut, l’import subvencionable serà de 216,30 €/curs acadèmic. 

 

7. 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. 

 

8. 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 38.4 de la Llei 30/92. 



 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes. L’Ajuntament de Móra la Nova, 

disposa d’un model normalitzat per tal efecte, podent emprar també el model 

d’instància genèric. 

 

9. 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 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

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, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud. 

 

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. 

 

10. 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 el 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. 

 



VUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS QUE CONCEDEIX 

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA MOVA PER A PERSONES VÍDUES O SOLTERES DEL 

MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA. 

 

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 per a persones vídues o solteres del 

municipi de Móra la Nova. 

 

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

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

d’instrucció serà la regidoria delegada d’hisenda. 

 

Per tot l’exposat la regidora d’hisenda, proposa a la Junta de Govern Local 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

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

persones vídues o solteres del municipi de Móra la Nova, de manera 

condicionada a l’aprovació de les bases, amb el següent contigut: 

 
CONVOCATÒRIA DELS AJUTS QUE CONCEDEIX L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PER A 

PERSONES VÍDUES O SOLTERES DEL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA. 

 

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 per al transport d’estudiants al municipi de Móra la Nova 

que cursin estudis fora de la comarca aprovades pel Ple Municipal de data 25 de febrer 

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 2018/5/2310.48202-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2018. 

 

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’aquestes bases és regular els ajuts que concedeixi l’Ajuntament de Móra la 

Nova per  a persones vídues que cobren pensió de viduïtat i a persones solteres 

pensionistes per qualsevol concepte, amb 70 anys o més, que estiguin empadronades al 

municipi, que visquin soles i que estiguin gravades amb l’impost sobre Béns Immobles de 

naturalesa urbana del municipi de Móra la Nova per l’habitatge que constitueix la seva 

residència habitual,  en la quantia i amb els requisits que s’especifiquen. 

 

4. Procediment d’atorgament. 
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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 sol·licitar l’ajut econòmic objecte de les presents bases les persones vídues o 

solteres que reuneixin les condicions següents: 

 

a) Estar empadronades en el municipi de Móra la Nova.  

b) Viure soles. 

c) Tenir 70 anys o més. 

d) Ser pensionistes per viduïtat o, en cas de persones solteres, ser pensionistes per 

qualsevol concepte.  

e) Constar com a contribuents de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 

urbana del municipi de Móra la Nova l’any el qual es sol·licita l’ajut, per 

l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir 

amb la del padró d’habitants. 

f) No ser deutora per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

2. Exclusions. 

 

Queden excloses de la possibilitat de gaudir el present ajut: 

 

a) Les persones vídues que cobrin, a més, qualsevol altre tipus de pensió, superant, en 

total, els ingressos de 13.000 €/any bruts. 

 

b) Les persones solteres que, cobrant una o més pensions de qualsevol tipus, superin en 

total els ingressos de 13.000 €/any bruts. 

 

6. Quantia de l’Ajut. 

 

La quantia dels ajuts regulats a les presents bases es determina pel resultat de sumar el 

percentatge aplicat als diferents trams, en funció de l’import de la quota, amb un import 

màxim de 95 €: 

 

Import de la quota íntegra o líquida de l’IBI Percentatge  

 1r Tram:  fins a 150,00 € 30 % 

   2n Tram: de 150,01 a 200,00 € 20 % 

 3r Tram:  més de 200,01 € 10 % 

 

7. 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. 

 

8. 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 38.4 de la Llei 30/92. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes. L’Ajuntament de Móra la Nova, 

disposa d’un model normalitzat per tal efecte, podent emprar també el model 

d’instància genèric. 

 

9. 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 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

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, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud. 

 

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. 

 

10. 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 el 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. 

 

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS DE 

CARÀCTER INDIVIDUAL  PER L’ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL 

COMELLAR” 

 

ANTECEDENTS 

 

Vista l’aprovació per part del Ple Municipal de data 27/04/2015 de les bases que 

han de regir la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual  per 

l’assistència a la llar d’infants municipal “el comellar”. 

 

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

competent per a la convocatòria serà la Junta de Govern Local. 

 

Per tot l’exposat la regidoria d’ensenyament, proposa a la Junta de Govern 

Local, l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

ÚNIC: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts d’ajuts 

econòmics de caràcter individual  per l’assistència a la llar d’infants municipal “el 

comellar”, curs 2017-2018, 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 econòmics de caràcter individual per l’assistència a la 

llar d’infants municipal “El Comellar” aprovades pel Ple Municipal de data 27 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 2018/12/3232.48204-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2018. 

 

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’ajuntament de Móra la Nova concedirà ajuts econòmics de caràcter individual per 

minorar la quota mensual de pagament de l’assistència de nens a la Llar d’Infants municipal 

“El Comellar”. 

 

4. Procediment d’atorgament. 

 

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

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

han d’acompanyar a la petició. 

 

Poden optar a l’obtenció d’aquest ajut les famílies amb nens empadronats en el municipi 

que estiguin matriculats en la Llar d’Infants municipal “El Comellar”, els pares i/o tutors legals 

dels quals estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries referents a 

aquest ajuntament. 

 

 

Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut: 

 

a) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la matriculació del nen a la llar 

d’infants. 

 

b) En cas de que es vulgui optar per qualsevol dels ajuts tipificades amb les lletres a, b, c i d 

del barem d’imports de les subvencions, fotocòpia compulsada de les declaracions de 

l’IRPF de totes les persones membres de la unitat familiar amb l’obligació de declarar. 

 

c) En cas que el pare, mare o representats legals, no estiguin obligats a realitzar la 

declaració de l’IRPF, caldrà aportar certificat expedit per l’AEAT que consti aquesta no 

obligació.  

 

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 d’empadronament de la unitat familiar en 

Móra la Nova. 

 

b) Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que els pares i/o tutors legals no són 

deutors per cap concepte de l’ajuntament de Móra la Nova.  

 

6. Quantia de l’Ajut. 

 

1. L’import de l’ajut vindrà determinat per la quantia de la renda per càpita de la unitat 

familiar, d’acord amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent i segons  el següent 

barem:  

 

A) Fins al 1,5 vegades el SMI 29,00 €/mes 

B) Des més d’1,5 fins a 2 vegades el SMI 21,00 €/mes 

C) De més de 2 fins 2,5 vegades el SMI 15,50 €/mes 

D) Més de 2,5 vegades el SMI  11,00 €/mes 

E) Quota mínima garantida 5,50 €/mes 

 

2. Per a tenir dret al 100% de l’import de l’ajut que, segons el barem assenyalat en el punt 1r 

correspongui, els pares dels nens matriculats en la Llar d’Infants municipal “El Comellar” 

han de portar empadronats al municipi un mínim de 2 (dos anys).  

 

Si porten menys de 2 (dos anys) empadronats al municipi, únicament es tindrà dret al 75% 

de l’import que correspondria.  

 

3. En tot cas, l’import de l’ajut no excedirà del 50% de l’import mensual de la llar d’infants, a 

excepció de resolució en contrari, degudament motivada. 



 

4. L’ajut es concedirà pels mesos de durada del curs pel qual s’hagi matriculat l’infant, amb 

un màxim d’11 mesos. 

 

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

 

Correspon a la regidoria d’ensenyament 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. 

 

8. 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 38.4 de la Llei 30/92. 

 

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. 

 

9. 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 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

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, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud. 

 

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. 



 

10. 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 el 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. 

 

DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEL BAR DE 

LES PISCINES I PISTA POLIESPORTIVA. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I INICI 

PROCEDIMENT OBERT. 

 

Atès que aquest ajuntament ha dur a terme el contracte de servei de bar de les 

piscines municipals i pista polivalent temporada d’Estiu 2018. 

 

Vist el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir per aquest 

contracte. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següents  

 

ACORDS: 

 

PRIMER. APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

han de regir l´adjudicació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, del 

contracte administratiu especial del bar de les piscines municipals i pista 

polivalent temporada d’Estiu 2018. 

 

SEGON. APROVAR l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.  

 

TERCER. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives 

particulars, fixar en 8 dies NATURALS el termini de presentació de les ofertes, 

comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria de licitació en 

el Perfil del Contractant. 

 

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, D’INCI D’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS D’UN ARRENDAMENT PER ADJUDICACIÓ DIRECTA. 

 

DOTZE. DESPATX D’OFICI.  

 

ANTECEDENTS 

 

Aquest Ajuntament està interessat en dur a terme un arrendament d’un terreny 

de 4.916,07m2, concretament una part de la parcel·la cadastral amb nº de 

referència cadastral 43095A017000100000KB –segons es detalla  en l’informe del 

tècnic municipal de data 7 de maig de 2018-, ubicat al costat del cementiri, per 

les següents circumstàncies: 

_ 

Concretament és tracta d’un terreny que serviria per: 

 

Tenir un terreny en sòl rústic com a zona d’acopi de restes vegetals generades 

pels treballs del propi Ajuntament: Al seu temps serviria per ampliar el lloc per 

aparcar de l’equipament del cementiri en els moments de l’any de màxima 

confluència 

 

A tal efecte, s’estima oportú tramitar un expedient d’arrendament mitjançant 

adjudicació directa, atesa la manca d’altres solars en la zona disponibles per 

aquest fi._ 

 

Vist que l’arrendament que es pretén té naturalesa de contracte privat. No 

obstant això, l’art. 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, estableix que els mateixos es regiran quant a la seva 

preparació i adjudicació en defecte de normes específiques, per les Seccionis 1a 

. i 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei de Contractes i les seves 

disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes 

de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat, segons correspongui 

per raó del subjecte o entitat contractant. Pel que fa al seu efectes, modificació i 

extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. dret privat._ 

 

Vist l’informe tècnic favorable emès per l’Arquitecte Municipal. 

_ 

Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de l’Ajuntament. 

_ 

Vist l’informe de fiscalització favorable emès per l’Interventor de l’Ajuntament. 

_ 

Per tot això la Junta de Govern Local de la Corporació municipal, proposa 

l’adopció del següent, 

 

ACORD 

_ 

PRIMER.- Aprovar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació de 

l’expedient administratiu per a l’adjudicació directa de d’un terreny de 

4.916,07m2, concretament una part de la parcel·la cadastral amb nº de 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=ART.26
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=SEC.2.1.1.1
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referència cadastral 43095A017000100000KB –segons es detalla  en l’informe del 

tècnic municipal de data 7 de maig de 2018-, ubicat al costat del cementiri, amb 

una durada inicial de l’arrendament de 5 anys, prorrogables fins a un màxim de 

10 anys i una renda anual de 1650€+ IVA ANY. Total 1996,5 €. 

_ 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de 

regir-se la present licitació. 

_ 

TERCER.- Convocar el present procediment de licitació, sol·licitant la pertinent 

oferta a l’usufructuari del bé immoble, per tal que en el termini de 10 dies es 

presentin les proposicions que s’estimin pertinents. I facultar l’Alcaldia per a la 

signatura dels documents que siguin precisos per a l’execució del present acord. 

 

QUART.- Resoldre el contracte vigent d’arrendament –signat en data 18/10/2013-,  

sobre una part de la mateixa finca, entre l’Ajuntament de Móra la Nova i la Sra. 

Teresa Anguera Sancho. Resolució que només tindrà efectes en el cas que es 

signi el nou contracte d’arrendament definit en el punt primer d’aquest acord, 

essent la data de resolució de l’esmentat contracte vigent d’arrendament, la de 

signatura del nou contracte d’arrendament. 

 

CINQUÈ.- Els efectes econòmics de la resolució anticipada del contracte 

d’arrendament vigent seran que el pagament del preu de l’arrendament anual 

es reduirà proporcionalment en funció dels dies d’efectiva vigència de 

l’arrendament. 

 
VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

DOTZE. 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 20.45 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


