
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 20/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

MAIG DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 15/05/2018, essent les 19.15 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 16/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, d’una autorització a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF). 

SISÈ. Aprovació, si escau, de l’expedient de petició de subvenció per a la sol·licitud de participació 

a l’activitat de la tinetaula. 

SETÈ. Aprovació, si escau, de llicència d’armes. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, d’expedient de retirada de vehicles sòlids urbans de l’aparcament de 

l’estació de Móra la Nova. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, de sol·licitud per la  participació de l´Alberg Municipal “Mas de la 

Coixa” en els programes d’activitats de l’agència catalana de joventut, any 2018 

DESÈ. Aprovació, si escau, de certificació única i factura de l’obra “Pavimentació del Camí de 

Darmós pel Piló”. 

ONZÈ. Aprovació, si escau, de certificació única i factura de l’obra “Arranjament Camí de les 

Deveses”. 

DOTZÈ. Aprovació, si escau, d’ampliació del termini d’execució de l’obra “Arranjament de l’entorn 

del Barri del Remei”. 



TRETZÈ. Aprovació, si escau, de devolució de la garantia definitiva de l’obra “Arranjament Carrer 

Unió (Llevant)”. 

CATORZÈ. Aprovació, si escau, de la sol·licitud i tramitació de la campanya BONUS 2018. 

QUINZÈ. Aprovació, si escau, de contracte menor. 

SETZÈ. Aprovació, si escau, de resolució de contractes de subministrament d’energia elèctrica a la 

comercialitzadora CONECTA2 ENERGIA, S.L. 

DISSETÈ. Aprovació, si escau, de contractació de subministrament de combustible. 

DIUVUITÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria i les bases del procés selectiu per constituir una 

borsa de treball de vigilant municipal com a personal funcionari interí. 

DINOVÈ. Aprovació, si escau, de la convocatòria i les bases del procés selectiu per constituir una 

borsa de treball de dinamitzador/a esports-fires a l’ajuntament de Móra la Nova personal laboral, 

amb caràcter temporal. 

VINTÈ. 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 02/05/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 20/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 09/05/2018 fins 15/05/2018 
 

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 INVERSIÓ 

 
Núm. 

Registre 
NIF Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import pressupost 

(IVA inclòs) 

2139 B43484559 ---- 

MR BEEP PUELL COMPUTER, SL 

Ordinador Oficines 

Partida: 0/920/63601/01  

 

790,80 € 

 
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 16/2018. 

 

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 (€)  

805 RISK CONTROL. Controladors Ermita.Fra.18-805                   392,04    

807 FULTON. Mant. E.Pub.3/4 a 2/5. Fra.18-807                1.597,55    

808 A.MARQUES.Serv.consul.elèct.7/3 a 7/5.Fra.18-808                   507,22    

809 A.CARRERAS.Trans.sort."Reus modernista".Fra.18-809                   374,00    

810 3 D'ART. Conta-contes G.Llimona 8/4.Fra.18-810                   237,85    

811 M.ROCA. Rep. caldera Llar Jubilats.Fra.18-811                   668,65    

812 CONECTA2. El. Abril Mas de la Coixa. Fra.18-812                   532,55    

813 CONECTA2.El.Pav.Esp/Camp futbol Abril.Fra.18-813                2.433,69    



814 CONECTA2. El. Pav. Firal Abril.Fra.18-814                1.027,17    

815 CONECTA2. El. enclavament Abril.Fra.18-815                   267,49    

816 CONECTA2. El. Inst. Escola Abril.Fra.18-816                   848,04    

817 CONECTA2. El.Llar infants Abril.Fra.18-817                   239,01    

818 CONECTA2.El. Ateneu/Biblio Abril.Fra.18-818                   512,14    

819 CORREOS. Servei postal Abril. Fra.18-819                   128,21    

820 XEIC. Fibra Casa Consistorial Abril.Fra.18-820                     39,90    

821 SOLRED. Gas-oil vehic. municipals Abril.Fra.18-821                1.201,01    

822 M.BENTIEB.Mat. neteja enclavament Abril.Fra.18-822                     13,30    

823 M.BENTIEB.Prod.neteja Inst.Escola Abril.Fra.18-823                   218,09    

824 M.BENTIEB.Prod.neteja brigada Abril.Fra.18-824                     29,20    

825 M.BENTIEB.Paper WC+eix. Inst.Esc. Abril.Fra.18-825                     90,00    

826 M.BENTIEB.Prod.neteja Ateneu Abril.Fra.18-826                     52,70    

827 M.BENTIEB.Prod.neteja Biblioteca Abril.Fra.18-827                     11,80    

828 M.BENTIEB.Prod.neteja Casa Consis.Abril.Fra.18-828                     44,15    

829 M.BENTIEB.Mat. div. Esplai K-K Abril.Fra.18-829                       4,80    

830 M.BENTIEB.Prod.neteja Llar Infant Abril.Fra.18-830                     48,00    

831 M.BENTIEB.Mat. divers Esc. Arts.Fra.18-831                     38,90    

832 M.BENTIEB.Mat. divers Mas de la Coixa.Fra.18-832                     23,60    

833 BENTIEB. Prod.neteja Llar Infants Abril.Fra.18-833                   106,95    

834 BENTIEB. Prod.neteja Mas Coixa Abril.Fra.18-834                   345,50    

835 BENTIEB. Mat. divers Esc. Arts Abril.Fra.18-835                     30,90    

836 BENTIEB. Prod.neteja brigada Abril.Fra.18-836                   104,80    

837 Canal TE.1/3 Pub. Ebredigital 2018.Fra.18-837                1.694,00    

839 MAÑE A. Rep. hidraulic Dumper PIQUERSA.Fra.18-839                   474,32    

840 AMPARE. 8 Gossos abandonats.Fra.18-840                1.200,00    

841 M.VENDING. Càpsules cafès oficina.Fra.18-841                   133,76    

842 I.MONTE. Talonaris sub. aigua. Fra.18-842                   113,74    

843 P.CONESA. Mat. rep. tallagespa Viking.Fra.18-843                     23,73    

844 MIQAGRO. Fitosanitaris jardineria. Fra.18-844                   310,50    

845 VEGA. Tònner+instal. Fax. Fra.18-845                   101,34    

846 AGRARIA MLN. Lloguer bodega Abril.Fra.18-846                   850,00    

847 CCRE. Tractament rebuig Abril. Fra.18-847              15.664,05    

848 I.INFANCIA. Curs lit. infantil. Fra.18-848                1.600,00    

849 P.FAURA. Queviures Mas Coixa. Fra.18-849                     63,87    

 TOTAL              34.398,52    

   

  

RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ  

Factura Descripció  Imp.Factura (Eur)  

806 A.MASALIAS.Red.doc.cond.acúst.Pav.Fira.Fra.18-806                   865,73    

838 A.PAPEL. Llibres Biblioteca. Fra.18-838                     97,26    

 TOTAL                   962,99    

 

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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE FORMALITZACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ HABITATGE. 

EXP. 11/17 OM I LIQUIDACIÓ DE TAXES. 

 

EXP. NÚM. 11/17 OM. 

OBRES: Rehabilitació d´un edifici amb dos habitatges unifamiliars. 

  

Per part senyor ..., es va comunicar en data 16/02/2018, núm. RE 432, la primera 

ocupació dels habitatges rehabilitats a l´edifici situat al ..., d´acord amb la 

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

24/10/2017, l’Exp. 11/17 OM. A la comunicació  s´hi ha adjuntat acreditació de la 

finalització de les obres. 

 

Complimentat el tràmit de comunicació, i a fi de donar compliment a l´establert 

a la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents i 

tramitació d´expedients administratius, es proposa a la Junta de Govern Local, 

l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER: DONAR PER FORMALITZADA la comunicació de la PRIMERA OCUPACIÓ 

dels dos habitatges rehabilitats a l´edifici ... de Móra la Nova, presentada pel 

senyor ... 

 

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

la PRIMERA OCUPACIÓ dels dos habitatges referits en el punt PRIMER del present 

acord. 

 

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

coneixement i efectes, al serveis municipals d´intervenció. 

  

QUART. REGIM DE RECURSOS. Si es vol impugnar el present acord, que 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. 

 

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

EXP. 6/17 OM I LIQUIDACIÓ DE TAXES. 

 

EXP. NÚM. 06/17 OM. 

OBRES: Construcció d´un habitatge unifamiliar amb comerç a la planta baixa. 

  

Per part de ..., es va comunicar en data 26/04/2018, núm. RE 1575, la PRIMERA 

OCUPACIO de l´habitatge amb comerç construït al ... de Móra la Nova, d´acord 



amb la llicència urbanística concedida per acord de la Junta de Govern Local 

de  data 11/07/2017, l’Exp. 06/17 OM. A la comunicació  s´hi ha adjuntat 

acreditació de la finalització de les obres. 

 

Complimentat el tràmit de comunicació, i a fi de donar compliment a l´establert 

a la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents i 

tramitació d´expedients administratius, es proposa a la Junta de Govern Local, 

l´adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER: DONAR PER FORMALITZADA la comunicació de la PRIMERA OCUPACIÓ 

de l´habitatge amb comerç construït al solar del ... de Móra la Nova, presentada 

per ... 

 

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

la PRIMERA OCUPACIÓ de l´habitatges referits en el punt PRIMER del present 

acord. 

 

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

coneixement i efectes, al serveis municipals d´intervenció. 

  

QUART. REGIM DE RECURSOS. Si es vol impugnar el present acord, que 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, D’UNA AUTORITZACIÓ A L’ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). 

 

ANTECEDENTS HISTÒRICS DEL PROJECTE DE TREN TURÍSTIC 

 

Arran de la construcció de la línia dels directes fins a Madrid (1891), es va construir 

la gran estació de la vila de Móra la Nova i els tallers de locomotores i vagons on 

van arribar a treballar més d'un miler de persones i on va existir una dotació de 

més de 90 locomotores de vapor. Amb l'arribada de l'electrificació total de la 

línia i la desaparició del vapor, els tallers van ser clausurats a la fi dels anys setanta 

i els empleats van ser pre-jubilats, traslladats o simplement acomiadats. Anys més 

tard, tota aquella gent que va haver de dedicar la seva vida al ferrocarril va 

sentir la necessitat de recuperar la memòria històrica i es va plantejar que a través 

de la constitució d'una associació i d'un petit museu es pogués mantenir viva la 

unió entre tren i poble. 

 



En aquest sentit el 2001 es constitueix l’APPFI (Associació per a la Preservació del 

Patrimoni Ferroviari Industrial) amb la voluntat d'engegar el camí per a la creació 

d'un Centre d'Interpretació del Ferrocarril, d'un Tren Turístic i d'un Centre de 

Formació de ferroviaris, ràpidament es veu que l'envergadura del projecte farà 

necessària la creació d'una altra entitat en aquest cas la FPPFI (Fundació per a la 

Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial) que constituïda el 2006 i participada 

per la pròpia APPFI, per l'Ajuntament de Móra la Nova, l'Ajuntament de Garcia, 

pels Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp i Sota 

Aragó Casp inicien la consecució dels objectius principals de la pròpia APPFI. 

 

En el transcurs del temps i en el sentit del primer dels objectius en 2010, es va 

inaugurar la primera fase del Centre d'Interpretació del Ferrocarril amb la 

restauració i museización de l'enclavament (antiga torre de control ferroviari de 

l'estació de Móra la Nova) que ha esdevingut un dels centres de referència del 

Patrimoni Industrial de Catalunya entrant en 2011 a formar part de la XATIC (Xarxa 

de Turisme Industrial de Catalunya) actualment és un dels principals actius turístics 

de la Comarca i són nombrosos els visitants de tot l'estat que ho visiten. 

També i en la línia del segon dels objectius recentment s'ha construït la cotxera 

del Tren Turístic, que amb els més de 3500 m2 fan d'aquest equipament una de les 

naus amb accés ferroviari més grans de Catalunya. En aquest sentit el projecte 

del tren turístic avança amb passos ferms cap a la consolidació com un motor 

turístic de les terres de l'Ebre, tant és així que l'empresa publica Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya serà l'encarregada de l'explotació d'aquest tren una 

vegada entri en funcionament gràcies al conveni signat amb la FPPFI. 

 

En el tercer dels objectius es va aconseguir disposar entre 2008 i 2010 d'un Taller 

d'Ocupació amb un mòdul homologat d'Infraestructura ferroviària que ha 

permès gràcies al conveni signat amb l'empresa COMSA-EMTE que 22 persones 

parades hagin après un ofici hagin pogut trobar sortida al mercat laboral. En 

aquest sentit FPPFI està treballant per la futura implantació en les noves 

instal·lacions d'un Cicle Formatiu de Tècnics en Manteniment Ferroviari pioner a 

Catalunya gràcies a la col·laboració del departament d'Ensenyament. 

 

Per finalitzar en 2015 la FPPFI va aconseguir una subvenció LEADER per a la 

rehabilitació d'una locomotora, dos cotxes de viatgers i un furgó taller per al tren 

turístic.  

 

El novembre del 2015 es presenta el PROJECTE DE CREACIÓ DEL PRODUCTE 

TURÍSTIC “TREN TURÍSTIC DE L'EBRE: EL CASPOLINO” en el qual es fa èmfasi en la 

justificació i viabilitat tant a nivell turístic com a econòmic del projecte .  

 

Aquest projecte per a la seva posada en funcionament precisa de la 

rehabilitació de vehicles ferroviaris per al tren turístic, actuació que es preveu en 

el “Projecto Tren turístic ho Caspolino” de data març 2016. Concretament es 

preveu la rehabilitació d'una màquina a vapor, una elèctrica i una dièsel, cinc 

vagons de passatgers i un furgó de mercaderies. 

 



L'objectiu principal del projecte és la recuperació del patrimoni cultural ferroviari 

amb la finalitat de generar una nova activitat de desenvolupament econòmic en 

forma d'un tren turístic i d'un centre d'interpretació del ferrocarril. 

 

Aquest model de projecte malgrat ser pioner al nostre país és un model 

àmpliament contrastat a la resta d'Europa on són nombrosos els exemples i els 

estudis que acrediten la seva viabilitat. 

 

Per la posada en funcionament del TREN TURÍSTIC, s'utilitzarien les vies ferroviàries 

existents, i es realitzaria un recorregut diari en trajecte i horari fix. A cadascuna de 

les comarques per on discorre el trajecte es disposarà de l'oferta d'un producte 

turístic associat, en forma de ruta o excursió organitzada, que es comercialitzarà 

conjuntament amb l'oferta del tren. 

 

Al moment del llançament del producte, el tren funcionarà amb una locomotora 

dièsel, fins que es puguin reunir els fons necessaris per la recuperació d'una 

locomotora a vapor, que a la vegada elevaria l'atractiu turístic del producte. La 

capacitat màxima diària és de 350 places en cotxes de passatgers rehabilitats. 

Es tracta en definitiva de la posada en funcionament d'un producte turístic que 

supera l'àmbit municipal i se situa en un àmbit supramunicipal i inclús supra 

autonòmic (Catalunya i Aragó), i que pot actuar de manera molt significativa 

com a eix vertebrador del turisme d'interior, afavorint el flux del visitants de la 

zona. 

 

ANTECEDENTS DE L'EXPEDIENT D'AUTORITZACIÓ 

 

L'Ajuntament de Móra la Nova té construïda una nau cotxera ferroviària segons 

s'indica en el següent plànol de situació. 

 



 
Que com sigui que es tracta d'una clara construcció/infraestructura ferroviària, 

aquest Ajuntament és conscient que aquesta ha d'encaixar amb la planificació 

que ADIF faci de la zona on s'enclava la construcció esmentada. 

 

Que la construcció s'emparava en el contracte d'arrendament signat en data 

01/07/2011 entre ADIF i l'Ajuntament de Móra la Nova. S'adjunta al final d'aquest 

document aquest contracte d'arrendament (consta en l’expedient). 

 

Concretament en el mateix s'arrendaven els terrenys on està situada la nau 

cotxera amb la finalitat de que es construís la mateixa en el marc del Projecte del 

Tren Turístic de l’Ebre. 

 



 
 

Sí és cert, que el contracte d'arrendament supeditava la construcció de la nau 

cotxera a la formulació de la preceptiva autorització davant la direcció 

d'Operacions i Enginyeria de Xarxa Convencional, Gerència de Manteniment de 

Tarragona, d'ADIF 

 

 



 
 

També és cert que l'Ajuntament de Móra la Nova es va ocupar al seu moment 

d'aquesta autorització sol·licitant-la, i obtenint aquest informe, de data 11 

d'octubre de 2011. S'adjunta informe al final d'aquest document 

 

 

 



 

 
 



Com s'indica en l'esmentat informe relatiu a la construcció de la nau cotxera 

existien 2 possibles opcions possibles que podien emparar la construcció: 

 

1. Aixecar la vies 5, 6 i 7 en el tram on es connecta amb la via de circulació de 

trens 

2. Que l'Ajuntament tramités la sol·licitud de connexió a la REIFG com si de 

qualsevol un altre apartadero es tractés. 

 

Arribats a aquest punt de la seqüència de tràmits cal ressaltar que en el propi 

contracte d'arrendament es recull en l'ANNEX II les condicions reguladores de 

l'explotació de la connexió ferroviària i que aquesta tramitació es va efectuar per 

l'Associació de la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial, a la qual pertany 

l'Ajuntament de Móra la Nova. 

 

De manera que ja es compleix per part de l'Ajuntament de Móra la Nova els 

requisits assenyalats en l'informe d'ADIF de data 11 d'octubre per obtenir 

l'autorització de construcció de la nau cotxera. 

 

No obstant això, l'Ajuntament de Móra la Nova no ha aconseguit rebre 

l'autorització de construcció de la nau cotxera, malgrat haver-hi-la sol·licitat en 

nombroses ocasions (s'adjunten els escrits al final d'aquest document –consten en 

l’expedient-): 

 

• Escrit Registre de Sortida nº 1451 de data 02/07/2010. 

• Escrit Registre de Sortida nº 1476 de data 07/07/2010. 

• Escrit Registre de Sortida nº 882 de data 08/06/2011. 

• Escrit Registre de Sortida nº 1004 de data 23/06/2011. 

• Escrit Registre de Sortida nº 1105 de data 13/07/2011. 

 

Que a més existeix plena potestat per part d'ADIF per autoritzar aquesta 

construcció de nau cotxera, en virtut de l'article 15 de la Llei 38/2015 del Sector 

Ferroviari, article 15.4 sobre límit d'edificació: 

 

4. Quan resulti necessària l'execució d'obres dins de la zona establerta per la 

línia límit de l'edificació en un punt o àrea concreta, els administradors 

generals d'infraestructures, previ informe de l'Agència Estatal de Seguretat 

Ferroviària en l'àmbit de les seves competències, podran establir la línia límit 

d'edificació a una distància inferior a les assenyalades a l'apartat 2, prèvia 

sol·licitud de l'interessat i tramitació del corresponent expedient 

administratiu, sempre que això no contravingui l'ordenació urbanística i no 

causi perjudici a la seguretat, regularitat, conservació i lliure trànsit del 

ferrocarril, així com quan no sigui incompatible amb la construcció de noves 

infraestructures corresponents a estudis informatius que continuïn assortint 

efectes conforme al que es disposa a l'apartat 8 de l'article 5 d'aquesta llei. 

 

Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent 

 

ACORD 



 

PRIMER.- Que sigui autoritzada la construcció de la nau cotxera prevista el 

contracte d'arrendament signat en data 01/07/2011 entre ADIF i l'Ajuntament de 

Móra la Nova 

SEGON.- Que en el cas que sigui precisa algun tipus de documentació 

complementària o formulari per emplenar la sol·licitud d'autorització que li sigui 

requerida a aquest Ajuntament de Móra la Nova amb la finalitat de poder lliurar-

la 

 

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 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A L’ACTIVITAT DE LA TINETAULA. 

 

Vista les bases de la subvenció per la sol·licitud de participació a l’activitat de 

Tinetaula, sol·licitant realitzar els cursos de “El núvol d’Internet a fons” i “Seguretat i 

privadesa a les gestions i compres en línia” que es realitza als ajuntaments amb un 

cens menor de 4.000. La duració d’aquests cursos es de 9 dies lectius, fent-se 

càrrec la Diputació de tots els equipaments necessaris per a poder realitzar els 

esmentats cursos.  

 

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

 

PRIMER: SOL·LICITAR a la Diputació de Tarragona la participació a l’activitat de 

Tinetaula en els cursos de “El nuvol d’internet a fons” i “Seguretat i privadesa a les 

gestions i compres en línia”. 

 

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 LLICÈNCIA D’ARMES. 

 

Es dóna compte de la petició de targeta d’arma que ha formulat l’interessat 

davant l’Ajuntament de Móra la Nova, a l’empar del RD 137/1993, de 29 de 

gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes i l´Ordre INT/2860/2012, de 27 de 

desembre, per la que es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables 

en les activitats lúdico-esportives d’airsoft i paintball. Totes les peticions es 

refereixen a la tinença d’armes de 4a categoria, tipus A i B. 

 

Juntament amb la sol·licitud s’ha presentat la factura a nom del sol·licitant 

corresponent a la compra de l’armes per quals es demana la targeta,  amb 

indicació de les característiques de les armes. 



 

Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya la 

sol·licitud i de conformitat amb allò que estableixen els articles 3  i 105.1 del RD 

137/1993, de 29 de gener, i l’art. 2 de l’Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre 

abans esmentats, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents 

ACORDS: 

 

PRIMER. CONCEDIR al sol·licitant que a continuació es relaciona la corresponent 

AUTORITZACIÓ per portar i usar armes d’aire o gas comprimit, classificades com a 

armes de 4a. Categoria, Tipus A i B, amb les característiques que a continuació es 

detallen. 

 

SEGON. EXPEDIR la corresponent TARJETA D’ARMES als peticionaris per les armes 

descrites, amb una validesa per les armes de categoria 4.1 de CINC ANYS, i per 

les de categoria 4.2 una validesa PERMANENT, d’acord amb l’art. 105.2 del RD 

137/1993, de 29 de gener i l’Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, i remetre a 

la Intervenció d’Armes de la Guardia Civil de  Móra d’Ebre la documentació 

referida en l’art. 105.6. 

 

TERCER. La Targeta d’Armes autoritzada mitjançant el present acord  podrà ser 

RETIRADA, prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant, art. 

105.1 del RD 137/1993, de 39 de gener. 

 

QUART. APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per l’expedició 

de la Tarja d’Armes, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la taxa per 

l’expedició de documents i tramitació d’expedients administratius en vigor. 

 

CINQUÈ. FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura dels documents necessaris 

per al desenvolupament dels presents acords. 

 

SISÈ. NOTIFICAR el present acord a l’ interessat, pel seu coneixement.  

 

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’EXPEDIENT DE RETIRADA DE VEHICLES SÒLIDS 

URBANS DE L’APARCAMENT DE L’ESTACIÓ DE MÓRA LA NOVA. 

 

Vist expedient que es tramita per aquest Ajuntament, sobre retirada de vehicle 

presumptament abandonat en parcel·la de propietat particular situat a la zona 

de l’aparcament de l’estació, 

_  

ACORD: 

_ 

PRIMER.- Requerir als propietaris dels vehicles referits, En ..., , per tal que en un 

termini improrrogable d’un mes procedeixi a la retirada dels vehicles esmentats 

de la parcel·la en la qual actualment es troben estacionats, atesa la seva 



condició de vehicles abandonats, segons resulta de la tramitació de l’expedient, 

tenint la consideració de residus els vehicles al final de la seva vida útil, i la 

incidència mediambiental que tals fets comporten, havent de traslladar el mateix 

/ els mateixos a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva 

posterior destrucció i descontaminació, procedint d’acord amb allò disposat al 

Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida 

útil. De no atenir-se el present requeriment en termini, es procedirà a l’execució 

forçosa de la mesura esmentada, executant-se subsidiàriament, a costa de 

l’obligat, la retirada i el trasllat del / dels vehicle/s, per part d’aquesta 

Administració, a un Centre de tractament per a la seva descontaminació, atenir-

se a allò establert als articles 99, 100 i 102 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques . 

_ 

Tot això s’entén sense perjudici de la incoació i tramitació del corresponent 

procediment sancionador, per presumpta comissió d’infracció greu prevista a 

l’article 46.3.c) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i 

l´article 75.h) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei reguladora dels Residus, en la seva redacció donada per la Llei 

3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, podent ser 

sancionat amb multa des de 901 euros fins a 45.000 euros, d’acord amb allò 

establert a l’article 47.1.b) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 

Contaminats. 

_ 

SEGON.- Notificar la present Resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos 

que siguin pertinents. 

 

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 SOL·LICITUD PER LA  PARTICIPACIÓ DE L´ALBERG 

MUNICIPAL “MAS DE LA COIXA” EN ELS PROGRAMES D’ACTIVITATS DE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE JOVENTUT, ANY 2018. 

 

Es dóna compte de la participació de l’ajuntament de Móra la Nova en el 

conjunt de programes d’activitats que l’Agència Catalana de la Joventut 

promou als albergs adherits a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 

(XANASCAT), entre els quals s´hi troba l´alberg municipal Mas de la Coixa: 

 

Per l´any 2018 i fins a 03/02/2019, hi ha previst les següents activitats: 

 

 

 Programa “Una Eina al servei de l’escola” 
 
AVENTURA PER LA RIBERA D'EBRE I LA TERRA ALTA  
2 dies / 1 nit - 60,00 € / alumne  
 



Descobrir de manera lúdica les característiques de dues comarques diferents amb elements 
comuns. 
 
 

 Programa  “Estiu és Teu” 
 
Alberg Tipologia Edat Periode D.Inici D.Final Oferta 

Móra la Nova Esportives - Bàsquet de 8 a 16 anys JULIOL 29/06/2018 08/07/2018 45 

Móra la Nova Multiesportives de 8 a 12 anys JULIOL 22/07/2018 29/07/2018 45 

Móra la Nova Esportives - Handbol de 8 a 16 anys JULIOL 13/07/2018 22/07/2018 45 

 
 

 Programa “Vacances en família”  
 
 

Vacances en família 2018 Móra la Nova 

Torns ENTRADA SORTIDA NITS Habs Places 

Cap de setmana 02/03/2018 04/03/2018 2 9 54 

Cap de setmana 09/03/2018 11/03/2018 2 9 54 

Cap de setmana 23/03/2018 25/03/2018 2 9 54 

Cap de setmana 06/04/2018 08/04/2018 2 9 54 

Cap de setmana 13/04/2018 15/04/2018 2 9 54 

Cap de setmana 20/04/2018 22/04/2018 2 9 54 

Pont de l'1 de maig 27/04/2018 01/05/2018 4 9 54 

Cap de setmana 08/06/2018 10/06/2018 2 9 54 

Cap de setmana 14/09/2018 16/09/2018 2 9 54 

Cap de setmana 21/09/2018 23/09/2018 2 9 54 

Cap de setmana 28/09/2018 30/09/2018 2 9 54 

Cap de setmana 05/10/2018 07/10/2018 2 9 54 

Cap de setmana 12/10/2018 14/10/2018 2 9 54 

Cap de setmana 19/10/2018 21/10/2018 2 9 54 

Pont de novembre 01/11/2018 04/11/2018 3 9 54 

Cap de setmana 09/11/2018 11/11/2018 2 9 54 

Cap de setmana 16/11/2018 18/11/2018 2 9 54 

Cap de setmana 23/11/2018 25/11/2018 2 9 54 

Cap de setmana 30/11/2018 02/12/2018 2 9 54 

Cap de setmana 18/01/2019 20/01/2019 2 9 54 

Cap de setmana 25/01/2019 27/01/2019 2 9 54 

Cap de setmana 01/02/2019 03/02/2019 2 9 54 

    
198 1.188 

 

D’acord amb la clàusula novena del conveni d’adhesió a la XANASCAT, la 

participació en aquests programes serà desenvolupada i recollida 

mitjançant la corresponent addenda, que s’annexarà a aquest conveni i 



que recollirà les condicions per a la seva realització, incloses les 

econòmiques. 

 

És per això que es presenta, per a la seva signatura, aquesta addenda per 

a la participació en aquests programes, i vista la qual, es proposa a la  

Junta de Govern Local, l´adopció del següents  

 

ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR l’addenda al conveni entre l’Agència Catalana de la 

Joventut i l’Alberg Municipal “Mas de la Coixa” per a la participació en els 

programes d’activitats que es desenvolupen en el marc de la Xarxa 

Nacional d’Albergs Socials de Catalunya, any 2018. 

 

SEGON: FACULTAR l’alcalde president per a la seva signatura. 

 

TERCER: NOTIFICAR aquest acord a l’Agència Catalana de la Joventut, 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 CERTIFICACIÓ ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA 

“PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE DARMÓS PEL PILÓ”. 

 

El contractista adjudicatari de l’obra  municipal “Pavimentació del camí de 

Darmós pel Piló”, PAVIMENTS ASFALTICS MÓRA D´EBRE, SA, lliura a aquest 

ajuntament la següent documentació: 

 

a) CERTIFICACIÓ D’OBRA: 

 

NÚM. PERÍODE IMPORT 

1 i Única MAIG-2018 48.821,39 € 

 

b) FACTURA: 

 

NÚM. CONCEPTE IMPORT 

2018-34 Obra : Certificació 1a i única de l´obra 

Pavimentació del camí de Darmós pel Piló 

 

48.821,39 € 

 

Per tot això la Junta de Govern Local, proposa l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA de l’obra “Pavimentació del 

camí de Darmós pel Piló”, per import de QUARANTA VUIT-MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN 



(48.821,39 €), lliurada pel contractista PAVIMENTS ASFALTICS RIBERA D´EBRE, SA, i 

conformada per la direcció tècnica de la mateixa, senyor  Jordi Sasplugas Deu, 

corresponent a l’actuació inclosa dins del programa d’inversions en camins 

públics locals pel període 2018-2020, del Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

SEGON: APROVAR la FACTURA núm. 2018-34 emesa pel contractista PAVIMENTS 

ASFALTICS MÓRA D´EBRE, SA amb NIF A43036342, pel concepte certificació núm. 

1 i única de l´obra “Pavimentació del camí de Darmós pel Piló”, per import de 

QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN ERUUOS AMB TRENTA-NOU CÈNTISM 

(48.821,39 €). 

 

TERCER: RECONÈIXER aquesta obligació a càrrec de la partida 

2018/01/454.61003-01 del pressupost vigent de 2018. 

 

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 CERTIFICACIÓ ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA 

“ARRANJAMENT CAMÍ DE LES DEVESES”. 

 

El contractista adjudicatari de l´obra  municipal “Arranjament del camí de les 

Deveses”, PAVIMENTS ASFALTICS MÓRA D´EBRE, SA amb NIF A43036342  lliura a 

aquest ajuntament la següent documentació: 

 

a) CERTIFICACIÓ D’OBRA: 

 

NÚM. PERÍODE IMPORT 

1 i Única ABRIL-2018 11.818,70 € 

 

b) FACTURA: 

 

NÚM. CONCEPTE IMPORT 

2018-30 Obra : Certificació 1a i única de 

l´Arranjament del Camí de les Deveses 

11.818,70 € 

 

Per tot això la Junta de Govern Local, proposa l’adopció del següent, ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 de l’obra “Arranjament del Camí de 

les Deveses”, per import d´ONZE MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA 

CENTIMS (11.818,70 €), lliurada pel contractista PAVIMENTS ASFALTICS RIBERA 

D´EBRE, SA, i conformada per la direcció tècnica de la mateixa, senyor  Jordi 

Sasplugas Deu, corresponent a l´actuació inclosa dins de la convocatòria de 

l´exercici 2017,  per la concessió de subvencions per la reparació i millora dels 

camis municipals formalitzada pel Consell Comarcal de la Ribera d´Ebre. 

 



SEGON: APROVAR la FACTURA núm. 2018-30 emesa pel contractista PAVIMENTS 

ASFALTICS MÓRA D´EBRE, SA amb NIF A43036342, pel concepte  “Arranjament del 

Camí de les Deveses”, per import d´ONZE MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB 

SETANTA CÈNTIMS (11.818,70 €). 

 

TERCER: RECONÈIXER aquesta obligació a càrrec de la partida 

2018/06/454.61000-01 del pressupost vigent de 2018. 

 

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, D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

“ARRANJAMENT DE L’ENTORN DEL BARRI DEL REMEI”. 

 

Es dóna compte de la petició formulada pel l´adjudicatària de l’obra 

“Arranjament de l´entorn del Barri del Remei”, l´empresa Auxiliar de Firmes y 

Carreteras SA (AFICSA), representada pel seu cap d´obra, senyor Gerad 

Folguera, en data 07/05/2018, i núm. RE 1923, sol.licitant l´ampliació del termini 

d´execució de les obres referides, atenent al retard d´ENDESA en executar les 

instal.lacions elèctriques que es trobaven afectades pel projecte, i per tant 

paralitzant l´actuació de l´adjudicatària d´AFICSA. 

 

L´empresa adjudicatària proposa una ampliació de les obres fins el dia  

30/07/2018. 

 

El senyor Antonio Masalias Ibàñez, Arquitecte Municipal i Director de les obres, en 

data 14/05/2018, ha informat favorablement la petició formulada per AFICSA,  

informe que fonamenta l´acord a prendre, i que transcrit literalment, diu: 
 

ASSUMPTE: ACTUACIÓ: 

ARRANJAMENT ENTORN BARRI REMEI 

Sol·licitud augment termini execució 

Escrit 1923 de 7/5/2018 

INFORME: 

Mitjançant escrit del Cap d’Obra en representació de l’adjudicatari 

AFICSA, es sol·licita augment del termini d’execució de l’obra fins a 31 de juliol de 2018. 

 

Els treballs que realitza l’adjudicatari no depenen tan sols de les seves disponibilitats, s’ha  

de coordinar amb els operaris d’Aigües de Catalunya,amb Endesa, amb Telefònica,  

amb les empreses de manteniment en cas d’avaria,etc. Aquestes coordinacions s’han de  

realitzar de forma que no estigui tot el barri amb rases obertes, per lo que augmenta el termini  

real d’execució. 

Per altra part estem tenint diversos episodis de pluja que endarrereixen els treballs de 

 col·locació de canonades a causa d’inundacions de rases i saturació d’humitats de les terres. 

Finalment Endesa ja ha aprovat el projecte i s’ha pogut començar amb els treballs de 

les canalitzacions per aquest servei. 

Considero per tan que concorreixen diverses circumstàncies que han motivat el retard de les 

 obres que no son imputables al contractista. 

Per tan informo favorablement que s’acordi augmentar el termini d’execució de l’obra fins  

al 31/7/2018 tal com es sol·licita. 

 



Móra la Nova, 14 de maig de 2018 

Antoni Masalias 

Arquitecte/signat 

 

Atès el contingut de l´informe transcrit,  que justifica sobradament que el retard 

en l´execució de les obres d´”Arranjament de l´entorn del Barri del Remei” no pot 

imputar-se a l´empresa adjudicatària de les obres, es proposa als membres de la 

Junta de Govern Local, l´adopció del següent ACORDS: 

 

PRIMER: ACCEPTAR la petició d´ampliació del termini d´execució de l´obra 

“Arranjament de l’entorn del Barri del Remei” formalitzada per l´empresa 

adjudicatària Auxiliar de Firmes y Carreteras SA (AFICSA), atès el contingut de 

l´informe emés pel tècnic director de l´obra i arquitecte municipal, senyor Antonio 

Masalias Ibàñez, i establir com a data final d´execució de l´obra referida el dia 

31/07/2018, establint-se la possibilitat de finalitzar en una data anterior, sempre 

que sigui possible. 

 

SEGON. NOTIFICAR a Auxiliar de Firmes y Carreteras SA (AFICSA), el present acord 

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. 

 

TRETZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE 

L’OBRA “ARRANJAMENT DEL C. LA UNIÓ, (LLEVANT, NÚMS. 1 A 33 I 2 A 38)”. 
 

Es dóna compte de la sol.licitud presentada pel contractista de l’actuació 

municipal “ARRANJAMENT DEL C. LA UNIÓ, (LLEVANT, NÚMS. 1 A 33 I 2 A 38)”, 

l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D´EBRE, SA (PAMESA), núm. RE 1058, en 

data 16/04/2018,  de devolució de la fiança definitiva constituïda com a garantia 

de la correcta execució del contracte de l´obra i per import de 6.967,14 €, 

mitjançant aval de la companyia Crédito y Caución, núm. 4.115.732. 

 

En data 09/05/2018 el Serveis Tècnics Municipals han informat favorable la 

devolució de la fiança, segons la documentació obrant a l´expedient, l´oferta 

econòmica presentada per l´empresa es va millorar, dins la fase de negociació 

del contracte, i va quedar definit  en 36 mesos el període de garantia de l´obra, 

finalitzant, per tant, el dia 22/12/2017, d´acord amb l´acta de recepció de l’obra 

de data 28/02/2014 

 

Atès  el compliment del termini de garantia establert en contracte i l’informe 

favorable emès pels serveis tècnics municipals sobre l’estat de les obres, es 

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

 

PRIMER: PROCEDIR a la devolució de la garantia dipositada en el seu dia,  

mitjançant aval per import de 6.967,14 € per l´empresa  PAVIMENTS ASFÀLTICS 

MÓRA D´EBRE, SA (PAMESA), per l´execució de l´obra “ARRANJAMENT DEL C. LA 

UNIÓ, (LLEVANT, NÚMS. 1 A 33 I 2 A 38)”. 



 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a l´interessat 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. 

 

CATORZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ DE LA 

CAMPANYA BONUS 2018. 
 

La campanya Bonus és un sistema d’incentius que consisteix en reduccions de les 

cotitzacions per a contingències professionals a les empreses que es distingeixin 

per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat 

laboral.  

 

L’import dels incentius és el 5% de l'import de les quotes per a contingències 

professionals. Es podrà reconèixer un incentiu addicional del 5 per cent de les 

quotes per a contingències professionals quan s'hagi acomplert alguna de les 

accions complementàries de prevenció de riscos laborals recollides als apartats 6 

i 7 de la Declaració responsable i s’acreditin les inversions fetes en les accions. 

Aquest import addicional té el límit màxim de l'import de les inversions. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova durant l’any 2017 no va tenir cap sinistre laboral i 

va portar a terme accions complementàries de prevenció de riscos laborals, 

entre aquests hi ha la realització de cursos i la dedicació del recurs preventiu. 

 

L’import d’aquest incentiu importa la quantitat de 1.583,00, que correspon al 5% 

de les quotes pagades durant l’any 2017 en concepte de AT/EP, i el 5% 

addicional importa la quantitat de 1.583,00. 

 

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

 

PRIMER: SOL·LICITAR a MC MUTUAL l’import de 1.583,00 en concepte d’incentiu 

per la reducció de la sinistralitat laboral, a mes de l’import de 1.583,00 com a 

incentiu addicional per haver realitzat accions complementàries de prevenció de 

riscos laborals, entre aquests hi ha la realització de cursos i la dedicació del recurs 

preventiu. En total l’import sol.licitat és de 3.166,00 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. 

 

QUINZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTE MENOR. 

 

En relació a l’expedient nº 4/2018 de contractació menor de l'obra de 



CONDICIONAMENT ACÚSTIC PAVELLÓ FIRAL, amb un pressupost de 23.612,80 € i 

4.958,59 d’IVA. Total: 28.571,49 euros, i un termini d'execució de 1 setmana, 

consten els següents tràmits: 

 

1º. Projecte tècnic de l'obra de CONDICIONAMENT ACÚSTIC PAVELLÓ FIRAL, 

redactat per l’arquitecte, Sr. Antoni Masalias Ibàñez, de data 25 d’abril de 2018, 

aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 02/05/2018 

 

2º. Proposta de despesa emesa per l’Alcaldia, de data 11/05/2018. 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 

40.000 euros. 

 

3º. Informe de necessitat emès per aquesta Junta de Govern Local, de data 

15/05/2018 (art. 118.1 LCSP 2017). 

 

4º. Informe d'Intervenció de data 11/05/2018, en el qual s'acredita l'existència de 

crèdit suficient i s'indica que les competències com a òrgan de contractació 

s'atribueixen a la Junta de Govern local. 

 

Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència que té atribuïda la 

Junta de Govern Local 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-, i 

segons Decret de l’Alcaldia 156/2017. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d'obra de CONDICIONAMENT ACÚSTIC 

PAVELLÓ FIRAL, al contractista ABSOTEC –Absorción Acústica S.L- que ascendeix a 

28.571,49 euros (iva INCLÒS), segons pressupost amb referència nº D/2018/017  2, i 

amb un termini d'execució d’una setmana, que començarà a comptar una 

vegada transcorregut el termini d’aprovació del Projecte d’obra, prèvia 

comunicació de l’Ajuntament de Móra la Nova a l’empresa ABSOTEC –Absorción 

Acústica S.L-. Data prevista d’inici dels treballs 26 de juny de 2018. 

 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de la contractació de 

la referida obra amb càrrec a l'aplicació 01 929 63900 01 Inv2018: Inversió 

pressupost participatiu, del vigent Pressupost municipal. 

 

TERCER.- Una vegada realitzada l'obra, incorpori's la factura corresponent, 

d'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, i tramiti's el pagament si escau. 

 



QUART.- Publiqui's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma 

prevista en 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. 

 

CINQUÈ.- Les obres s'executaran sota la direcció facultativa del Sr. Antoni 

Masalias Ibàñez, que exercirà les facultats del responsable del contracte. 

 

SISÈ.- Notifiqui's la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació 

dels recursos que siguin procedents. 

 

SETÈ.- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot 

interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un 

mes a explicar des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació, davant 

l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 

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

Administracions Públiques -LPACAP-, o recurs contenciós-administratiu, davant els 

Jutjats del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 

explicar des de l'endemà a la recepció de la present notificació, de conformitat 

amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-

Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà 

interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament 

o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Així mateix podrà exercitar 

qualsevol altre recurs que consideri pertinent. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

SETZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTES DE 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A LA COMERCIALITZADORA CONECTA2 

ENERGIA, S.L. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova té contractat el servei de subministrament 

d’energia elèctrica d’alguns edificis municipals a la comercialitzadora CONECTA2 

ENERGIA, S.L. 

 

CUPS ADREÇA 
DATA FORMALITZACIÓ 

CONTRACTE 

ES0031405879990001HN0F AV. LLUIS COMPANYS, 17 LOC ATENEU 20/02/2015 

ES0031405836828001WL0F 
CAMI DEL MOLL, S/N. COTXERA TREN 
TURISTIC 

20/02/2015 

ES0031405631993001DY0F ANGEL GUIMERÀ, 2  (ESCOLES) 20/02/2015 

ES0031408495750001QG0F 
C/ ROSA SENSAT (LLAR INFANTS EL 
COMELLA) 

20/02/2015 

ES0031405632154001VY0F AV. DIPUTACIÓ, S/N PAVELLO ESPORTS 24/07/2015 



 

Un cop iniciada l'execució del contracte, cal constatar la necessitat de que 

aquests contractes siguin licitats mitjançant procediment de lliure concurrència. 

 

En aquest cas la causa de resolució del contracte que motiva la mateixa és la 

prevista a l’art. 223 del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic 3/2011 

 

Per complir-se la següent causa de resolució establerta expressament al 

contracte: Rescissió unilateral de l’Ajuntament de Móra la Nova (cláusula 13 de 

Terminación de contrato). 

Per tant, s'estima que és precís iniciar expedient de resolució del contracte amb 

compliment dels tràmits previstos tal i com estableixen els art. 223 i 211 del Reial 

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

Llei de Contractes del Sector Públic, i l'art. 109 del RD 1098/2001, pel qual s'aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

L'òrgan competent per a la tramitació de l'expedient és la Junta de Govern Local 

(per delegació de l’Alcaldia segons Decret de l’Alcaldia 156/2017), en base al 

que disposa la Disposició Addicional Segona  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 

07/03/2017 es va adherir al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 

l’empresa Endesa Energia, SAU(Exp. 2015.05).  

 

Per aquest motiu es vol tramitar l’alta d’aquests contractes d’acord amb l’acord 

marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 

l’empresa Endesa Energia, SAU(Exp. 2015.05). 

 

En conseqüència, es proposa l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

PRIMER.- Iniciar expedient de resolució dels contractes administratius de 

subministrament d’energia elèctrica, adjudicat  a l'empresa CONECTADOS 

ENERGIA SL, segons la següent relació, i per la següent causa: Resolució unilateral 

de l’Ajuntament de Móra la Nova. La data prevista de resolució definitiva i alta 

amb el consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, 

SAU(Exp. 2015.05) es 01/09/2018. 

ES0031408423970001QZ0F C/IMPERIAL TARRACO, 2 PAVELLÓ FIRAL 24/07/2015 

ES0031405940019001GR0F MAS DE LA COIXA 24/07/2015 



 

SEGON: Atorgar al contractista tràmit d'audiència per termini de deu dies naturals 

de conformitat amb el que estableix l'art. 109.1 a) del RD 1098/2001, de 12 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

TERCER: Fer avinent a l’empresa adjudicatària CONECTADOS ENERGIA SL, que en 

el termini dels darrers 3 mesos (juny-agost 2018) abans de la resolució prevista dels 

contractes de subministrament d’energia elèctrica (1/09/2018), haurà de retornar 

a l’Ajuntament de Móra la Nova les quantitats ingressades en concepte de pre-

pagament. 

 

QUART: Notificar aquesta Resolució a la comercialitzadora CONECTADOS 

ENERGIA SL i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

DISSETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE 

COMBUSTIBLE. 

 

ANTECEDENTS 

 

1r.- El 19 de gener de 2017, la Comissió Central de Subministraments va aprovar 

l’inici de l’expedient de l’Acord marc del subministrament de combustible (Exp. 

CCS 2017 3). 

 

2n.- El 28 de setembre de 2017, la Comissió Central de Subministraments va 

aprovar el contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc del subministrament de 

combustible (Exp. CCS 2017 3), així com facultar la presidència de la Comissió 

l’aprovació dels plecs, un cop informats favorablement per l’Assessoria Jurídica 

del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i la Intervenció 

General, i l’aprovació de l’expedient de contractació i per a ordenar l’obertura 

CUPS ADREÇA 
DATA FORMALITZACIÓ 

CONTRACTE 

ES0031405879990001HN0F AV. LLUIS COMPANYS, 17 LOC ATENEU 20/02/2015 

ES0031405836828001WL0F 
CAMI DEL MOLL, S/N. COTXERA TREN 
TURISTIC 

20/02/2015 

ES0031405631993001DY0F ANGEL GUIMERÀ, 2  (ESCOLES) 20/02/2015 

ES0031408495750001QG0F 
C/ ROSA SENSAT (LLAR INFANTS EL 
COMELLA) 

20/02/2015 

ES0031405632154001VY0F AV. DIPUTACIÓ, S/N PAVELLO ESPORTS 24/07/2015 

ES0031408423970001QZ0F 
C/IMPERIAL TARRACO, 2 PAVELLÓ 
FIRAL 

24/07/2015 

ES0031405940019001GR0F MAS DE LA COIXA 24/07/2015 



del procediment de licitació mitjançant la publicació dels corresponents anuncis 

de licitació. 

 

3r.- El 17 d’octubre de 2017, el president de la Comissió Central de 

Subministraments va resoldre l’aprovació dels plecs i la tramitació ordinària de 

l’expedient, mitjançant procediment obert i valoració de més d’un criteri, amb un 

valor estimat del contracte de 55.597.873,97, així com l’aprovació de l’expedient 

de contractació i ordenar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la 

publicació dels corresponents anuncis i la designació de les persones que 

integraran la Mesa de contractació. 

 

4art.- Vista la resolució d’adjudicació de l’acord marc del subministrament de 

combustible (exp. CCS 2017 3) de la Comissió Central de Subministraments del 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya de data gener 2018. 

Vist que l’esmentada resolució es resol adjudicar l’esmentat acord marc a les 

següents empreses 

 

1r – Adjudicar  l’Acord marc del subministrament de combustible (Exp. CCS 

2017 3)  a les empreses   següents ,  en  haver  presentat  les  ofertes  

econòmicament  més  avantatjoses,  en base a les puntuacions i motivacions 

reflectides  en l’annex d’aquest Acord: 

 

Lot  2:  Subministrament  de  carburant  per  a  vehicles  terrestres  

mitjançant  el  pagament  amb targeta magnètica en estacions de servei 

ubicades a la província de Tarragona. Solred, SA .  

 

5è.- Vista la clàusula TRENTA-TRESENA dels plecs de clàusules administratives 

particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc del 

subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3)– CONTRACTES BASATS. 

ENCÀRRECS DIRECTES SENSE CONCRECIÓ DE CONDICIONS que diu literalment 

que: 

 

Els Departaments, les entitats i les institucions destinataris de l’Acord 

marc, encarregaran directament els subministraments i serveis 

complementaris objecte d’aquest Acord marc en les condicions que es 

detallen a continuació. 

 

D’acord amb allò establert a l’article 33.4.a) de la Directiva 2014/24/UE 

del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre 

contractació pública, no es convoca una licitació posterior en aquest 

Acord marc on hi ha més d’un adjudicatari, ja que s’estableixen totes les 

condicions aplicables a la realització del subministrament, i s’estableix la 

forma objectiva per determinar quina de les empreses adjudicatàries de 

cada lot ho executarà. 

 

Cada entitat destinatària podrà encarregar directament els 

subministraments objecte d’aquest Acord marc a una o a més d’una de 



les empreses adjudicatàries, motivant-ho degudament, segons les 

condicions tècniques i econòmiques ofertes, per a l’execució dels 

subministraments inherents, i les seves necessitats, tant des del punt de 

vista tècnic com econòmic. 

 

Rebut el corresponent encàrrec, els subministraments objecte de 

l’Acord marc es realitzaran de conformitat amb el que es determina en 

els apartats següents: 

 

D’acord amb la previsió de l’article 198.3 del TRLCSP, aquests encàrrecs 

directes no requereixen licitació posterior, ja que les condicions 

d’execució material i el preu de referència que cada empresa aplicarà 

als encàrrecs han estat tancades i fixades per a cada lot en el 

procediment de licitació de l’Acord marc. 

 

Els encàrrecs seran gestionats per les persones designades pels 

departaments i entitats destinatàries de l’Acord marc. 

 

Durada dels encàrrecs de subministrament: 

 

Els encàrrecs tindran una durada d’un any, amb l’opció de pròrroga per 

un altre any més, com a màxim. La Comissió Central de 

Subministraments comunicarà l’opció de pròrroga durant el darrer 

trimestre de cada exercici. 

 

6è.- Vist que quan al lot 2, subministrament  de  carburant  per  a  vehicles  

terrestres  mitjançant  el  pagament  amb targeta magnètica en estacions de 

servei ubicades a la província de Tarragona, hi ha una única empresa 

adjudicatària que és Solred, SA es proposa adjudicar-li el contracte mentre estigui 

vigent l’Acord marc del subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3). 

 

Cal constatar que a dia d’avui l’Ajuntament de Móra la Nova ja té contractada 

l’empresa Solred, SA però sense gaudir dels descomptes de l’Acord marc del 

subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3). 

 

De manera que caldrà procedir a activar els descomptes corresponents fruits de 

l’Acord Marc del subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3). 

 

Els vehicles que a continuació es relacionen formen part del parc de vehicles de 

l’Ajuntament de Móra la Nova 

 

Contracte REPSOL:       915.462          

Tarjeta Vehicle Vehicle Qui porta Data Alta 

7078836489030014 … Moto Vigilants 30/10/2015 

7078836489030022 … 4x4 Toyota Hylux Brigada 30/10/2015 

7078836489030048 … Dumper+bidons Brigada 30/10/2015 

7078836489030055 …  4x4 Mitsubishi Brigada 30/10/2015 



7078836489030063 … Tractor Brigada 30/10/2015 

7078836489030071 … Turisme Citröen  Vigilants 14/03/2016 

7078836489030089 … Escombradora Brigada 05/09/2016 

 

7è.- Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova ha rebut la notificació  de part de la 

Comissió Central de Subministraments de la resolució (de data 27/04/2018) 

d’acceptació de la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova al 

Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, 

que gestiona la Comissió Central de Subministraments, en totes les categories de 

subministraments i de serveis, i posteriorment s’ha dut a terme la signatura del 

corresponent Conveni entre ambdues institucions. Per tant a dia d’avui 

l’Ajuntament de Móra la Nova forma part com a ens beneficiari dels Acords 

Marcs de d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent, 

ACORD: 

 

PRIMER.- CONTRACTAR a l’empresa Solred, SA el subministrament  de  carburant  

per  a  vehicles  terrestres  mitjançant  el  pagament  amb targeta magnètica en 

estacions de servei ubicades a la província de Tarragona, que precisin els 

vehicles que a continuació es relacionen formen part del parc de vehicles de 

l’Ajuntament de Móra la Nova 

 

Contracte REPSOL:       915.462          

Tarjeta Vehicle Vehicle Qui porta Data Alta 

7078836489030014 … Moto Vigilants 30/10/2015 

7078836489030022 … 4x4 Toyota Hylux Brigada 30/10/2015 

7078836489030048 … Dumper+bidons Brigada 30/10/2015 

7078836489030055 …  4x4 Mitsubishi Brigada 30/10/2015 

7078836489030063 … Tractor Brigada 30/10/2015 

7078836489030071 … Turisme Citröen  Vigilants 14/03/2016 

7078836489030089 … Escombradora Brigada 05/09/2016 

 

Cal constatar que a dia d’avui l’Ajuntament de Móra la Nova ja té contractada 

l’empresa Solred, SA però sense gaudir dels descomptes de l’Acord marc del 

subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3). 

 

De manera que caldrà procedir a activar els descomptes corresponents fruits de 

l’Acord Marc del subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3). 

 

SEGON.-  Aquests contracte tindrà una durada d’un any, amb l’opció de pròrroga 

per un altre any més, com a màxim, pròrroga que s’entendrà tàcitament 

acceptada per ambdues parts en cas de pròrroga de l’Acord marc del 

subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3)   per un any més. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària 



 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

DIVUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL PROCÉS 

SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL COM A 

PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. 

 
Per providència d’aquesta Alcaldia  de data 14/05/2018, es va incoar l’expedient per 

la constitució d´una borsa de treball destinada al servei de vigilància municipal, amb 

caràcter de funcionari interí, dins del grup de classificació C2 (C2 d´ara endavant), 

escala administració especial, subescala serveis especials (Vigilant municipal) per 

cobrir futures necessitats de nomenaments temporals. 

 

Que la Secretaria intervenció ha emès, en data 15/05/2018, l’informe corresponent i 

s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent, ACORD: 

 

Primer. Aprovar les bases reguladores (que figuren en l’expedient administratiu) de la 

convocatòria per a selecció, mitjançant concurs oposició i la constitució una borsa 

de treball, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, amb caràcter de 

funcionari interí, amb grup de classificació C2 (C2 d’ara endavant), escala 

administració especial, subescala serveis especials (Vigilant municipal) codificat de la 

següent manera a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament: 02.01.01.06., vacant 

a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, així com la constitució d’una borsa de 

treball per a futures incorporacions. 

 

Segon. Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir la 

plaça de vigilant municipal com a funcionari interí. 

 

Tercer.  Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el tauler d'anuncis de 

la corporació i en el Butlletí oficial de la Província. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

definitiu l’acord que es recull. 

 

DINOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL PROCÉS 

SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A ESPORTS-

FIRES A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER 

TEMPORAL. 

 

Per providència d’aquesta Alcaldia  de data 11/05/2018, es va iniciar l’expedient 

per seleccionar les persones necessàries per futures contractacions temporals en 

la catagoria de dinamitzador/a d’esports-fires, personal laboral, amb caràcter 

temporal, grup de classificació equiparable al grup C1. 

 



Que la Secretaria intervenció ha emès, en data 11/05/2018, l’informe 

corresponent i s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent, 

 

ACORD: 

 

Primer. Aprovar les bases reguladores (que figuren en l’expedient administratiu) 

de la convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball 

de dinamitzador/a d’esports-fires, personal laboral, amb caràcter temporal, grup 

de classificació equiparable al grup C1 per tal de poder cobrir eventuals 

necessitats de personal a l'ajuntament de Móra la Nova, personal laboral, amb 

caràcter temporal. 

 

Segon. Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir 

contractacions temporals de dinamitzador/a d’esports-fires, personal laboral, 

amb caràcter temporal, grup de classificació equiparable al grup C1. 

 

Tercer.  Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el tauler 

d'anuncis de la corporació i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Móra la 

Nova a l’apartat e-tauler així com al BOPT. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

VINTÈ. DESPATX D’OFICI.  

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DELS SEGÚENTS PUNTS DE 

L’ORDRE DEL DIA ES PASSEN A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ 

 

20.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 

Vist les bases de subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

per a programes concrees i activitats de Promoció Turística, atès que la base 

segona d’activitats subvencionables inclou les accions que es deriven dels plans 

fruit del SAM en Turisme impulsats pel patronat de Turisme de la Diputació de 

Tarragona i la URV. També les accions que es derivin de plans estratègics 

desenvolupats directament pels sol.licitants, l’Ajuntament de Móra la Nova 

disposa d'un document "Estratègies pel desenvolupament del turisme al municipi 

de Móra la Nova" promogut pel Patronat de Turisme de la Diputació de 

Tarragona i el SAM i realitzat per la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de 

Turisme de Catalunya.  

 

Dins de les accions que consten en el Pla d'Acció, referent a la gestió i 

comunicació, hi ha la creació d'un punt d'informació turística al Mas de la Coixa, 

on la persona encarregada de l'atenció presencial desenvolupi les següents 

tasques, entre altres, la comunicació i difusió per web, xarxes socials i altres 



canals. També portarà a terme la comunicació i difusió dels recursos turístics, 

propostes de rutes i itineraris, activitats i esdeveniments tant del municipi com de 

la comarca. Per tant es necessari tenir un suport amb paper, mitjançant mapes i 

tríptics, per oferir als visitants. Aquests suports en paper es podran digitalitzar per 

difondre per la web, canals i xarxes socials. 

 

Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova vol portar a terme la següent actuació, 

El.laboració i impressió de mapes i tríptics turístics. 

 

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

ACORD: 

 

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

subvenció per import de 1.258,00 euros corresponen la següent actuació, 

El.laboració i impressió de mapes i tríptics turístics. 

 

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. 
 

20.2 APROVACIÓ SI S’ESCAU, DELS CRITERIS DE SELECCIÓ I PRIORITZACIÓ DE LA 

SELECCIÓ DE L’ESTUDIANT A ESCOLLIR PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 

ACADÈMIQUES REMUNERADES (PRACTICUM ODISSEU). 

 

La Junta de Govern Local de data 24/04/2018, va acordar presentar les següents 

ofertes de treball d’acord amb les bases reguladores dels ajuts pràcticum 

Odisseu: 

 

 2 ofertes de practiques de grau de turisme. 

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

 

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.  

  

En data 17/05/2018 es rep correu electrònic del Practicum Odisseu, on consta els 

candidats que s’han inscrit en les ofertes de treball que va presentar l’Ajuntament 

de Móra la Nova. S’han presentat 3 candidatures per a l’oferta de pràctiques de 

Master de dones, gènere i ciutadania i una candidatura per a l’oferta de grau de 

turisme. La candidatura de grau de turisme no pot fer les pràctiques perquè no 



ha superat el mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el moment de sol.licitar 

les pràctiques. 

 

Per tant s’ha de portar a terme l’aprovació dels criteris de selecció i priorització 

de la selecció de l’estudiant a escollir per la realització de pràctiques 

acadèmiques remunerades (practicum odisseu) de les tres candidatures 

presentades en la oferta de pràctiques de Master de dones, gènere i ciutadania. 

 

Els criteris de selecció i priorització de la selecció de l’estudiant a escollir seran els 

següents: 

 

a) Estar matriculats, durant el curs que prevegi la convocatòria, en estudis 

oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de 

Catalunya i haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació, en 

el cas d'estudis de grau, en el moment de sol·licitar les pràctiques.  

 

b) Complir els requisits específics que l'empresa o la institució d'acollida 

demanin a l'oferta d'ajuts al pràcticum Odisseu a la qual s'opta (que es 

publicarà a la pàgina web ).  

 

c) Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en 

matèria de convenis de cooperació educativa, on les persones 

candidates estiguin matriculades.  

 

d) No haver tingut cap relació laboral contractual prèvia amb l'empresa o 

la institució on es duguin a terme les pràctiques.  

 

e) Haver presentat la seva candidatura durant la fase de campanya de 

difusió d'ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu amb 

l'excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com ho recull la base 

17. 

 

f) Relació entre els requisits quant a titulació sol.licitat en la descripció del 

projecte de pràctiques i la titulació del candidat/a. 70 punts 

 

g) Relació entre els altres requisits valorables (ofimàtica, treball en equip) 

sol.licitats en la descripció del projecte de pràctiques i el curriculum 

aportat per el/la candidat/a. 30 punts. 

 

La informació dels punts a,b,c i e d’aquests criteris de selecció i priorització dels 

candidats, són requisits d’admissió que venen predeterminats pel programa 

Practicum Odisseu. 

 

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

ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR els criteris de selecció i priorització de l’estudiant/a a escollir 

per la realització de pràctiques acadèmiques remunerades (practicum odisseu) 



de les tres candidatures presentades en la oferta de pràctiques de Master de 

dones, gènere i ciutadania, i que son els següents: 

 

a) Estar matriculats, durant el curs que prevegi la convocatòria, en estudis 

oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de 

Catalunya i haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació, en 

el cas d'estudis de grau, en el moment de sol·licitar les pràctiques.  

 

b) Complir els requisits específics que l'empresa o la institució d'acollida 

demanin a l'oferta d'ajuts al pràcticum Odisseu a la qual s'opta (que es 

publicarà a la pàgina web ).  

 

c) Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en 

matèria de convenis de cooperació educativa, on les persones 

candidates estiguin matriculades.  

 

d) No haver tingut cap relació laboral contractual prèvia amb l'empresa o 

la institució on es duguin a terme les pràctiques.  

 

e) Haver presentat la seva candidatura durant la fase de campanya de 

difusió d'ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu amb 

l'excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com ho recull la base 

17. 

 

f) Relació entre els requisits quant a titulació sol.licitat en la descripció del 

projecte de pràctiques i la titulació del candidat/a. 70 punts 

 

g) Relació entre els altres requisits valorables (ofimàtica, treball en equip) 

sol.licitats en la descripció del projecte de pràctiques i el curriculum 

aportat per el/la candidat/a. 30 punts. 

 

La informació dels punts a,b,c i e d’aquests criteris de selecció i priorització dels 

candidats, són requisits d’admissió que venen predeterminats pel programa 

Practicum Odisseu. 

 

SEGON: NOMENAR els membres del comité de selecció de l’estudiant/a a escollir 

per la realització de pràctiques acadèmiques remunerades (practicum odisseu) 

de les tres candidatures presentades en la oferta de pràctiques de Master de 

dones, gènere i ciutadania i que son els següents: 

 

Sra. Eva Vallespí Suñé, Regidora de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

Sr. Josep Maria Piñol Jurado, Secretari – Interventor de l’Ajuntament de 

Móra la Nova. 

Sr. Bruno Girones Balsebre, AODL de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

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 


