
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 23/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

DE MAIG DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 31/05/2018, 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 18/2018. 

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

CINQUÈ. 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 22/05/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 21/2018 



 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 23/05/2018 fins 31/05/2018 
 

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) 

2320 77602887J ---- 

ASSUMPTA MERCADER 

Contes Llar Infants fi curs 

Partida: 12/3232/22699/01  

 

332,50 € 

 
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 18/2018. 

 

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) 

896 VODAFONE. Telefonia mòbil 15/4 a 14/5.Fra. 18-896         169,32    

905 RION. Rev. extintors Mas Coixa. Fra.18-905         178,72    

906 RION. Mant. extintors magatzem brigada.Fra.18-906         124,57    

907 RION. Mant. extintor veh. vigilants.Fra.18-907             3,57    

908 RION. Mant. extintors+BIE Casa Consist.Fra.18-908         272,86    

909 RION. Mant. extintors+BIE Ateneu.Fra.18-909           34,24    

910 RION. Mant. extintors+BIE .Fra.18-910           65,88    

911 RION. Mant. extintors+BIE Llar Jubilats.Fra.18-911           33,64    

912 RION. Mant. extintors+BIE Pav. Esports.Fra.18-912         197,84    

913 RION. Mant. extintors Centre Inter.FFCC.Fra.18-913           53,54    

914 RION. Mant. extintors piscines.Fra.18-914           32,13    

915 RION. Mant. extintors Institut Escola.Fra.18-915           95,95    

916 RION. Mant. extintors Esc. Arts.Fra.18-916           45,56    

917 RION. Mant. extintors Banc Aliments.Fra.18-917           20,57    

918 RION. Mant. extintors llar infants.Fra.18-918           10,71    

919 RION. Mant. extintors magatzem poliespo.Fra.18-919           21,42    

920 CGRMRE. Voluminosos 1T18.Fra.18-920      1.033,90    

921 QUIRON. Servei prevenció 14/5 a 13/6.Fra.18-922         364,12    

923 ARGAEX. Prod. neteja piscines. Fra.18-923      1.435,06    

924 ARGAEX. Netejador grassa-desod.contenid.Fra.18-924         398,21    

925 APEIRON. Manteniment prog.cementiri.Fra.18-925         234,84    

926 D.PRIGOREANU. Queviures Diada Ermita. Fra.18-926         266,75    

927 JERONI MORAGAS. Díptics FIO 2018. Fra.18-927         283,14    



928 J.MORAGAS. Dríptics i cartells FIO 2018.Fra.18-928         196,02    

929 J.MORAGAS. Talonaris sorteig FIO 2018.Fra.18-929           54,45    

930 TELEFONICA. Telefonia fixa Maig. Fra.18-930         839,64    

931 TELEFONICA. Telefonia fixa Maig. Fra.18-931           62,32    

932 XEIC. Wimax Març Pisicines Municipals.Fra.18-932           39,91    

934 XEIC. WIMAX+Trucades Llar Infants Març.Fra.18-934           45,91    

935 APPLUS. ITV Remolc tractor. Fra.18-935           39,40    

936 APPLUS. ITV Tractor. Fra.18-936           39,40    

937 APPLUS. ITV Mitsubishi T1026AV.Fra.18-937           54,80    

938 A.MASALIAS. Serveis tècnics Maig. Fra.18-938         678,40    

939 A.MASALIAS.Redacció normes sub.reg.usos.Fra.18-939         445,20    

941 DISBEGRUP. Queviures Mas Coixa. Fra.18-941           25,37    

942 DISBEGRUP. Xocolata Sant Pau. Fra.18-942         129,86    

943 DISBEGRUP. Queviures Mas Coixa. Fra.18-943         285,28    

944 DISBEGRUP. Queviures Mas Coixa. Fra.18-944      1.258,13    

945 DISBEGRUP. Queviures Mas Coixa. Fra.18-945         133,21    

946 DISBEGRUP. Queviures Mas Coixa. Fra.18-946           64,21    

947 DISBEGRUP. Queviures caminada solidaria.Fra.18-947         184,14    

948 P.FAURA. Pa Mas de la Coixa. Fra.18-948           22,46    

950 LOCKEN. USB Acces port infra-roig.Fra.18-950         164,74    

951 J.SASPLUGAS. Serveis tècnics Maig.Fra.18-951         629,64    

953 LEFEBVRE. Subcripció Dret local.Fra.18-953      1.379,69    

 

TOTAL    12.148,72    

 

RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció 
Imp.Factura 

(Eur) 

922 A.MASALIAS.Dir.ob.Fase II inf.tu.faç.fl.Fra.18-922         990,04    

940 E.SALVI. Retro+Dumper Aubals arbres.Fra.18-940      4.150,30    

952 V.FUSTES. Tauló avet obra arbres Aubals.Fra.18-952           19,58    

 

TOTAL      5.159,92    

 

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. EXPEDIENT DE DIVISIÓ HORITZONTAL EDIFICI DEL ...  

 

DESCRIPCIÓ: Constitució d´un règim de divisió horitzontal 



Es dóna compte de la petició formulada per la senyora ..., núm. RE 2329, en data 

25/05/2018, actuant en nom propi  i en representació de ..., relativa a la sol.licitud  

d’atorgament de llicència urbanística per a la constitució d’un règim de divisió 

horitzontal en l’immoble situat al ... 

 

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

 

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

horitzontal en l’immoble del ...   de Móra la Nova, promoguda pels ...,  

 

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

concessió de la llicència de divisió horitzontal, que d´acord amb l´ordenança 

reguladora de la taxa per expedició de documents i tramitació d´expedients 

administratius. 

 

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

adients. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

4.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE D´ACTIVITATS DE TELECOMUNICACIONS. EXP. 1/18 

TELECO.  

 

EXP.  1/18 TELECO. 

ACTIVITAT: Servei de telecomunicacions a través de fibra òptica 

SITUACIÓ:  Terme municipal de  Móra la Nova 

RÈGIM: Activitats de telecomunicacions sotmeses a DECLARACIÓ RESPONSABLE. 

 

..., va comunicar en data 15/03/2018, mitjançant escrit núm. RE 732, l’inici de 

l’activitat dedicada al  SERVEI DE TELECOMUNICACIONS A TRAVÉS DE FIBRA 

ÒPTICA,  amb un pla de desplegament al municipi de Móra la Nova, mitjançant 

una declaració responsable. 

 

El tècnic municipal, en data 14/05/2018, ha informat favorablement  la 

declaració responsable formalitzada. 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, ACORDA: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la DECLARACIÓ RESPONSABLE realitzada per  

... per  l´exercici de l’activitat de SERVEI DE TELECOMUNICACIONS MITJANÇANT 

FIBRA ÒPTICA,  amb un pla de desplegament al municipi de Móra la Nova, 

d´acord amb l’Exp. 01/18 TELECO. 

 

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 del present acord 

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 

l´Alcalde 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. 

 

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DE TAXES EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 

Núm.  01/18 AI-DR. SOBRE PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. 

 

ACTIVITAT: Establiment d´homeopatia, quiromassatge i venda d´herbes 

medicinals. 

RÈGIM: INNÒCUA – DECLARACIÓ RESPONSABLE 

EXP : 1/18 AI-DR 

 

El senyor ..., va presentar en data 09/05/2018 i escrit  núm. RE 2032 i en data 

25/05/2018 i escrit núm. 2333, la documentació relativa a la DECLARACIÓ 

RESPONSABLE de l’activitat innòcua dedicada a ESTABLIMENT D´HOMEOPATIA, 

QUIROMASSATGE I VENDA D´HERBES,  ubicada al ... de  Móra la Nova. 

 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la DECLARCIÓ RESPONSABLE per l´exercici de 

l’activitat dedicada ESTABLIMENT D´HOMEOPATIA, QUIROMASSATGE I VENDA 

D´HERBES,  ubicada al ... de  Móra la Nova, d’acord amb l’Exp. 1/18 AI-DR  

 

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. 

 

4.4. EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA D´UNES OBRES 

PROMOGUDES PEL SENYOR ... 

 

ANTECEDENTS: 

 

EXP.: 1/2016 PLU 

 

En relació a l´expedient 1/2016 PLU, en data 13/09/2017 i amb núm. RE 3238, el 

senyor ..., va presentar un escrit al quan acompanyava una sèrie de nous 

documents que es van incorporar a l´expedient de protecció de la legalitat 

urbanística, al temps que demanava l´arxiu de l’expedient. 

 

Atès el contingut de l´informe transcrit, es proposa als membres de la Junta de 

Govern Local, l´adopció del següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ATORGAR un ÚLTIM termini de DOS MESOS per presentar la possible 

legalització de l´ampliació del magatzem construït i no ajustat a llicència, 

d´acord amb el procediment establert i amb la presentació de la documentació 

establerta al Pla Director Urbanístic d´Edificacions Tradicionals Agrícoles de les 

Terres de l´Ebre (PDU), d´acord amb el contingut de l‘informe del Serveis Tècncis 

Municipals de data 21/05/2018, i  a comptar des del dia següent al de notificació 

del present acord. 

 

SEGON. NOTIFICAR a l’interessat el present acord. 

 

TERCER. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 

tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

CINQUÈ. 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 

 



5.1 PROPOSTA PER L´APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE L’AUGMENT DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

Es dóna compte de les relacions de liquidacions de plusvàlua corresponents a les 

diferents sol.licituds presentades davant d´aquest Ajuntament. 

 

Es tracta d’un total de 64 liquidacions que ascendeixen a la quantitat de 

21.766,47 €. 

 

Vistes les liquidacions practicades, es proposa a  la Junta de Govern Local, 

l´adopció del següent ACORD: 

  

PRIMER: APROVAR la relació de liquidacions de plusvàlua núm. 1/2017 amb un 

total de 64 liquidacions que ascendeixen a un total de VINT-I-UN MIL SET-CENTS 

SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (21.766,47 €). 

 

SEGON: FORMALITZAR la tramesa les liquidacions a BASE-Gestió d’Ingressos Locals, 

mitjançant la plataforma SIBOA, amb la finalitat de que posi al cobrament les 

esmentades liquidacions. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

5.2 SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ CERTAMEN RAMADER.  

         

Es dona compte que l’Ajuntament de Móra la Nova sol.licitarà al 

Departament d'Agricultura, Ramaderia,Pesca i Alimentació, la 

documentació en relació a la sol·licitud d’autorització per tal de celebrar un 

Certamen Ramader en motiu de la 187 Edició de la Fira Agrícola, Ramadera i 

Industrial de Móra la Nova, que s’iniciarà el dia 25 d'octubre i finalitzarà el 28 del 

mateix mes d’enguany. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

elevant-se a definitiu l’acord que es recull. 
 

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, DEL CONTRACTE 

ADMINISTRATIU ESPECIAL DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA I PISTA 

POLIESPORTIVA. 

 

Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació, mitjançant procediment obert, 

tramitació urgent, del contracte administratiu especial del bar de les 

piscines municipals i pista polivalent temporada d’Estiu 2018.. 

 

Vista  l’acta efectuada per la mesa de contractació per a l’adjudicació 

del contacte administratiu especial del bar de les piscines municipals i 



pista polivalent temporada d’Estiu 2018, reunida en data 23/05/2018,  

segons la qual es va acordar acceptar a la licitació a les 2 úniques 

proposicions presentades: 

 
NÚM. NÚM. REGISTRE ENTRADA LICITADOR 

1 2281 de data 21/05/2018 SRA. LAIA VIVO GURRERA 

2 2282 de data 21/05/2018 SR. LADISLAV FERNANDO PULJIZEVIC 

TAMBINI 

 

Vista l’acta de la Mesa de Contractació del dia 24/05/2018 a les 19.15 

hores, per a l’obertura de les ofertes, SOBRE B, presentades pels interessats 

en el procediment obert, tramitació urgent, del contracte administratiu 

especial del bar de les piscines municipals i pista polivalent temporada 

d’Estiu 2018, en que es resultaren les següents ofertes: 

 

LICITADORS OFERTA ECONOMICA 
Sr. LADISLAV FERNANDO PULJIZEVIC 

TAMBINI 
1000 € (TEMPORADA ESTIU 

2018) 
Sra. LAIA VIVO GURRERA 1000 € (TEMPORADA ESTIU 

2018) 

 

Vista la clàusula 11ª del plec de clàusules administratives que regeixen el 

present contracte, que estableix que per la determinació de la millor 

oferta, s'estableix com a únic criteri de valoració, el millor cànon ofertat a 

favor de l'Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 145 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Criteri Tipus de criteri Puntuació 

1) Proposició econòmica Objectiu: valoració 

automàtica 

Fins a 100 punts 

Total 100 punts 

 

De manera que aplicant l’esmentat criteri de valoració en resulta la 

següent puntuació: 

 

LICITADORS OFERTA 

ECONOMICA 

Puntuació 

Sr. LADISLAV FERNANDO 

PULJIZEVIC TAMBINI 
1000 € (TEMPORADA 

ESTIU 2018) 
100 punts 

Sra. LAIA VIVO GURRERA 1000 € (TEMPORADA 

ESTIU 2018) 
100 punts 

 



Vist l’ empat entre les dues ofertes presentades la Mesa de Contractació 

del dia 24/05/2018 va ordenar REQUERIR als 2 licitadors,  Sr. LADISLAV 

FERNANDO PULJIZEVIC TAMBINI i Sra. LAIA VIVO GURRERA, per a que, en el 

seu cas, presentessin la justificació dels criteris a), b) o c) per desfer el 

desempat establerts a l’apartat segon de la clàusula 11 dels plecs de 

clàusules administratives que regeixen el present contracte, que literalment 

diu: 

 
En cas d’empat s’efectuarà caldrà estar als següents criteris per desempatar: 

 

a)   Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió 

social en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, 

el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major 

nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla. Cal justificar 

presentant contracte. 

b)   Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 

empreses. Cal justificar presentant contracte. 

c)   Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les 

empreses. Cal justificar presentant contracte. 

d)   El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a 

desempat. 

 

En data 25/05/2018 el Sr. LADISLAV FERNANDO PULJIZEVIC TAMBINI va 

presentar documentació justificativa de treballar com autònom en el 

camp de la restauració i tenir un únic contracte de llarga durada 

acreditant per tant el Menor percentatge de contractes temporals en la 

plantilla de cadascuna de les empreses. Consta en l’expedient la 

documentació justificativa. 

 

En data 25/05/2018 la Sra. LAIA VIVO GURRERA va manifestar que no podia 

acreditar cap dels criteris a), b) o c) establerts per desfer el desempat en 

la clàusula 11ª dels plecs de clàusules que regeixen el contracte. 

 

Vista l’acta de data 25/05/2018 de la Mesa de Contractació de proposta 

d’adjudicació provisional de l’esmentat contracte a favor del Sr. LADISLAV 

FERNANDO PULJIZEVIC TAMBINI. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern local de data 25 de maig de 2018 

d’adjudicació provisional del contracte al Sr. LADISLAV FERNANDO 

PULJIZEVIC TAMBINI i que FIXA 5 dies hàbils com a termini per tal que el Sr. 

LADISLAV FERNANDO PULJIZEVIC TAMBINI presenti a l’Ajuntament de Móra 

la Nova la següent documentació: 

 

1. Còpia de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 

contractada que garanteixi un capital mínim assegurat de 300.000 € 



2. Còpia del rebut justificatiu d’haver constituït una fiança per import 

de 500 €. 

3. Còpia del document acreditatiu del diploma/carnet de 

manipulador d’aliments. 

 

Presentada aquesta documentació justificativa per l’interessat en data 

31/05/2018 RE2366 procedeix adjudicar definitivament el contracte. 

 

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

 
PRIMER: ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el contracte  administratiu especial del 

servei de bar de la piscina i pista poliesportiva, temporada estiu 2018, al Sr. 

LADISLAV FERNANDO PULJIZEVIC TAMBINI, per la quantitat de MIL EUROS per 

tota la temporada (1.000,00 €), en concepte de cànon, d’acord amb el plec de 

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

 

SEGON: Els serveis objecte d’aquest contracte comprendrà la temporada d’estiu 

2018, d’acord a l’establert amb els plecs, i l’inici es començarà a comptar una 

vegada transcorreguts 3 dies hàbils des de la recepció de la notificació d’aquest 

acord, i en tot cas l’11 de juny de 2018, cas en el qual s’entendrà que s’accepta 

l’adjudicació per part de l’adjudicatari sense necessitat de formalització 

expressa. 

 

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

constituïda a favor de l’ajuntament garantia per import de CINC-CENTS  EUROS 

(500 €). 

 

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

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

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

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

durant el període de vigència del contracte.  

 

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

la data de  d’adjudicació del present contracte presenta una lectura de 021937 

kW. 

 

CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari. 

 

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

administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant la 

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

recepció d'aquesta notificació, o directament recurs contenciós administratiu 

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

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

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



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

que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 

L’ingrés del cànon s’haurà de realitzar a l’O.A.C. (Oficina d’Atenció al Ciutadà) 

situada als baixos del carrer Major núm. 88 de Móra la Nova, en horari de 10:30 

a 14:00 hores, o en el compte de núm. ES08 0182 5634 1900 0000 3267 el titular 

del qual és l’Ajuntament de Móra la Nova, fent constar en l’ordre de 

transferència el núm. 05/2018 CANON. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATA 21/05/2017 

D’APROVACIÓ D’UNES BASES REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ 

D’UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, 

FUNCIONARI INTERÍ, AMB GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2 (C2 D’ARA ENDAVANT), 

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS  (VIGILANT 

MUNICIPAL) PER A COBRIR FUTURES NECESSITATS DE VIGILANTS MUNICIPALS 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que s’han trobat dos errades a l’acord que aprova les bases que regiran el 

procés selectiu – sistema de concurs-oposició - per a la constitució d’una borsa 

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

grup de classificació C2 (C2 d’ara endavant), escala administració especial, 

subescala serveis especials  (Vigilant municipal) per a cobrir futures necessitats de 

vigilants municipals, i d’acord amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es proposa 

la següent rectificació: 

 

Concretament es proposa la rectificació parcial de la base 3 i 4 amb el següent 

contingut: 

 

Base 3. Requisits dels aspirants 

 

On diu:  
 

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la 

data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents 

requisits: 

 

i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B (B transport públic) 

 

Ha de dir: 

 



Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la 

data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents 

requisits: 

 

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la 

data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents 

requisits: 

 

i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B  

 

Base 4. Presentació de sol·licituds 

 

On diu:  

 

El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitza als 15 dies 

naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona. 

 

Ha de dir: 

 

El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitza als 20 dies 

naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar la rectificació parcial de la base 3a i 4a d’acord amb el 

contingut que s’exposa en l’apartat d’antecedents d’aquest acord. 

 

SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província la rectificació parcial de la base 

3a i 4a. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

I no havent més assumptes a tractar, es donà per finalitzada la sessió d’ordre de 

la Presidència, essent les 20.15 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


