
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 26/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

JUNY DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 19/06/2018, 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 20/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, d’acceptació d’una donació. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de desestimació d’expedient de responsabilitat patrimonial. 
SETÈ. Aprovació, si escau, de premis de fogueres. 

VUITÈ. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a personal. 

NOVÈ. Aprovació, si escau, d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicacions. 

DESÈ. Aprovació, si escau, de renúncia a una de les dos sol·licituds duplicades de subvenció al 

departament d’ensenyament de l’escola municipal d’art i disseny de Móra la Nova. 

ONZÈ. Aprovació, si escau, del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques 

externes dels estudiants de la universitat de Barcelona amb l’ajuntament de Móra la Nova.. 

DOTZÈ. 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 05/06/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 24/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 13/06/2018 fins 19/06/2018 
 

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) 

2472 B58265240 ---- 

FERRER&OJEDA 

Assegurança activitats estiu 

Partida: 00/929/22400/01 

 

 

540,00 € 

2545 B43814938 ---- 

MORA D’EBRE BUS,  SL 

Trasllat RGG a piscines estiu 

Partida: 05/334/22609/01 

 

 

71,80 € 

2547 39894230V 0700532 

JOAN CARLES MARTI 

Mant. climatització Casa Cons., Llar 

jubilats i infants 

Partida: Varies XX/21200/01 

 

 

 

477,95 € 

2555 B43120534 1800-0179 

AMBIENT SERVEI,  SL 

Tractament tèrmits Casa consist. I 

inst. Escola 

Partida: 07/311/21000/01  

 

1.541,54 € (1r any) 

1.337,05 € (2n any) 

1.242,67 € (3r any) 

2597 35017803G ----- 

ROSA FITE PEREZ 

Espectacle Sant Joan 

Partida: 05/334/22609/01 

 

 

306,61 € 

 
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 19/2018. 

 
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)  

1038 CORREOS. Servei postal Maig. Fra.18-1038         262,50    

1039 CAPELGE. Posada en marxa piscines 2018.Fra.18-1039         836,51    

1040 CCRE. Tractament rebuig Maig. Fra.18-1040    16.446,68    

1041 MORADIAGONAL.Sop.com.festes carnestol.Fra.18-1041         125,40    

1042 DISBEGRUP. 84 caixes aigua Brigada.Fra.18-1042         252,69    

1044 MORADIAGONAL. Dinars 25è Equus Ebre.Fra.18-1044      2.997,28    

1045 MORADIAGONAL. 5 Dinars Fira Esport.Fra.18-1045         110,00    

1046 ENDESA.El.magatzem brigada 19/3 a 17/5.Fra.18-1046           62,35    

1047 ENDESA. E. Pub. Molló 19/3 a 17/5.Fra.18-1048           54,74    

1048 ENDESA.En.Pub.Pensions/Major 22/3a22/5.Fra.18-1048         163,04    

1049 ENDESA. En. Pub. C.Bruc 31/3 a 30/4.Fra.18-1047           68,55    

1050 ENDESA. En. Pub. Terraplé 31/3 a 30/4.Fra.18-1050           49,79    



1051 ENDESA.En.Pub.Pda.Diumenges 31/3a30/4.Fra.18-1051           15,61    

1052 ENDESA. El. Banc Aliments Maig.Fra.18-1052           40,67    

1053 ENDESA. En. Pub.Pl.Catalunya 30/4a31/5.Fra.18-1053         311,76    

1054 ENDESA.El.Casa Consistorial 30/4a 31/5.Fra.18-1054         825,15    

1055 ENDESA. En.Pub. C.Ginesta 30/4a31/5.Fra.18-1055           54,95    

1056 ENDESA. En.Pub. C. Bruc 30/4a31/5.Fra.18-1056           68,18    

1057 ENDESA. En. Pub. Terraplé 30/4 a 31/5.Fra.18-1057           43,34    

1058 ENDESA. En.Pub.Pda.Diumenges 30/4a31/5.Fra.18-1058           13,92    

1059 ENDESA. El.camp Futbla/Pav.Esp.4/5a5/6.Fra.18-1059         604,02    

1060 ENDESA. Centre interp. 4/5 a 5/6. Fra.18-1060         225,01    

1061 ENDESA. EN. Pub. Molló 4/5 a 5/6.Fra.18-1061         106,32    

1062 ENDESA. En.Pub.C.Industria 30/4 a 31/5.Fra.18-1062         295,70    

1063 ENDESA. En.Pub.C.Diagonal 4/5 a 5/6.Fra.18-1063         626,62    

1064 R.SANCHO.Canvi pastilles frens veh.Bri.Fra.18-1064         205,44    

1065 DISBEGRUP. Aigua Fira Vi+St.Joan.Fra.18-1065           98,48    

1066 AGRÀRIA MLN. Lloguer Bodega Maig.Fra.18-1066         850,00    

1067 R.VILAS. Grua sanció 06/6946-2018.Fra.18-1067         102,85    

1069 DISBEGRUP. Queviures Sant Joan.Fra.18-1069         149,49    

1070 FERRER&O.Asseg.25è Festa Lluna Plena.Fra.18-1070         154,54    

1072 M.AUTO. Rep. hidraulic esq. Dumper.Fra.18-1072         668,72    

1073 ACMLN.Vals concurs Buscaclicks 2017.Fra.18-1073         135,00    

1074 LIMPLAS. Hipoclòrit+alboral piscines. Fra.18-1074         952,75    

1075 L.CASADO. Mat. divers Escola Arts. Fra.18-1075           15,01    

1076 L.CASADO. Mat. divers Escola Arts. Fra.18-1076             7,11    

1077 M.AUTO. Neteja injec. Piquersa.Fra.18-1077         337,05    

1078 LLAURADO. Pintura mant. piscines. Fra.18-1078           87,54    

1079 LLAURADO. Mat. rep. Casal. Fra.18-1079           50,90    

1080 LLAURADO. Pintura llar infants. Fra.18-1080           10,59    

1081 LLAURADO. Mat. mant. Escola Arts. Fra.18-1081           49,91    

1082 LLAURADO. Mat. mant. parcs i jardins. Fra.18-1082         129,32    

1083 LLAURADO. Flotador WC Llar infants. Fra.18-1083             7,36    

1084 LLAURADO. Aixeta+mat. rep.Pav.Esports. Fra.18-1084           79,82    

1085 LLAURADO. Mat. pintura Pav. Firal. Fra.18-1085           62,62    

1086 LLAURADO. Mat. rep. WC+pintura piscin.Fra.18-1086         179,36    

1088 MORADIAGONAL.30 Dinars concurs Fira Vi.Fra.18-1088         462,00    

1090 RAIOLA.Dom. firamoralanova.cat Juliol.Fra.18-1090             3,57    

 

TOTAL    29.460,21    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció 
 Imp.Factura 

(Eur)  

1043 JC MARTI. Instal. AAEE ob.oficina.Fra.18-1043      1.149,50    

1089 V.FUESTES. Pals tutorials arbres. Fra.18-1089           60,98    

 

TOTAL      1.210,48    

 
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 COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO 

SUBSTANCIALS D’OBRES. 

 

Vist el Conveni regulador signat en data 08/08/2017 entre l’Ajuntament de Móra 

la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que regula les condicions de la 

col·laboració d’aquests dos ens per la execució de l’actuació INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORT TURÍSTIC I COMERCIAL PER A LA FAÇANA FLUVIAL DEL NUCLI DE MÓRA 

LA NOVA. 

 

Vista l’actuació “Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana 

fluvial del nucli de Móra la Nova” com a projecte d’inversió i concretament la 

SEVA fase 1ª “edifici acabat, amb serveis i equipat”, per import de SEIXANTA-CINC 

MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (65.244,73 €). 

 

Vist que es considera més adient (pel departament de Carreteres de la 

Generalitat de Catalunya, Servei de mobilitat) que es reconsideri la ubicació 

concreta de l’edifici del punt d’informació atenent a raons de seguretat vial. 

 

Concretament es demana a l’Ajuntament de Móra la Nova desplaci 

lleugerament la ubicació de la caseta, dins la mateixa parcel·la cadastral 

43095A015000350000KM. La nova ubicació es pot veure en plànol que obra en 

l’expedient administratiu. 

 

Vist l’informe del servei de mobilitat de les Terres de l’Ebre, de data 23 d’abril de 

2018 que autoritza la nova ubicació de la caseta a l’Ajuntament de Móra Nova 

 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, Sr. Antoni Masalias, de data 05-06-

2018 que literalment diu: 

 

Canvi de situació de l’edifici d’informació de la Infraestructura de suport turístics a 

la façana fluvial de la població de Móra la Nova, Fase I. 
 

En un principi estava previst emplaçar la caseta d’informació i venda de productes 

locals en la placeta que hi ha al nivell de l’accés a l’Alberg.  

 

Al tramitar la renovació de l’autorització del Departament de Carreteres que havia 

caducat, resulta que des de la Direcció General han donat directrius expresses en 

que s’apliqui la distància mínima de separació de 25 metres inclòs per situacions 

especials com la de l’actuació que havia estat autoritzada inicialment. 

 

A l’efecte s’ha considerat una alternativa que es una modificació no substancial, 

consistent en disposar-la en l’espai lliure situat al fons de l’accés de vehicles des de 

la rotonda del creuament entre la N-420 i la C-12. 

 

Aquesta situació ha estat estimada favorablement per el Departament de Carreters 

de la Generalitat i per la Demarcació de carreteres de l’Estat a Tarragona, es 

disposa de físicament de l’autorització del Departament i estem pendents de rebre 

la de la Demarcació. 

 



La modificació, tal com s’ha dit no es substancial i no afecta a cap dimensió o 

servei previst així com no representa cap variació en el pressupost de l’obra. 

 

Atès que la mateixa ja està adjudicada a PAMESA considero que no es necessari 

modificar el contracte doncs la modificació no es substancial i no està afectat el 

pressupost, no més caldrà fer-lo constar en l’acta de replanteig de l’obra. 

 

Adjunto plànol de situació definitiu i l’autorització. 

Móra la Nova, juny de 2018 

Antoni Masalias 

Arquitecte 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Vist l’article  8 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística, que estableix que l’aprovació dels 

projectes d’obra no necessiten llicència urbanística prèvia a la seva execució 

material, ja que l’aprovació del projecte substitueix la llicència. 

 
Article  8: Obres ordinàries promogudes per l’administració municipal 

Els projectes d’obres locals ordinàries que promouen les administracions municipals i els 

organismes autònoms, les societats i altres ens que en són dependents es tramiten i s’aproven 

de conformitat amb la legislació sobre règim local. Mitjançant l’aprovació d’aquests 

projectes, l’òrgan competent controla l’adequació de les obres projectades a les 

determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i no necessiten llicència urbanística prèvia 

a la seva execució material. 

 

Vist que el cas que ens ocupa és el d’una modificació no substancial, per canvi 

d’ubicació, de les obres a executar i que per analogia es pot aplicar, en els casos 

de modificació d’un projecte d’obres, els articles 35, 33.2 i  76 del DECRET 64/2014, 

de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística, que estableix que per supòsits de modificacions no substancials del 

projecte autoritzat es pot dur a terme una comunicació explicant les 

modificacions no substancials. 
 

Article 35 

Obres que no s’ajusten al projecte autoritzat 

Si, en el moment de redactar el projecte d’execució a què fa referència l’article 34.3 o 

d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a terme obres que no 

s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de sol·licitar nova 

llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la llicència no sigui exigible 

per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, que les obres esmentades no 

comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació 

prèvia corresponent d’acord amb l’article 76. S’entén que les obres comporten una alteració 

substancial del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2. 

 
Article 33.2 Ultra els supòsits a què fa referència la legislació sobre ordenació de l’edificació, 

també requereixen projecte tècnic les sol·licituds de llicència urbanística que facin referència 

a altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament 

total o parcial de les obres existents quan afectin: 

 

a) Els fonaments o els elements estructurals. 

 

b) El volum o les superfícies construïdes. 



 

c) L’ús urbanístic. 

 

d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 

independent. 

 

e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció 

patrimonial cultural o urbanística. 

 

Article 76 

Comunicació d’obres que no s’ajusten al projecte tècnic autoritzat 

76.1 La persona titular de la llicència urbanística ha de comunicar a l’administració atorgant 

les obres a què fa referència l’article 35 prèviament a la seva execució. Amb la comunicació 

prèvia ha d’aportar la documentació escrita i gràfica que esmeni el projecte autoritzat i, si 

s’escau, el projecte d’execució que el desenvolupa. També ha d’aportar un informe detallat 

subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre els aspectes següents: 

 

a) Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat. 

 

b) Justificació de la seva execució. 

 

c) Caràcter no substancial de l’alteració. 

 

d) Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER: APROVAR la modificació no substancial de les obres que afecten a la 

ubicació de la caseta punt d’informació en relació a l’actuació “Infraestructura 

de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del nucli de Móra la Nova” 

com a projecte d’inversió i concretament a la seva fase 1ª “edifici acabat, amb 

serveis i equipat”, per import de SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-

QUATRE EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (65.244,73 €). 

 

SEGON: COMUNICAR aquesta modificació no substancial al Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre, adjuntant a aquesta comunicació la documentació anexa 

(informe dels serveis tècnics, plànol amb nova ubicació, informe del servei de 

mobilitat de les Terres de l’Ebre) 

 

TERCER: 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. 

 

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’ACCEPTACIÓ D’UNA DONACIÓ. 

 

Examinat l’expedient incoat per a l’acceptació de la donació proposada per en 

..., en nom i representació de l’Associació AGRUPACIÓ DEL REMEI, d’un punt de 

connexió d’electricitat ubicat al ... de Móra la Nova.  

        

_ 

ACORDA 

_ 

PRIMER.- Acceptar la donació de proposada per en ..., en nom i 

representació de l’Associació AGRUPACIÓ DEL REMEI, d’un punt de 

connexió d’electricitat ubicat al ... de Móra la Nova.  

 

SEGON.- Que la donació gratuïta a l’Ajuntament de Móra la Nova del bé 

descrit en el punt primer per l’Associació AGRUPACIÓ DEL REMEI, faculta a 

l’Ajuntament de Móra la Nova a desplaçar el punt de connexió 

d’electricitat sempre i quan s’ubiqui en l’entorn del Barri de Remei i amb la 

condició que l’Ajuntament de Móra la Nova permeti la connexió a 

l’Associació AGRUPACIÓ DEL REMEI en ocasions de revetlles populars 

organitzades per l’esmentada associació. 

 

TERCER.- Procedir a la realització l’oportuna inscripció a l’Inventari 

Municipal de Béns i, si escau, al Registre de la Propietat. 

_ 

QUART.- Notificar [el present acord a l’interessat, amb indicació dels 

recursos que procedeixin: Contra aquest Acord, que posa fi a la via 

administrativa, pot interposar, alternativament, o recurs de reposició 

potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 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, o recurs 

contenciós – administratiu, davant els Jutjats del Contenciós – Administratiu 

de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 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 Contenciosa – 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. 

 

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL. 

 

ASSUMPTE: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL INICIADA PER LA SENYORA ... CONTRA L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA 

NOVA 

 

Antecedents administratius 

 

1. La senyora ... va presentar un escrit de reclamació de responsabilitat 

patrimonial contra l’Ajuntament de Móra la Nova pels danys soferts, segons 

manifesta, al sofrir un tall en la seva mà dreta amb una rajola de la paret que 

estava trencada del lavabo de dones del poliesportiu municipal, a les 5:00 hores 

de la nit del 30/7/2016, que es celebrava la festa anomenada “ Nit DJ’S”. 

 

ACORD : 

 

PRIMER: DESESTIMAR, d’acord els fonaments de dret exposats, la reclamació 

patrimonial presentada per la senyora ... contra l’Ajuntament de Móra la Nova, 

pels danys soferts, segons manifesta, al tallar-se amb una rajola de la paret del 

lavabo de dones del poliesportiu de la localitat. 

 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la Sra. ...(a efectes de notificació a la Lletrada 

Sra. ...) i a la corredoria d’assegurançes ... 

 

Règim de recursos: 

 

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de 

l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Tarragona. 

 

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini 

màxim d’un mes des de l’endemà de la notificació, davant el president 

d’aquesta Corporació. 

 

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 PREMIS DE FOGUERES. 

 

En data 23/06/2018, hi ha prevista la celebració del concurs de fogueres de Sant 

Joan de Móra la Nova. 

 

Vistos els premis econòmics que s’han d’atorgar en aquest concurs. 



 

Per tot això la Junta de Govern Local, acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la celebració del concurs  de fogueres de Sant Joan de Móra la 

Nova el dissabte dia 23 de juny de 2018. 

 

SEGON. Aprovar l’atorgament dels premis econòmics següents: 

 

 1r classificat:  ....... 75,00 € 

 2n classificat:  ...... 50,00 € 

 3r classificat:  ....... 25,00 € 

 

La resta de participants en el concurs, rebran una gratificació de 10,00 € per la 

seva participació. 

 

TERCER. Comunicar aquest acord als Serveis de Tresoreria de l’Ajuntament, per al 

seu pagament. 

 

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’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL. 

 

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ATORGAMENT DEL PRIMER QUINQUENI A LA SRA. NOURA 

MATAOUI. 

 

D’acord amb la instància presentada per la senyora NOURA MATAOUI amb 

registre d’entrada número 2407 de data 05/06/2018 referent  la sol·licitud de 

reconeixement del primer quinquenni des del dia 16/06/2018. 

 

D’acord amb el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra 

la Nova, d’acord amb l’article 33 apartat 3 de retribucions complementàries que 

transcrit literalment diu “Els quinquennis es cobraran en concepte de fidelitat 

cada 5 anys de permanència a l’ajuntament, a comptar des de la data de l’últim 

augment de nivell assolit, o en cas que no se n’hagi assolit cap o que no hagi 

variat l’inicial, a partir de la data d’incorporació a l’empresa. 

 

Del total del còmput de la permanència es tindran en compte només els 

quinquennis que es generin a partir de la data 22/05/2015. De manera que la 

generació, reconeixement i retribució del primer quinquenni serà a partir 

d’aquesta data, no retribuïnt-se el quinquennis generats amb anterioritat a 

aquesta data.  

 

De manera que atès que en l’anterior conveni es reconeixia l’augment de nivell 

cada 5 anys, no es podrà demanar els quinquennis generats abans de la data 

22/05/2015. El concepte retributiu de quinquenni substitueix l’anterior regulació 

d’augment de nivell per cada 5 anys de permanència. 



Tots els treballadors tindran un augment de 50 euros mensuals en la seva nòmina 

per les 14 pagues anuals en concepte de quinquenni.” 

 

Vist l’informe favorable del secretari Interventor, la Junta de Govern Local 

PROPOSA aprovar el reconeixement del PRIMER QUINQUENNI, d’acord amb el 

que s’assenyala, i amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació, 

a la següent treballadora: 

 

EMPLEAT PÚBLIC  Data últim augment de 

nivell  

DATA EFECTES 

PRIMER QUINQUENI 

NOURA MATAOUI 16/06/2013 16/06/2018 

 

NOTIFICAR aquesta resolució al interessat per a la seva efectivitat. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 

DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 

 

ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS  

 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 

municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la 

contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de 

telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions 

electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.  

 

II. Que el Consorci Localret va adjudicar per Decrets de Presidència 2017/013, de 

6 de setembre i 2017/009, d’11 de maig, respectivament, els lots 1 i 2 del 

contracte denominat “Serveis de telecomunicacions dels municipis, consells 

comarcals, Diputació i ens locals adherits al procés de contractació agregada 

de la demarcació de Tarragona” (exp. 2016/001) per un període de dos anys 

comptats des de la formalització del contracte, prorrogables fins a un màxim de 

dos anys més, a les següents empreses i pels següents imports: 

 

LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet 

en ubicació física permanent a l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU, per 

un import de 1.158.055,58€, del qual correspon a l’IVA del 21% l’import de 

200.984,85 € i, per tant, amb una base imposable de 957.070,73€.  

 

LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic fix a 

mòbil que, opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar per 

enllaços de l’operador de telefonia mòbil a l’empresa VODAFONE ESPAÑA 

SAU, per un import de 273.354,48 €, del qual correspon a l’IVA del 21% 

l’import de 47.441,69€ i, per tant, amb una base imposable de 225.912,79 €. 



 

L’Ajuntament de Móra la Nova, en la Junta de Govern Local de  data 27/01/2016 

va aprovar l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicacions promoguda pel consorci Localret, com entitat beneficiaria de 

la contractació centralitzada de serveis de comunicacions mòbils de veu i dades 

(Lot 2). 

 

Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova vol d’adherir-se de forma expressa i 

participar com entitat beneficiaria de la contractació centralitzada de serveis de 

comunicacions fixes (Lot 1). 

 

III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Móra la Nova d’adherir-se al contracte 

centralitzat de serveis de telecomunicacions,  i que té una despesa estimada de 

14.593,00.€ per a aquesta contractació. 

 

IV. Vist allò que l’article 205 del TRLCSP disposa que les entitats locals, així com els 

organismes i entitats dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició 

centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta llei. 

 

V. Atès que l’expedient de contractació preveu expressament la possibilitat que 

el contracte sigui modificat:  

  

a)     En el plec de clàusules administratives particulars (PCAP): Segons la clàusula 

17a, una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà 

modificar-lo en els supòsits que preveuen els articles 106 i 107 del TRLCSP i 9 del 

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública.* Els motius o causes d’aquestes modificacions han d’estar degudament 

justificats mitjançant els corresponents informes tècnic i jurídic, que hauran de 

formar part de l’expedient. A l’apartat L del quadre resum s’estableixen les 

causes, la descripció i altres aspectes sobre les modificacions previstes.  

  

b)    En el quadre de característiques: A l’apartat L s’estableix que tindran el 

caràcter de modificacions previstes els increments de serveis contractats. Les 

modificacions previstes no podran superar el 50 % del preu global d’adjudicació."  

 

Atès que, de conformitat amb el que estableixen els articles 88, 105 i 106 del 

TRLCSP, els contractes del sector públic es poden modificar quan s’hagi previst en 

els plecs o en l’anunci de licitació i s’hagin detallat de manera clara, precisa i 

inequívoca les condicions en què se’n pot fer ús, així com l’abast i els límits de les 

modificacions que es poden acordar (Modificacions previstes). 

 

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local, PROPOSA adoptar els següents  

 

ACORDS 

 

PRIMER. Ampliar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova al contracte  

centralitzat de serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret, que 



a dia d’avui compren únicament els serveis de comunicacions mòbils de veu i 

dades (Lot 2), incorporant també els serveis de comunicacions fixes de veu i 

dades i d’accés a Internet (Lot 1),  tot assumint el compromís de complir les 

obligacions que se’n derivin. 

 

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en nom i 

representació de l’Ajuntament de Móra la Nova, puguin obtenir de qualsevol 

operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal 

efecte, aquest ens facilitarà a  LOCALRET les claus d’accés per a la consulta 

telemàtica de l’esmentada informació. 

 

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 

plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 

podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de 

l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació. 

 

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni 

referit en l’acord primer. 

 

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que l’Ajuntament de Móra la Nova 

preveu destinar al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions 

adjudicat per LOCALRET serà d’un import de 14.593,00, IVA inclòs, per als lots que 

tot seguit es detallen (marcar amb una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió): 

 

Adhesió Lot Import/any (€) 

 1 Veu i dades en ubicació fixa 10.593,00€ 

 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 4.000,00€ 

Total 14.593,00€ 

 

QUART. Declarar que existeix consignació pressupostària suficient i s’assumeix el 

compromís de realitzar-la per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 

següents afectats per aquesta contractació centralitzada  en el pressupost de 

l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde en 

representació de l’Ajuntament de Móra la Nova per realitzar els tràmits i adoptar 

les resolucions necessàries per executar els presents acords. 
 

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 RENÚNCIA A UNA DE LES DOS SOL·LICITUDS 

DUPLICADES DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE MÓRA LA NOVA. 

 



En la Junta de Govern Local de data 24/04/2018 es va aprovar demanar al 

Departament d’Ensenyament una subvenció per al funcionament d’Escoles d’Art 

de titularitat d’una corporació local dels cicles de formació específica de 

decoració ceràmica, ceràmica artística i esmaltatge sobre metall de l’escola 

municipal d’art i disseny de Móra la Nova, per un import de 72.650,87 €. 

 

En data 14/06/2018 es rep escrit del Departament d’Ensenyament, Direcció 

General de Centres Públics informant que s’han presentat per duplicat la 

sol·licitud per la subvenció d’escoles d’art, i que ambdues han quedat registrades 

a l’ aplicació informàtica amb dos codis d’expedients diferents, per tant s’ha de 

donar de baixa una sol·licitud i així poder continuar amb la tramitació de l’altre 

expedient de sol·licitud de subvenció. 

 

Els codis de les sol·licituds enviades son les següents: 

 

 ENS013/18/00006: Enviat a les 9.27 

 ENS013/18/00005: Enviat a les 12.04 

 

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

 

ACORD : 

 

PRIMER:  SOL.LICITAR al Departament d’Ensenyament la renuncia a la sol·licitud 

de subvenció amb codi ENS013/18/00006 i així poder donar-la de baixa de 

l’aplicació informàtica i poder continuar amb la tramitació de la sol·licitud de 

subvenció de l’altre expedient amb el codi ENS013/18/00005: 

 

SEGON: COMUNICAR aquest acord al Departament d’Ensenyament, Direcció 

General de Centres Públics. 

 
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, DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE 

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA AMB L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA. 

 

En la Junta de Govern Local de data 24/04/2018 es va resoldre presentar al 

Practicum Odisseu les següents ofertes de pràctiques: 

 

 2 ofertes de practiques de grau de turisme 

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

 

En la Junta de Govern  Local de data 15/05/2018 es van 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. 



 

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. 

 

En data 22/05/2018 es va portar a terme 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, d’acord amb l’acta realitzada. 

 

La llista prioritzada de les persones candidates avaluades segons els diferents 

criteris definits prèviament és el següent: 

 

Nom i Cognoms Puntuació 

Sandra Ordoño Cugat 90 punts  –  70 punts criteri f) / 20 punts criteri g  

Maria Gispert Pañella 20 punts  –   0 punts criteri f) / 20 punts criteri g  

Elia Cuello Fontanet No pot accedir a la selecció ja que ha tingut relació 

laboral amb l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

La candidata seleccionada per la realització de pràctiques acadèmiques 

remunerades (practicum odisseu)  en la oferta de pràctiques de master de 

dones, gènere i ciutadania és la Sra. Sra. Sandra Ordoño Cugat. 

 

En la Junta de Govern Local de data 22/05/2018  es va resoldre sol.licitar un ajut a 

l’AGAUR( Agència de Gestió  d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per import de 

750,00 euros (300 hores x 2.5 euros/hora), per la realització de pràctiques 

acadèmiques remunerades a l’Ajuntament de Móra la Nova de Master d’Estudis 

de dones, gènere i ciutadania. La candidata seleccionada per la realització de 

pràctiques acadèmiques remunerades és la Sra. Sra. Sandra Ordoño Cugat. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova vol portar a terme el projecte de pràctiques 

acadèmiques remunerades, anticipadament de la resolució d’atorgació de la 

subvenció sol.licitada a l’AGAUR, les tasques a realitzar son les següents: 

 

 Suport en l’el.laboració del Pla Local de la Dona 

 El.laboració del protocol d’assetjament sexual en l’àmbit laboral. 

 El.laboració del Pla d’Igualtat entre homes i Dones. 

 

Per a la realització d’aquestes pràctiques es necessari firmar un conveni de 

cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la 

Universitat de Barcelona amb l’Ajuntament de Móra la Nova. L’objecte d’aquest 

conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes 

d’estudiants (a partir d’ara pràctiques d’estudiants) de la Universitat de Barcelona 



(a partir d’ara UB), a través d’entitats col·laboradores, com ara empreses, 

institucions i entitats públiques i privades (a partir d’ara empreses i institucions). 

 

Vist el conveni, el conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques 

externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona amb l’Ajuntament de Móra 
la Nova. 

 

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

 

ACORD: 

 

PRIMER. APROVAR el conveni de cooperació educativa de pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona amb 

l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

SEGON. NOTIFICAR aquesta acord a la Universitat de Barcelona. 

 

TERCER. FACULTAR a l’Alcalde per la signatura del citat Conveni.  

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

DOTZÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DEL SEGÜENT PUNT DE 

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

 

12.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA D’ESPECTACLE PÚBLIC  AMB 

MOTIU DE LA NIT DE LA VESPRA DE SANT JOAN, EL DIA 23 DE JUNY DE 2018 

 

ANTECEDENTS 

 

Aquest Ajuntament té intenció de realitzar, la festa de Sant Joan 2018. 

 

En data 21 de juny de 2018, els serveis municipals van redactar la memòria 

de l’espectacle públic a celebrar el dia 23 de juny de 2018  a partir de les 

19:00  hores, a organitzar per l’Ajuntament. 

 

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 

següent, 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar la memòria de la festa de Sant Joan 2018 que es 

realitzarà el dia 23 de juny 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. 

 
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 


