
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 33/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 01/08/2018, essent les 19.30 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, d’assumptes relatius a personal 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, d’espectacle/activitat extraordinària. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de declaració residu sòlid urbà i desballestament. 
SETÈ. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció. 

VUITÈ. 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 17/07/2018, la quals és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 



APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 29/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 25/07/2018 fins 01/08/2018 
 

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 

3053 39869541F 0203475 

Miquel Roca Burgos 

Aparell Aire condicionat Esc. Arts 

Partida:  11/3241/62900/01 

 

1.244,49 € 

 

 

     Pressupostos DESPESA CORRENT 

 
Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

---- 39678678K ---- 

Sergi  Bassa Giralt 

Agendes Llar Infants 

Partida:  12/3232/22699/01  

 

258,23 € 

 

3132 B43449404 
70 

71 

Muntatges Hidraulics 3,  SL 

Lloguer grups electrògens Festa Major 

Partida:  03/3381/22609/01 

 

2.516,13 € 

1.013,62 € 

 
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, D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL 

 

3.1 JUBILACIÓ SRA. ROSA PINYANA CUBELLS. 

 



En data 19/07/2018 i RE 2952 la treballadora Sra. Rosa Pinyana Cubells, exposa 

que el proper dia 14/8/2018 complirà 65 anys d’edat i que reuneix les condicions 

per a poder sol.licitar i accedir a la seva jubilació, sol·licitant la jubilació i la 

documentació necessària per accedir a la mateixa, amb efectes des del dia 

14/08/2018. 

 

És pel que la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, PROPOSA: 

 

PRIMER: FINALITZAR la relació laboral amb la Sra. Rosa Pinyana Cubells, per CAUSA 

DE JUBILACIÓ per assolir l’edat de 65 anys amb efectes des de la data 14/8/2018, 

es procedirà a realitzar la corresponent liquidació d’havers amb el treballador, 

així com a facilitar-li la documentació necessària per a la sol·licitud de la 

jubilació. 

  

SEGON: PREMIAR a la Sra. Rosa Pinyana Cubells, amb una gratificació per import 

del 100% d’una mensualitat íntegra, d’acord amb l’article 56 del Conveni 

Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova que transcrit literalment 

diu, “en el moment de la jubilació, i a mode d’acomiadament, es premiarà al 

treballador, amb una gratificació per import del 100% d’una mensualitat íntegra”. 

 

TERCER: EXPRESAR des de l’Ajuntament de Móra la Nova el nostre agraïment i 

l’interés que ha demostrat en les tasques realitzades durant el temps que ha 

prestat els seus serveis a l’Ajuntament de Móra al Nova. 

 

QUART:NOTIFICAR aquest acord a la treballadora. 

 

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN COMPLEMENT ESPECIAL PER TAL DE MILLORAR UNA 

FUTURA PENSIÓ. 

 

D’acord amb l’article 56 del Conveni Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de 

Móra la Nova publicat en el DOGC en data 21/04/2017, que literalment diu: 

 

Per tal de millorar una futura pensió, els treballadors que acreditin 10 anys de 

servei a l´Ajuntament de Móra la Nova, obtindran un complement especial per 

import del (12-18%) dels seu salari base, en complir 60 anys i fins el moment de la 

seva jubilació. 

 

Cada treballador tindrà dret a aquesta millora en funció de la seva edat i tenint 

com referència la següent taula: 

 

Als 60 anys un 12% 

Als 61 anys un 13% 

Als 62 anys un 14% 

Als 63 anys un 15% 

Als 64 anys un 16% 

Als 65 anys un 17% 

Als 66 anys un 18% 

 



Els treballadors que acrediten a data d’avui les condicions per obtindre un 

complement especial en la seva nòmina per tal de millorar una futura pensió son 

els següents: 

 
Nom i Cognoms Any 

naixement 

Edat Percentatge del 

salari base 

Import mensual 

Merçè Piñol Llorens 14/08/1955 63 15% 85,19 

 

La Junta de Govern Local PROPOSA aprovar un complement especial  per tal de 

millorar una futura pensió als següents treballadors per l’import  indicat: 

 
Nom i Cognoms Any 

naixement 

Edat Percentatge del 

salari base 

Import mensual 

Merçè Piñol Llorens 14/08/1955 63 15% 85,19 

 
NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, 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. 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES RELATIUS A URBANISME/ACTIVITATS. 

 

4.1. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES PER A SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL. 

 

Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, favorables a la 

concessió de les llicències sol·licitades, i que consten als respectius expedients. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER: ATORGAR les llicències urbanístiques, salvat el dret de propietat i sense 

perjudici de tercer, i APROVAR les liquidacions corresponents de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la taxa urbanística i fixar la FIANÇA per 

la gestió de les runes de la construcció i per la possible afectació de la via 

pública, de conformitat amb la documentació presentada, la normativa 

municipal, les condicions generals establertes i les particulars imposades, a les 

següents sol·licituds: 
 

1 Núm. Exp.  45/18  R 
 Ref./Prjte. GDE12318060087 
 Sol·licitant  ... 
 Contingut de la 

llicència  

Ampliació de la xarxa consistent en: 

- Rasa  sobre vorera i calçada d’1x0,4 m2  
 Situació  ... 
 Condicionants  1. Prèviament a la realització de les obres es realitzaran 

cates manuals per detectar els possibles serveis 



afectats en el subsòl. 

2. Al finalitzar l´actuació caldrà presentar un as-build de 

tota la xarxa de gas completa de la població, 

incloent l´actuació objecte de l´expedient, en suport 

“dwg” 
 ICIO - €  
 TAXA URBANÍSTICA - €  
 Fiança afectació via 

pública  

- €  

 Fiança de residus  No  
2 Núm. Exp.  46/18  R 
 Ref./Prjte. GDS13018070006 
 Sol·licitant  ... 
 Contingut de la 

llicència  

Substitució per renovació tècnica consistent en: 

- Rasa  sobre vorera i calçada de 0x0,4 m2 i               

1 escomesa sobre vorera i calçada de 2x0,4 m2  
 Situació  ... 
 Condicionants  1. Prèviament a la realització de les obres es realitzaran 

cates manuals per detectar els possibles serveis 

afectats en el subsòl. 

2. Al finalitzar l´actuació caldrà presentar un as-build de 

tota la xarxa de gas completa de la població, 

incloent l´actuació objecte de l´expedient, en suport 

“dwg” 
 ICIO - €  
 TAXA URBANÍSTICA - €  
 Fiança afectació via 

pública  

- €  

 Fiança de residus  No  
 

SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, per llur 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. 

 

4.2. CONCESSIÓ DE LLICENCIES URBANÍSTIQUES. OBRES D’OBRES 
 

Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, favorables a la 

concessió de les llicències sol·licitades, els quals consten als respectius expedients. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER: ATORGAR les llicències urbanístiques, salvat el dret de propietari i sense 

perjudici de tercer que a continuació es relacionen, APROVAR les liquidacions 

corresponents de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i FIXAR 

la FIANÇA per la gestió de les runes de la construcció, si correspon, de 

conformitat amb la documentació presentada, la normativa municipal, les 

condicions generals establertes i les particulars imposades: 



 
Núm. Exp. 40/18 R 

Sol·licitant ... 

Contingut de la llicència  Consolidació d´un mur perimetral i instal.lació d´una 

tanca metàl.lica 

Situació  ... 

Condicionaments  1. La consolidació del muret de contenció entre el camí 

9015 del polígon 1 i la parcel.la 48 de mateix polígon a 

condició de que no es sobrepassi la rasant del camí. 

2. La instal.lació d´una tanca metàl.lica i d´una porta 

d’accés sobre la cara interior de l´esmentada 

contenció a condició de que siguin de reixat 

transparent. 

3. En aquesta llicència no està inclòs el tancament 

respecte al camí situat al peu del terraplè de la C-12 

que en tot cas haurà de ser objecte d´una altra 

sol.licitud. 

TAXES MUNICIPALS - € Liquidat 

ICIO  

- € 

 

Fiança de residus  Cap 

Garantia reposició paviments i 

serveis de la via pública 

Cap 

 

SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, per llur 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. 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ESPECTACLE/ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA. 

 

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

DE LA FESTA MAJOR DE 2018 A MÓRA LA NOVA 

 

ANTECEDENTS 

 

Aquest Ajuntament té intenció de realitzar, les Festes Majors del 2018 que 

es detallen en el programa de festes Majors. 

 

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

següent, 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar els espectacles públics a celebrar els dies de la Festa 

Major 2018, a organitzar per l’Ajuntament, així com la realització de 

l’activitat. 

 



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 DECLARACIÓ RESIDU SÒLID URBÀ I 

DESBALLESTAMENT. 

 

Publicada en el BOE núm. 132 l’acord de la Junta de Govern Local d'aquest 

Ajuntament, del dia 05/01/2018, i transcorregut el termini establert en la mateixa, 

en la qual s'ordenava al Sr. ... com a propietari del vehicle amb matricula ... 

estacionat durant més d’un mes en el mateix lloc de la via pública i que presenta 

grans desperfectes , s’ordena que procedís a la seva retirada. 

 

Notificat als Srs. ... com a propietaris dels vehicles amb matricula ..., estacionat 

durant més d’un mes en el mateix lloc de la via pública i que presenten grans 

desperfectes i s’ordena que procedís a la seva retirada. 

 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local,  

 

ACORDA:  

 

Primer. Declarar com a residu domèstic els vehicles relacionats a continuació, 

d'acord amb l'article 3.b de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats en relació 

amb l'article 2.b del Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles 

fora d'ús: 

 

Segon. Ordenar el trasllat dels vehicles a un Centre Autoritzat de Tractament de 

vehicles, per la seva destrucció i descontaminació, el qual ha de procedir 

d'acord amb l’ article 5 del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre 

Gestió de vehicles al final de la seva vida útil, i l’ article segon de la Ordre 

INT/624/2008, de 26 de febrer, per la que es regula la Baixa Electrònica dels 

Vehicles Descontaminats al Final de la seva Vida, amb l'emissió del corresponent 

certificat de destrucció i el tràmit de baixa electrònica definitiva del vehicle en el 

Registre de Vehicles de la Direcció General de Tràfic . 

 

Tercer. Comunicar a l’interessat que: 

 

Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la 

declaració del vehicle com a residu domèstic i urbà, que posen fi a la via 

administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot 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. 

 



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 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 

 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2018 

 

Vista la resolució TSF/1779/2018 de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, 

per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 

contractació en practiques de persones joves beneficiàries del Programa de 

Garantia Juvenil de Catalunya.  

 

La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques 

de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 

Catalunya. Aquesta actuació contribueix a assolir el resultat següent definit per 

l'objectiu específic del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020: 

fomentar la contractació a través dels ajuts salarials i altres tipus de mesures 

adreçades a que les persones ocupadores creïn noves oportunitats per a les 

persones joves. 

 

Es consideraran actuacions subvencionables contractar en la modalitat de 

contracte en pràctiques persones joves inscrites en el Registre com a beneficiàries 

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i inscrites com a demandants 

d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 

La persona destinatària ha de prestar els serveis previstos al contracte en un 

centre de treball de Catalunya i sota la supervisió d'una persona tutora 

designada per l'entitat beneficiària, de la qual cosa es deixarà constància 

mitjançant el sistema d'informació que indiqui la Guia de prescripcions tècniques. 

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de 

complir a més, els requisits següents:  

 

a) Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  

b) Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau 

mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat 

de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir 

els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.  

c) Altres requisits que pugui determinar cada convocatòria.  

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s'han de mantenir i 

poder acreditar el dia immediatament anterior a l'inici del contracte 

 

D’acord amb la base 3 a els ajuntaments de Catalunya son beneficiaris d’aquest 

ajuts. 

 

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

 



ACORD: 

 

PRIMER: SOL·LICITAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una 

subvenció per incentivar la contractació en pràctiques de les persones 

beneficiàries del Programa de garantia a Catalunya indicades a continuació per 

un import total de: 

 

Nombre de contractes: 5 

Quantia del mòdul: 11.000,00 

Subvenció sol·licitada: 55.000,00 

 

Els contractes de treball en pràctiques seran de la següent categoria: 

 

1 Educadora Llar d’Infants dins del grup C1. 

1 Oficial 2ª Jardiner dins del grup C2. 

2 Auxiliar Administratiu OAC dins del grup C2. 

1 Oficial 1ª Electromecànic dins del grup C2. 

 

SEGON: Hi ha disposició pressupostària per al finançament de la part de l'acció 

finançada directament pel sol·licitant, amb indicació de les partides 

pressupostàries corresponents:  

 

00 241 14301 01 Altre personal: Plans de garantia juvenil 

 

TERCER: 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. 

 

VUITÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DELS SEGÜENTS PUNTS DE 

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

 

8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ DE DADES I 

CONFIDENCIALITAT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL COMELLAR” 

 

Vist el protocol de confidencialitat, que es transcriu com ANNEX a aquest 

ACORD, necessari per mantenir una correcta utilització de les dades en el centre 

educatiu “Llar d’Infants Municipal El Comellar” es proposa l’adopció del següent  

 

ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR el PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ DE DADES I 

CONFIDENCIALITAT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL COMELLAR”. 

 



SEGON.- NOTIFICAR el present acord al personal de la Llar d’Infants, al qual se li 

entregarà el protocol als efectes que assumeixi el compromís de confidencialitat 

previst en aquest. 

 

ANNEX A L’ACORD: PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ DE DADES I 

CONFIDENCIALITAT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL COMELLAR” 

 

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT DEL 

PERSONAL EDUCADOR DE LA LLAR D’INFANTS “EL COMELLAR”: 

 

1.- Protegir la intimitat de l’alumnat i de les seves famílies 

 

1.1 Custodia de la informació segons el seu caràcter 

Les dades de caràcter baix o mig, tals com els telèfons de contacte, correus 

electrònics, el tipus de jornada escolar...hauran d’estar a la classe, dins d’un 

armari tancat amb clau, si n’hi ha. 

 

Les dades de caràcter alt és a dir, les que tenen referència a aspectes com: 

ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o sexualitat, com 

per exemple, els informes sanitaris que certifiquen les intoleràncies, els informes 

dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) etc., hauran 

d’estar en un armari tancat amb clau en el despatx. 

 

Per temes de seguretat, les possibles intoleràncies o al·lèrgies de l’alumnat de 

l’aula, estarà especificat en una graella guardada en la carpeta de classe a dins 

de l’armari de la classe, excepte les al·lèrgies alimentàries o d’altres que estaran 

en un lloc visible per l’educadora a l’aula i també a la cuina/menjador. 

La còpia dels informes haurà d’estar guardada a l’ordinador de la direcció 

protegit amb una clau d’accés o també en un CD guardat a l’armari del 

despatx, per garantir la seva privacitat. 

 

1.2 Difusió de la informació de caràcter personal 

 

En cap dels casos es podrà comunicar cap dada personal de l’alumnat o la seva 

família, a la resta de les famílies o a persones alienes al servei. Per això s’ha 

d’evitar parlar sobre aquests temes en llocs públics on la informació pugui arribar 

a terceres persones. 

 
En cap dels casos es podrà comunicar cap dada personal de l’alumnat o la seva 

família, a la resta de les famílies o a persones alienes al servei, especialment les 

referides a conductes, comportaments o episodis de l’alumnat de la llar 

d’infants així com tampoc els raonaments i converses relatives a l’alumnat 

tingudes en el sí de reunions de l’equip educatiu de la llar d’infants.  Per 

això s’ha d’evitar parlar sobre aquests temes en llocs públics on la informació 

pugui arribar a terceres persones. 

 
Pel que fa al personal docent, s’evitarà difondre les dades personals del alumnat i 

de les seves famílies entre els diferents membres, quan no sigui necessària per les 



seves funcions docents. És a dir, que només,,, es farà si és estrictament necessària 

i amb l’objectiu únic de poder oferir a l’Infant una millor acció educativa. Per 

exemple, les entrevistes amb les educadores han de ser de caràcter privat, i tan 

sols amb permís de les persones implicades, es pot difondre aquesta informació. 

Els acords establerts entre la família i l’educadora en aquestes entrevistes sobre 

l’educació a seguir amb l’Infant, es podran comunicar, si així es veu necessari, a 

la resta de l’equip que participa del procés d’ensenyament-aprenentatge 

d’aquest infant. 

 

Aquest fet també es farà extensiu a l’alumnat que faci les seves pràctiques en el 

centre. La tutora responsable de l’alumnat en pràctiques s’assegurarà que en la 

memòria no figuri cap nom propi ni dels usuaris ni del personal laboral. A més li 

explicarà que haurà de respectar la intimitat de l’alumnat i de les seves famílies, 

no difonent aspectes personals fora de l’àmbit escolar. 

 

1.3 Publicació d’imatges, dades personals o materials 

 

Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials propietat intel·lectual 

dels quals recau en menors d’edat, cal disposar de la corresponent autorització 

signada pel pare/mare, tutor/tutora o guardador/a de fet. L’autorització ha de 

especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què es destinaran les 

imatges, dades o materials, la durada de l’autorització i el mitjà de difusió. 

 

Hem de tenir present, que hem de vetllar per protegir la intimitat de les persones 

que formen part de la comunitat educativa. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

8.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DIRECTA D’UN 

ARRENDAMENT. 

 

ANTECEDENTS 

 

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

de 680,45 m2, aproximadament, corresponent a una porció de la parcel·la 

rústica situada al costat del Camí de la Barca,  al Polígon 1, parcel.la 94, Pda. 

Sequines d´aques terme municipal,  amb referència cadastral núm. 

43095A001000940000KB,  segons es detalla  en l’informe del tècnic municipal de 

data 04/06/2018. 

_ 

Concretament és tracta d’un terreny que es destinarà  a l’parcament dels 

vehicles dels usuaris i visitants de les instal.lacions  de la zona de 

l´Embarcador del riu Ebre a Móra la Nova. 
 

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

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



aquest fi._ 

 

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

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

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

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

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

disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes 

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

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

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

 

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

_ 

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

_ 

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

_ 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en la sessió de data 

05/06/2018, d’inici de l’expedient i d’aprovació dels plecs de clàusules 

administratives particulars pels quals ha de regir-se la present licitació, així com la 

convocatòria de la licitació. 

 

Vista l’oferta de l’arrendament de la porció de la finca rústica, de data 

12/06/2018, núm.  RE 2485, formulada per la propietària de la finca, senyora 

MONTSERRAT ALERANY GIRONÉS. 

 

Per tot això es proposa als membres de  la Junta de Govern Local, l´adopció des 

següent ACORDS:  

 

ACORD 

_ 

PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ DIRECTA de l’arrendament del bé immoble 

consistent en una porció de 680,45 m2, aproximadament, corresponent a una 

porció de la parcel·la rústica situada al costat del Camí de la Barca,  al Polígon 1, 

parcel.la 94, Pda. Sequines d´aquest terme municipal,  amb referència cadastral 

núm. 43095A001000940000KB, la titularitat de la qual correspon a la senyora 

MONTSERRAT ALERANY GIRONES, segons es detalla  en l’informe del tècnic 

municipal de data 04/06/2018, amb una durada  inicial de l’arrendament d’UN 

(1) ANY, prorrogable fins a un màxim de 10 anys. 

 

El preu del present contracte és la quota líquida total anual de l´IBI de Rustica de 

la finca total descrita i  amb referència cadastral núm. 43095A001000940000KB. 

_ 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a la senyora MONTSERRAT ALERANY GIRONÉS, 

i comunicar-li que l’inici de l’arrendament tindrà lloc amb la signatura del 

contracte 

_ 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=ART.26
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=SEC.2.1.1.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e13763c&producto_inicial=P&anchor=SEC.2.1.1.2


TERCER. Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels documents que siguin precisos 

per a l’execució del present acord. 

 

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 


