
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 43/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

D’OCTUBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 09/10/2018, 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 darreres actes de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, de la relació de factures 30/2018. 

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

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de preus públics. 

SISÈ. Aprovació, si escau, de sol·licituds en el marc del programa  treball i formació exercici 2018. 

SETÈ. Despatx d’ofici. 

 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DARRERA ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

Es dóna lectura de les actes de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern 

Local anteriors, celebrades els dies 21/09/2018 i 25/09/2018, les quals són 

aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 



 

APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 35/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 03/10/2018 fins 09/10/2018 
 

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 

3740 G43029362 18/1232 

SER 

Publicitat La Fira 

Partida: 13/4311/22602/01   

 

968,00 € 

 

3810 B17887894 ---- 

PASCUAL ARTS MUSIC,  SLU 

Actuació Gertrudis La Fira 

Partida: 13/4311/22609/01  

 

9.075,00 € 

 

3760 ---- ---- 

FERRER & OJEDA 

Assegurança passejada amb bicicleta 

Partida: 00/929/22400/01 

180,00 € 

3834 B44265262 ---- 

PRODUCCIONES SHERMA ESPECTACULOS, SLU 

Lloguer carpa 15x15 i 2 “jaima” 5x5 

Partida: 13/4311/20800/01 

 

4.204,75 € 

3835 --- ---- 

RÀDIO TORTOSA 

Publicitat La Fira 

Partida: 13/4311/22602/01 

 

84,70 € 

 
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, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 30/2018. 

 

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)  

1697 LLAURADO. Film transparent brigada. Fra.18-1697             8,71    

1698 LLAURADO. Plataforma rep.cable La Fira.Fra.18-1698         232,49    

1699 LLAURADO. Mat. rep. Institut Escola. Fra.18-1699         103,39    

1700 LLAURADO. Pintura+pinzells futbol. Fra.18-1700           27,30    

1701 LLAURADO. Escombres acer jardineria.Fra.18-1701           28,77    

1702 LLAURADO. Sauló Llar infants. Fra.18-1702         100,44    

1703 LLAURADO. Cisell martell brigada. Fra.18-1703           28,59    

1704 LLAURADO. Polsadors Mas de la Coixa. Fra.18-1704           26,93    

1705 LLAURADO. Mat. senyal. Milla Urbana. Fra.18-1705         137,54    

1706 SECURITAS. Alarma Ateneu 4T18.Fra.18-1706         140,70    

1707 SECURITAS. Alarma Escola Arts 4T18.Fra.18-1707         144,40    

1708 SECURITAS. Alarma Mas Coixa 4T18. Fra.18-1708         156,16    

1709 SECURITAS. Alarma Enclavament 4T18.Fra.18-1709         140,70    

1710 SECURITAS. Alarma Magatzem Museu2 4T18.Fra.18-1710         137,00    

1711 SECURITAS.Alarma Magatzem Llarg 1 FFCC.Fra.18-1710         148,10    

1712 SECURITAS. Alarma cot. mat. FFCC 4T18. Fra18-1712         137,00    

1713 SECURITAS. Alarma Casa Consist. 4T18.Fra.18-1713         153,66    

1714 SECURITAS.Alarma E.PraI.Inst.Esc. 4T18.Fra.18-1714         148,10    

1715 SECURITAS.Alarma Barracons Ins.E.4T18.Fra.18-1715         152,46    

1716 SECURITAS. Alarma Llar Jubilats 4T18.Fra.18-1716         148,10    

1717 SECURITAS. Alarma Llar infants 4T18.Fra.18-1717         148,10    



1718 SECURITAS. Alarma Piscines 4T18.Fra.18-1718         148,10    

1719 CLUA. Mat. elèctric Ateneu. Fra.18-1719           16,50    

1720 CLUA. Mat. rep. Inst. Escola. Fra.18-1720           60,32    

1721 CLUA. Mat. divers Inst. Escola. Fra.18-1721           32,91    

1722 CLUA. Mat. divers Esc. Arts. Fra.18-1722           48,05    

1723 CLUA. Brides La Fira. Fra.18-1723           48,36    

1724 CLUA. Corda+tensor+altres F.Descarril.Fra.18-1724           11,46    

1725 CLUA. Claus ganzo+Femelles Llar Inf.Fra.18-1785             1,56    

1726 CLUA. Mat. divers Brigada. Fra.18-1726         106,06    

1727 CLUA. Cinta emb+oli lubr. Casa Consist.Fra.18-1727           18,32    

1729 CLUA. Mat. rep. farola Pl.Verdura.Fra.18-1729           42,24    

1730 CLUA. Mat. rep. poliesportiu. Fra.18-1730             1,68    

1731 CLUA. Còpies claus Vigilants. Fra.18-1731             6,75    

1732 CCRE.Mem. tèc.sub.equip.càrrega veh.el.Fra.18-1732         907,50    

1734 M.E.BUS. Servei bus jubilats Setembre.Fra.18-1734         209,99    

1735 R.TURCH. Servei comunicació setembre.Fra.18-1735         456,00    

1738 LYRECO. Paper A4 Navigator. Fra.18-1738         786,50    

1739 LYRECO. Tòners impresores. Fra.18-1739         771,57    

1740 J.ESCODA. Ous Mas de la Coixa 3T18.Fra.18-1740           77,22    

1741 JJ.CRESCENTI. Rep. micròfon Pav. Esp. Fra.18-1741         150,00    

1742 F.NOGUES. Mat. farmaciola Festa Major.Fra.18-1742           22,90    

1743 LL.COHEN. Dossiers curs català adults.Fra.18-1743         343,64    

1744 J.MARTI. Escursar potes escenari. Fra.18-1744         107,69    

1745 M.JUANOS. Actuació Hey Pachucos FM 5/8.Fra.18-1745      3.509,00    

1746 M.JUANOS. Actuació Sixtus FM 6/8.Fra.18-1746      2.299,00    

1747 P.CONESA. Mat. rep. tallagespa. Fra.18-1747         117,67    

1748 S.SABATE. Rep. rebentada veh.vigilants.Fra.18-1748           16,50    

1749 S.SABATE. Rep. rebentada escombradora.Fra.18-1749           30,13    

1750 S.SABATE. Rep. rebentada veh. brigada.Fra.18-1750         277,72    

1751 MIQAGRO.Fitosanitaris jardineria. Fra.18-1751         100,42    

1752 C.R.MLN. Consum aigua T41-2 fins 14/9. Fra.18-1752         144,45    

1755 REPARAR APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL MAS DE LA CO         127,05    

1756 JC MARTI. Canvi ubicació aparells AAEE.Fra.18-1756      1.892,77    

1757 SOLRED. Combustible vehicles setembre.Fra.18-1757      1.220,95    

1758 CORREOS. Servei postal setembre. Fra.18-1758         238,66    

1759 NET MUR. Neteja vidres Inst. Escola.Fra.18-1759      2.081,20    

1760 M.PERPINYA. Samarretes Milla Urbana.Fra-18-1760         658,36    

1761 MAR PERPINYA. Dorsals Milla Urbana. Fra.18-1761           95,83    

1762 ORONA. Mant. Ascensor 4T18 MAs Coixa.Fra.18-1762         347,35    

1763 SPROTS FEVI. Xarxes porteries futbol. Fra.18-1763         111,80    

1764 M. HIDRAULICS. Rep. engantx tractor. Fra.18-1764           63,15    

1765 M.HIDRAULICS. Rep. fonts parc 26 Oc.Fra.18-1765      4.987,39    

1767 MERCADONA. Mat. Imago Mundi Biblio 6/9.Fra.18-1767           10,98    

1768 V.FUSTES. Suro Escola Arts. Fra.18-1768           25,77    

1769 V.FUSTES. Suro Escola Arts. Fra.18-1769           51,55    

1770 AGRARIA.MLN. Lloguer bodega Setembre. Fra.18-1770         850,00    

1771 SER. Publicitat Milla Urbana. Fra.18-1771         266,20    

1772 XEIC. Fibra òptica Casa Consistorial. Fra.18-1772           39,90    

1773 XEIC. WIMAX Museu FFCC Octubre.Fra.18-1773           39,91    

1774 XEIC. WIMAX Piscines Octubre. Fra.18-1774           39,91    



1775 XEIC.WIMAX+trucades Llar Infants Octub.Fra.18-1775           45,91    

1776 BON PREU. Letering Biblioteca. Fra.18-1776           20,03    

1777 BEEP. Cable xarxa+adaptador oficines. Fra.18-1777           26,95    

1778 BEEP. Lector tarjetes oficines. Fra.18-1778           12,90    

1779 J.BAULO. Pernil pica-pica comi.F.Major.Fra.18-1779           11,11    

1780 J.BAULO. Queviures Mas Coixa 14/9. Fra.18-1780         136,02    

1781 ADIF. Lloguer ed. estació+enclavament. Fra.18-1781      1.500,02    

1782 M.BENTIEB. Prod. neteja Pavelló Firal. Fra.18-1782           47,11    

1783 M.BENTIEB. Prod. neteja carrers+briga. Fra.18-1783         161,66    

1784 M.BENTIEB. Prod. neteja Mas Coixa. Fra.18-1784         320,80    

1785 M.BENTIEB. Prod. neteja Llar Infants. Fra.18-1785         104,30    

1786 M.BENTIEB. Prod. neteja Llar Jubilats. Fra.18-1786           25,35    

1787 M.BENTIEB. Prod.neteja Ateneu+Esc.Arts.Fra.18-1787           99,24    

1788 M.BENTIEB. Mat. divers Llar Infants. Fra.18-1788           43,00    

1789 M.BENTIEB. Prod. neteja Inst. Escola. Fra.18-1789         233,70    

1790 M.BENTIEB. Prod. neteja Inst. Escola. Fra.18-1789         144,00    

1791 M.BENTIEB. Mat. divers Esc. Arts. Fra.18-1791           20,10    

1792 M.BENTIEB. Prod. neteja Casa Consist. Fra.18-1792           32,10    

1794 GRAMAGRAF. Plafons foros La Fira. Fra.18-1794         475,53    

1795 TRANS CRISPI. Buidar contenidor cemen. Fra.18-1795         278,60    

 
TOTAL    30.206,01    

   RELACIÓ FACTURES DESPESA INVERSIÓ 

Factura Descripció 
 Imp.Factura 

(Eur)  

1659 J.SASPLUGAS. 50% Proj+Direc.St. Josep. Fra.18-1659      2.064,62    

1728 CLUA. Serra Autolube+mat. divers Parcs.Fra.18-1728         638,67    

1737 A.MASALIAS. Direc. Obra Barri Remei. Fra.18-1737      3.042,20    

1754 J.SASPLUGAS. Direc. obra millora aigua.Fra.18-1754         864,10    

 
 

     6.609,59    

 
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. 

 

No hi ha assumptes a tractar 
 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PREUS PÚBLICS. 

 

5.1 PROPOSTA D’ALTA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30PP 

Pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 

municipals per a l’exercici de 2019 i successius  

 

Les taxes que pugui exigir l’Ajuntament són uns dels recursos que aquest té per a 

poder dur a terme l’exercici de les funcions que la legislació l’atribueix.  

 



En l’actualitat, cal adequar el text d’algunes de les ordenances fiscals a les 

necessitats dels contribuents, d’acord amb diferents situacions que han estat 

motiu de reflexió i estudi. 

 

Tal i com es va fer referència a l’anterior Exp. núm. 01/19OF, en la modificació de 

l’Ordenança fiscal 08T, reguladora de la taxa per la recollida, tractament i 

eliminació de residus sòlids urbans, d’acord amb l’article 54 del Decret Legislatiu 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus, la gestió dels residus comercials correspon a la personal titular d’una 

activitat i haurà de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora 

autoritzada per a que se’n faci la valoració o disposició del rebuig o be s’ha 

d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a 

aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria. 

 

És per això, que cal elaborar i crear una ordenança fiscal que doni cobertura a 

aquest tipus de residus, específica dels residus comercials i industrials assimilables 

als municipals, comercials, mitjançant la creació, del tipus preu públic.   

 

Per tot l’exposat, es considera convenient la creació de la següent ordenança 

fiscal, d’acord amb l’Annex adjunt a la present proposta: 

 

 ORDENANÇA FISCAL 30PP, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE 

RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS 

MUNICIPALS   

 

D´acord amb l´exposició de motius que s´ha fet, i atès l’establert a l’article 49 de la 

Llei 7/1985,  de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 16 i 17 del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals,  es PROPOSA a la JUNTA DE GOVERN 

LOCAL de l´Ajuntament, l´adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2019 i successius,  l’alta de la 

següent ordenança fiscal, d’acord amb l’Annex adjunt a la present proposta: 

 

 ORDENANÇA FISCAL 30PP, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE 

RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS 

MUNICIPALS   

 

SEGON: Aquest acord provisional i el text de les modificacions s’han d’exposar al 

públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de TRENTA DIES 

des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 

Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 

s’escau, al·legacions. 

 

Igualment, l’acord i el text de la modificació s’inserirà en la web municipal. 

 



TERCER: En el cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions, s’entendrà 

definitivament adoptat l’acord provisional. 

 

L’acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de la modificació es 

publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 

 

QUART: Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 

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

 

ANNEX 

PROPOSTA D’ALTA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30PP  

Pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 

municipals per a l’exercici de 2019 i successius  

 

D’acord amb la proposta presentada per aquesta Alcaldia, de creació 

d’una ordenança fiscal que doni cobertura al servei de recollida de 

residus comercials i industrials assimilables als per a l’exercici de 2019 i 

successius, es desenvolupa a continuació el text íntegre de l’articulat que 

es preveu a l’esmentada Ordenança fiscals:  

 
ORDENANÇA FISCAL 30PP 

Reguladora del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 

municipals   

 

Article 1r. Disposicions generals 

 

D’acord amb allò que disposen els articles 41, i següents, del Reial decret legislatiu 2/2004, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el 

preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials 

assimilables a municipals, definits Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus., reguladora dels residus tots ells de 

sol·licitud i recepció voluntària i prestats en el terme municipal en règim de concurrència 

amb el sector privat. 

 

Article 2n. Objecte del preu públic 

 

Constitueix l’objecte del preu públic, la prestació del servei de recollida i transport fins als 

centres de tractament, per part dels serveis municipals, així com la seva eliminació, dels 

residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, 

els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria, que tenen la 

consideració d’assimilables als municipals. 

 

Article 3r. Obligats al pagament 

 

Són obligats al pagament del preu públic definit a l’apartat 1. de l’article anterior, per la 

prestació de serveis de recollida de residus comercials i industrials de característiques 

assimilables als municipals, els titulars de les activitats generadores dels mateixos, persones 

físiques o jurídiques, tant públiques com privades, sempre que no hagin acreditat la gestió 



de la recollida per un gestor autoritzat i homologat per l’Ajuntament, i que resultin 

beneficiats per la prestació del servei municipal. 

 

Article 4t. Determinació del preu públic 

 

1. Pels residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 

l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la 

indústria, que tenen la consideració d’assimilables als municipals, amb excepció dels 

supermercats, l’import dels preus públics per la prestació del servei de recollida de residus 

comercials i industrials assimilables ve determinat per la tarifa establerta en l’apartat 5è. 

 

2. Pels residus generats per supermercats, l’import dels preus públics per la recollida dels 

residus comercials, l’import dels preus públics per la prestació del servei de recollida de 

residus comercials i industrials assimilables ve determinat per la tarifa establerta en 

l’apartat 5è, en funció de la superfície dels mateixos. 

 

Article 5è. Tarifes 

 

Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost sobre el Valor 

Afegit corresponent. 

 

Epígraf 1r. ALLOTJAMENTS: 

 

Allotjaments en general, fins a 25 places  217,70 €/Any 

Allotjaments en general, de 26 places o més  304,80 €/Any 

 

S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els 

que s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres 

de naturalesa anàloga. 

 

Epígraf 2n. LOCALS SEGONS CATEGORIES: 

 

COMERCIALS 

Botigues en general  174,10 €/any 

Autoserveis  261,20 €/any 

Supermercats:  

Fins 400 m2 435,70 €/any 

De 400 a 750 m2   5.000,00 €/any 

De 750 a 1500 m2 7.300,00 €/any 

Més de 1500 m2 9.750,00€/any 

Altres locals  174,10 €/any 

 

S'entén per locals comercial a qualsevol local destinat a la compravenda de productes 

en general. 

 

INDUSTRIALS 

Indústries en general  

174,10 €/any 
Magatzems industrials 

Tallers mecànics en general 

Altres locals 

 



S’entén per locals industrials els destinats a l’emmagatzemament i transformació de 

matèries primeres o altres productes, els tallers mecànics en general, així com altres no 

expressament tarifats però en els quals l'activitat que s'hi desenvolupi tingui la 

consideració d'indústria.  

 

MERCANTILS 

Oficines i entitats bancàries 

167,80 €/Any Despatxos professionals 

Altres locals 

 

En el supòsit que l’oficina o establiment estigui  situat en el mateix habitatge, sense 

separació, s'aplicarà únicament la tarifa corresponent a l'activitat realitzada. 

 

Epígraf 3r. ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ: 

 

Restaurants  303,30 €/Any 

Cafeteries   

232,50 €/Any Pubs  

Bar  

 

Epígraf 4t. ESTABLIMENTS D'ESPECTACLES: 

 

Cinemes i teatres  

232,50 €/Any Sales de festes, de ball  i discoteques  

Sales de bingo  

 

Article 6è. Obligació de presentar declaració de producció de residus 

 

Tots els titulars d’activitats, generadors de residus comercials i industrials assimilables als 

municipals, estan obligats a fer una declaració de producció de residus en iniciar 

l’activitat, o en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor de la present 

regulació, i a acreditar, la gestió dels residus generats mitjançant un gestor homologat, 

mitjançant la presentació de la contractació d’aquest. Aquesta declaració i la 

documentació de la contractació d’un gestor  es presentarà a de l’Ajuntament de Móra 

la Nova, complimentant el corresponent imprès oficial. 

 

Article 7è. Naixement de l’obligació de pagament 

 

1. L’obligació de pagar el preu públic per prestació del servei de recollida de residus 

comercials, i industrials assimilables als municipals, neix amb l’inici de la prestació del 

servei. S’entendrà que tots els titulars d’activitats, en exercici de les mateixes, ubicades en 

locals o establiments en l’àmbit dels quals es realitza el servei municipal de recollida de 

residus, encara que no hagin presentat la declaració de producció de residus, ni 

acreditat la seva recollida i gestió per un gestor privat, són beneficiaris del servei, estant 

obligats al pagament del preu públic, per l’import resultant de l’aplicació de les tarifes 

establertes a l’article 5è. 

 

2. La data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que 

s’acreditarà, llevat prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com 

d’alta censal a l’AEAT, llicència municipal d’activitat o diligència de comprovació dels 

serveis municipals. 



 

3. El cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu 

públic, havent-ne de comunicar als serveis municipals, qui, prèvia comprovació, 

procediran a l’actualització del cens. 

 

Article 8è. Normes de gestió 

 

1. En la prestació del servei de recollida de residus comercials, i industrials assimilables 

als municipals, els imports resultants de l’aplicació de les tarifes es liquidaran mitjançant: 

 

a) Padró anual comprensiu de tots els obligats al pagament, per locals o 

establiments en els que es vénen realitzant activitats, amb anterioritat a l’1 de gener 

de l’any en curs. Quan al cobrament es seguirà el mateix procediment d’aprovació i 

recaptació que per qualsevol Padró tributari. 

 

b) Liquidació individual, als obligats al pagament que iniciïn una activitat. En 

aquests cas, les tarifes de l’article 5è es prorratejaran per trimestres, reduint-les a la ¼ 

part si l’alta es produeix durant el quart trimestre. 

 

2. S’entén com inici d’activitat, als efectes de la liquidació del preu públic, quan en un 

determinat local o establiment, qualsevol persona física o jurídica inicia l’exercici de 

qualsevol activitat contemplada a les tarifes de la present ordenança. Si l’obligat al 

pagament ja paga per qualsevol tarifa el preu públic i canvia d’activitat en el mateix 

local o establiment, pagarà per la tarifa del nou epígraf tot l’any en curs, si el canvi el fa 

durant el primer semestre, o bé a partir de l’any següent, si el canvi s’ha produït durant el 

segon semestre. 

 

3. Al cessar l’exercici de l’activitat s’extingeix l’obligació de pagament del preu públic. 

En aquest cas, els imports a pagar seran els resultants de l’aplicació de les tarifes de 

l’article 5è, prorratejats per semestres, o sigui que les baixes produïdes durant el primer 

semestre de l’any comportaran el pagament del 50 per cent de les tarifes de l’article 5è. 

 

4. L’actualització de les dades del cens, en base al que es liquidarà el preu públic, ja 

sigui per Padró o ingrés directe, es farà, llevat prova en contrari, mitjançant: 

 

a) La declaració presentada pel titular de l’activitat, ja sigui per l’inici o cessament 

de l’exercici de l’activitat, o bé acreditant la seva recollida i gestió per un gestor 

privat. Aquesta declaració es farà complimentant l’imprès oficial, que s’haurà 

d’acompanyar a totes les sol·licituds d’autorització ambiental, o de llicència 

municipal d’obertura d’establiments o instal·lacions, que els titulars d’activitats 

presentin a l’administració municipal pel seu corresponent tràmit. 

 

b)  Les dades disponibles a l’administració municipal que acreditin la naturalesa de 

beneficiari del servei per part del titular d’una activitat, d’acord amb el que 

s’estableix a l’article anterior. 

 

c)  Les diligències de comprovació de dades o d’inspecció que es facin per part 

dels departaments municipals de Medi Ambient, Rendes i Exaccions i Inspecció. 

 

Article 9è. Facultats d’inspecció 

 



A fi de comprovar el volum de residus comercials efectivament produïts per cada 

activitat, l’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de 

les activitats que consideri necessaris, que serviran com a prova per a l’estimació de la 

producció mitjana anual. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova podrà demanar als titulars d’activitats que s’autogestionin 

(per mitjà d’un gestor autoritzat) un certificat del volum de residus generats en cada 

anualitat. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor 

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la 

Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2019. Pel que fa a la 

vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.  

 

PROPOSTA DE MODIFICIACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23PP 

Pel preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents 

fires i festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’exercici de 

2019 i successius  

 

Les taxes i preus públics que pugui exigir  l’Ajuntament són uns dels recursos que 

aquest té per a poder dur a terme l’exercici de les funcions que la legislació 

l’atribueix.  

 

En l’actualitat, cal adequar el text de l’ordenança fiscal número 23PP del preu 

públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents fires i 

festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova, d’acord amb diferents 

situacions que han estat motiu de reflexió i estudi, modificant el seu contingut 

d’acord amb el nou text que es presenta.   

 

D´acord amb l´exposició de motius que s´ha fet, i atès l’establert a l’article 49 de la 

Llei 7/1985,  de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 16 i 17 del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals,  es PROPOSA a la JUNTA DE GOVERN 

LOCAL de l´Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 

 
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOU TEXT REGULADOR DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM. 23PP, DE PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS EN LES DIFERENTS FIRES I FESTES PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE 

MÓRA LA NOVA 

_ 

PRIMER. APROVAR el següent text de l’ordenança fiscal número 23PP, reguladora 

del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents 

fires i festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova:   

 
Ordenança fiscal núm. 23PP 

Reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les 

diferents fires i festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova  

_ 



Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament 

estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents 

fires i festes Municipals, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 5 

d’aquesta Ordenança. 

 

Article 2n. Concepte 

 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials 

de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de 

les activitats desenvolupades o serveis prestats en ocasions de les Fires Municipals. 

 

Article 3r. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 

persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 

d’activitats a què es refereix l’article 1. 

 

Article 4t.- Quantia 

 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 

continguda a l’article 5è, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

 

2. Totes les tarifes que se tipifiquen en aquesta ordenança i que de forma expressa no se 

tarifin amb l’expressió “IVA inclòs”, caldrà aplicar l’IVA corresponent.  

 

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que 

es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior. 

 

4. El pagament del preu públic pels serveis singulars relacionats en els epígrafs relacionats 

en aquest article s’efectuarà en el moment de sol·licitar el servei. 

 

5. Les tarifes que es recullen a l’article 5è de la present Ordenança, sense especificació 

de preu exacte, es a dir, en valors amb una franja de mínim i màxim, seran aprovades per 

la Junta de Govern Local abans de la seva aplicació, amb relació de preus tipificats i fent 

menció a la fira o festa que correspongui.   

 

Article 5è. Tarifes 

 

La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

 

TARIFA 1: FIRA INTERCOMARCAL DE L’OLI (FIO) 

 

A fi de promocionar els olis de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat dins 

de la plataforma de promoció que és la FIO, l’Ajuntament de Móra la Nova posa a 

disposició dels productors d’oli d’aquestes comarques una carpa al Pavelló Firal, amb 

mostrador, cadira, estanteria i llum de forma gratuïta. 

 

El preu dels tiquets per l’esmorzar amb la típica clotxa i el sopar degustació que es realitza 

durant la FIO serà el següent: 



 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Tiquets clotxa  

 

3,00 € 

 

10,00 € 

Sopar degustació FiraOli  40,00 € 60,00 € 

 
TARIFA 2: FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDUSTRIAL (LA FIRA) 

 

 La Fira de Móra la Nova, com a certamen firal agrícola i industrial únic d’aquests tipus de 

les comarques de la Terra Alta, Ribera d’Ebre i el Priorat, té com a principal finalitat 

promocionar l’economia local  i comarcal fomentant l’oferta de producció agrícola i 

industrial, servint al mateix temps de plataforma comercial. Els objectius són aconseguir 

que els diferents sectors participants puguin gaudir d’una plataforma de llançament i 

promoció per als diferents productes que es presenten d’una manera directa al 

consumidor. Al marge d’aquesta representació firal, i per donar un atractiu més a la fira, 

es porten a terme altres activitats: 

 

Epígraf 2a) Expositors Varis 

 

Concepte 
Franja Preu unitari 

Mínim Màxim 

 

Estand Pavelló Firal (preu m2) 

 

35,00 € 

 

40,00 € 

Estand recinte exterior i via pública (preu m2) 39,50 € 45,00 € 

Serveis d’hostessa (preu unitari hostessa) 264,00 € 350,00 € 

Connexió elèctrica potencia 220V(per connexió, 

màxim 2200W) 

16,00 € 20,00 € 

Connexió addicional 380V(per connexió, màxim 6Kw) 22,50 € 27,00 € 

 

Beneficis Fiscals 

 

En relació a la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial s’estableix un descompte per als 

expositors de Móra la Nova d’un 25%, aquest descompte s’aplicarà en el preu per m2 

d’estand en el pavelló firal o via pública.  

 

De manera excepcional, els expositors interiors del pavelló firal que no necessitin cap dels 

elements de muntatge d’un estand prefabricat, gaudiran d’un 25% (addicional en cas 

d’expositors locals)  aplicat al preu/m2 tarifat a l’apartat anterior. 

 

Epígraf 2b) Fira del Vi (FIRAVI) 

 

A fi de promocionar els vins de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat, dins 

de la plataforma de promoció que és la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial, l’Ajuntament 

de Móra la Nova posa a disposició dels productors de vi d’aquestes comarques un estand 

a la zona de la Fira del Vi, amb mostrador, cadira, estanteria, llum i també ofereix 

gratuïtament la vigilància en aquest recinte. 

 

Durant la Fira es portaran a terme la venda de tiquets de tast de vins per poder degustar 

els vins dels expositors: 



 

 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Tiquets de 6 degustacions (preu tiquet): 

Sense copa de vi  

Amb copa de vi 

 

 

5,00 € 

10,00 € 

 

 

10,00 € 

15,00 € 

Copa de vidre (preu copa) 5,00 € 10,00 € 

Got de vidre (preu got) 2,00 € 6,00 € 

 

Els expositors de la Fira del Vi rebran el 50% del preu de venda del tiquet, una vegada 

finalitzada la fira i fet el recompte dels tiquets recollits per cada expositor en concepte de 

degustació de vi. 

 

Epígraf 2c) Estand Gastronomia 

 

A fi de promocionar la gastronomia de les nostres comarques, durant els dies de la fira es 

porta a terme la Mostra Gastronòmica on s’ofereixen degustacions gastronòmiques dels 

productes típics de la comarca. 

 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Tiquets de 3 degustacions (preu tiquet) 

 

5,00 € 

 

10,00 € 

 

Epígraf 2d) Serveis infraestructura 

 

Concepte 
Franja Preu unitari 

Mínim Màxim 

 

Serveis d’infraestructura (preu expositor) 

 

40,00 € 

 

60,00 € 

 

Epígraf 2e) Inspecció i expedició de certificats 

 

Inspecció i expedició de certificats, per cada certificació que s’expedeixi, s’aplicaran els 

següents preus, en funció de la seva tipologia. 

 

Concepte 
Franja Preu unitari 

Mínim Màxim 

 

Atraccions  

 

30,00 € 

 

80,00 € 

Bars, tómboles, tirs, xurreries i similars  20,00 € 60,00 € 

 

TARIFA 3. FIRA DEL COMERÇ DE NADAL 

 

A fi de promocionar el comerç del municipi i dins de la plataforma de promoció que és 

aquesta Fira l’Ajuntament de Móra la Nova posa a disposició dels comerciants de Móra la 



Nova una carpa al Pavelló Firal, amb mostrador, cadira, estanteria i llum de forma 

gratuïta. 

 

TARIFA 4. FIRA TURISME & ESPORTS NATURA  

 

Amb l’objectiu de promocionar el turisme, els esports i la natura del municipi i de les 

comarques veïnes es promou la Fira Turisme&Esports Natura, fomentant així l’oferta 

turística d’aquests sectors a les nostres comarques. 

 

Durant el cap de setmana que dura aquesta fira els interessats que ho sol·licitin podran 

oferir tota la gamma dels seus serveis als visitants, establint-se el següent: 

 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Ubicació d’espai al pavelló firal (preu únic per 

expositor) 

 

30,00 € 

 

50,00 € 

 

TARIFA 5. FIRA DE BROCANTERS 

 

Al mes de setembre, a fi de promocionar objectes amb certa antiguitat i encant, els quals 

desprenen cert atractiu i  curiositat als visitants d’aquests tipus de fires, l’Ajuntament de 

Móra la Nova promociona la Fira de Brocanters. 

   

Durant el cap de setmana que dura aquesta fira els interessats que ho sol·licitin podran 

mostrar i vendre tota la gamma d’objectes que exposin, establint-se el següent: 

 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Ubicació d’espai al pavelló firal (preu únic per 

expositor) 

 

10,00 € 

 

50,00 € 

 

TARIFA 6. ACTIVITATS DIVERSES DE CAIRE LÚDIC 

 

Epígraf 6a) Espectacles  

 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Revetlles de Festa Major (preu entrada personal) 

 

5,00 € 

 

20,00 € 

Concert de Fires (preu entrada personal) 5,00 € 50,00 € 

Altres espectacles 2,00 € 50,00 € 

 

L’Import concret d’aquesta tarifa serà el que es determini per la Corporació per acord en 

Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió de l’Ajuntament corresponent.   

 

Epígraf 6b) Altres Activitats  



 

Concepte 

Franja Preu unitari 

(iva inclòs) 

Mínim Màxim 

 

Participació en cursos i similars (preu inscripció 

persona) 

 

3,00 € 

 

30,00 € 

Participació personal en tallers (preu inscripció 

persona) 

3,00 € 30,00 € 

Altres  1,00 € 30,00 € 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 

de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 

remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 

substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Móra la Nova, en sessió  celebrada el dia 09/10/2018, començarà a regir a partir del dia 

següent al de la seva publicació en el BOP i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 

continuaran vigents. 

_ 
SEGON.- Publicar el present acord al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona), podent els interessats interposar recurs Contenciós – Administratiu 

davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins 

del termini de dos mesos des del dia següent a la publicació. 

 

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 SOL·LICITUDS EN EL MARC DEL PROGRAMA  TREBALL 

I FORMACIÓ EXERCICI 2018. 

 

6.1 PROGRAMA  TREBALL I FORMACIÓ EXERCICI 2018. 

Es rep escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que el 8 d’octubre, va sortir 

publicada al DOGC la resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s'obre 

la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa 

Treball i Formació. Els projectes comporten la contractació laboral per a 

desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social així com el 

desenvolupament d'una activitat formativa. 

 



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

patrimoni cultural ferroviari mitjançant la realització d’obres i l’adequació amb les 

instal·lacions industrials necessàries, per a obtenir la certificació de la nau taller 

homologat en la reparació i manteniment de trens turístics i/o adequació de 

l’antic economat com a sala expositiva de maquetes del Museu del Ferrocarril.  

 

Vist que s’ha publicat la concessió de subvencions del Programa Treball i 

Formació 2018 i que el projecte de recuperació del patrimoni cultural ferroviari es 

pot incloure dins d’aquesta convocatòria. 

 

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

 

ACORD 

 

PRIMER: NOTIFICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre l’interés de 

l’Ajuntament de Móra la Nova en participar en aquesta convocatòria. 

 

PRIMER: SOL.LICITAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que inclogui a la 

sol.licitud de subvenció del Programa Treball i Formació 2018, segons resolució 

TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, la realització del projecte de recuperació del 

patrimoni cultural ferroviari mitjançant la contractació de 4 de treballadors.  
 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 
 

6.1 PROGRAMA  TREBALL I FORMACIÓ EXERCICI 2018. 

Es rep escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que el 8 d’octubre, va sortir 

publicada al DOGC la resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s'obre 

la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa 

Treball i Formació. Els projectes comporten la contractació laboral per a 

desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social així com el 

desenvolupament d'una activitat formativa. 

Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria són: 

Línia PANP: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de 

persones en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per 

desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació (PREPARA), 

preferentment més grans de 45 anys. 

-La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’11 contractes (4 

contractes de 12 mesos i 7 contractes de 6 mesos a jornada completa). 

Línia PRGC: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de 

persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.  



-La convocatòria preveu l’assignació a la comarca de 5 contractes (5 

contractes de 6 mesos a jornada completa). 

Línia DONA: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de dones 

en situació d’atur que es trobin en una de les següents situacions:  

-Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants 

d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere. 

-Les dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada 

no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) 

ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), 

preferentment més grans de 52 anys. 

-La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’1 contracte (1 

contracte de 12 mesos a jornada completa). 

Seguint la línia dels darrers anys, en dos dels projectes que es sol·licitaran es 

treballarà en el manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees 

de lleure de la Ribera d’Ebre (peó/peona de brigada), on les tasques principals 

consistiran en neteja, obra i/o pintura i en el condicionament i neteja d’espais 

naturals (peó/peona forestal), on les tasques principals seran de forestal. Vistes el 

nombre de contractacions assignades a la comarca, tots els municipis podreu 

disposar tant d’una brigada forestal com d’una brigada de manteniment urbà, 

per tant, en el cas que estiguéssiu interessats en participar en aquesta 

convocatòria, heu d’emplenar abans del dimecres, dia 17 d’octubre, a les 14:00 

hores. 

Afegir que, com a convocatòries anteriors, les despeses no subvencionables 

seran: les indemnitzacions dels contractes, part de la seguretat social no 

subvencionable, les baixes laborals, les vacances no gaudides, quilòmetres, roba i 

EPi’s, les quals es repartiran entre tots els ajuntaments participants. La maquinària i 

les eines necessàries també aniran a càrrec de cada ajuntament.  

 

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

 

ACORD 

 

PRIMER: NOTIFICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre l’interés de 

l’Ajuntament de Móra la Nova en participar en aquesta convocatòria.  

 

SEGON: SOL.LICITAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre incloure a 

l’Ajuntament de Móra la Nova en la realització dels dos projectes que es 

sol·licitaran i que son, manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les 

àrees de lleure de la Ribera d’Ebre (peó/peona de brigada), on les tasques 

principals consistiran en neteja, obra i/o pintura i en el condicionament i neteja 

d’espais naturals (peó/peona forestal), on les tasques principals seran de forestal.  

 



SETÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DELS SEGÜENTS PUNTS DE 

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

 

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UN CONTRACTE 

_ 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió 

ORDINÀRIA celebrada el dia 06/03/2018, es va aprovar el contracte menor  de 

subministrament d’unes noves lluminàries més eficients així com la seva instal·lació 

(al camp de gespa artificial) que es va adjudicar a l'empresa contractista FULTON 

SERVICIOS INTEGRALES S.A, per un import de 17.028,40 euros i 3.575,96 euros d’IVA, 

en total 20.604,36 € (segons pressupost Nº 17182201 i corresponent estudi lumínic 

del Sr. ... Registre d’entrada 3819 de data 06/11/2017). El contracte es formalitza 

en el moment de la seva notificació, en data 4/05/2018. 

_ 

Un cop executat el contracte l'empresa contractista FULTON SERVICIOS 

INTEGRALES S.A presenta la factura per la totalitat de l’objecte del contracte en 

data 31/07/2018. 

 

No obstant haver-se presentat la factura l’Ajuntament de Móra la Nova no fa la 

recepció del contracte atès que es mostra disconforme amb el resultat del 

contracte i encarrega un informe de comprovació (que consta en el 

corresponent expedient) del nivell d’il·luminació del Camp de futbol el qual és 

emès pel Sr. ..., Enginyer Tècnic Industrial, en data 10/08/2018 i aquest conclou 

que segons els mesuraments efectuats s’incompleixen els nivells de llum que 

s’havien projectat a l’estudi lumínic presentat. 

 

ACORD 

_ 

PRIMER.- Iniciar expedient de resolució del contracte menor  de subministrament 

d’unes noves lluminàries més eficients així com la seva instal·lació (al camp de 

gespa artificial) que es va adjudicar a l'empresa contractista FULTON SERVICIOS 

INTEGRALES S.A, per un import de 17.028,40 euros i 3.575,96 euros d’IVA, en total 

20.604,36 € (segons pressupost Nº 17182201 i corresponent estudi lumínic del Sr. ... 

Registre d’entrada 3819 de data 06/11/2017), i per la següent causa:  

 

_- Incompliment de la següent obligació contractual essencial: execució del 

contracte d’acord amb estudi lumínic del Sr. ... NO ÉS COMPLEIXEN ELS NIVELLS 

LUMÍNICS QUE ES DETERMINAVEN EN EL PROJECTE . 

 

SEGON.- Atorgar al contractista tràmit d'audiència per termini de deu dies 

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

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

les Administracions Públiques, fent entrega d’una còpia del informe emès pel Sr. 

..., Enginyer Tècnic Industrial, de data 10/08/2018, tot indicant que qualsevol 

al·legació caldrà que es justifiqui amb el corresponent informe tècnic lumínic que 



justifiqui la correcta execució del contracte. 

_ 

TERCER.- Notificar aquesta Resolució als tercers afectats, tot indicant que es 

tracta d’un acte de tràmit no qualificat. 

 

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 


