Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local Nº 2/2020 de data 15 de gener de 2020.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 15 de gener de 2020
Hora d'inici: 17:30
Hora de finalització: 18:30
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT S'INCORPORA EL PUNT 3 DE L'ORDRE DEL DIA I
ES PASSA A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ.

ACORDS
HISENDA
1. APROVACIÓ DE LA TARIFA DE PREU PÚBLIC DEL TIQUET CLOTXA I DEL SOPAR
DEGUSTACIÓ FIRAOLI DE LA PROPERA EDICIÓ DE LA FIRA INTERCOMARCAL DE L’OLI
(FIO 2020).
Aprovat per unanimitat.

Fets
D’acord amb l’ordenança fiscal número 23 –PP 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 i l’article 4.5 (Quantia) que literalment transcrit diu:
“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
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Govern Local abans de la seva aplicació, amb relació de preus tipificats i fent menció a la fira o
festa que correspongui.”
Vist que la tarifa del preu públic del tiquet clotxa i del sopar degustació Firaoli que es vol aplicar
en la propera edició de la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO 2020) és de 4 euros (iva inclòs) i 40
euros( iva inclòs) i que aquests preus públics estan dins de la franja de mínim i màxim d’acord
amb l’ordenança.

Fonaments de dret
Ordenança fiscal número 23 –PP 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
APROVAR les següents tarifes de preus públics dels següents conceptes per a la Fira
Intercomarcal de l’Oli (fio 2020), que es portarà a terme els dies 25 i 26 de gener de 2020:
Tiquet Clotxa: 4 euros (iva inclòs)
Sopar degustació FiraOli: 40 euros (iva inclòs)

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

SUBVENCIONS
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL.LICITUD DE SUBVECIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER LES DESPESES DE MANTENIMENT DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. "EL
COMELLAR" - CURS 2018/2019
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Junta de Govern Local té coneixement de la publicació al Butlletí Oficial de la Província del
dia 18/12/2019, de l'anunci relatiu a la convocatòria d´ajuts, dins del Programa extraordinari
d´ajuts per al funcionament de les llars d´infants públiques de titularitat municipal i del primer
cicle d´educació infantil en escoles rurals, pel curs escolar 2018-2019, establint un període per
poder presentar la sol·licitud de subvenció fins el dia 31/01/2020.
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Atès que l'Ajuntament de Móra la Nova participarà amb l'esmentada convocatòria, a fi de
finançar les despeses de funcionament de la Llar d'Infants Municipal“El Comellar”.

Fonaments de dret
Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions
Públiques.
ACORD de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 10/12/2019, de
convocatòria de les subvencions de Programa extraorinari d´ajusts per al funcionament
de els llars d´infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d´educació infantil
en escoles rurals, per a curs 2018-2019 (ref. BDNS 485849).
Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona, una subvenció per al funcionament de la
Llar d'Infants Municipal “El Comellar”, pel curs escolar 2018-2019, per import de TRENTA-DOS
MIL DOS-CENTS EUROS (32.200,00 €) d'acord amb les següents dades de matriculació,
distribuïdes per deu mesos, compresos entre el setembre de 2018 i el juny de 2019, i amb el
total d´alumnes matriculats cada mes:
CURS 207-2018
Jornada
setmanal
25 h –
setmanals

Setembre- Octubre- Novembre- Desembre- Gener- Febrer- Març- Abril- Maig- Juny2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019 2019 2019 2019
34

35

36

36

37

38

38

38

38

38

SEGON. Fer constar a la Diputació de Tarragona que:

l'Ajuntament de Móra la Nova es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
Que no percep altres subvencions, ni ajuts, ni ingressos o recursos per la mateixa
finalitat d'altres entitats públiques o privades.
Que el preu públic aprovat i vigent per l'escolarització en el centre públic per al curs
2018-2019 es de 115,00 €/mes per jornada complerta, corresponent a 25 hores lectives
setmanals.
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TERCER. Que es tramiti la sol.licitud de forma telemàtica per la plataforma e-govern de la
Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

3. ATORGAMENTS DELS IMPORTS CORRESPONENTS ALS PREMIS DEL CONCURS D’
ALLIOLI DE LA FIRA INTERCOMARCAL DE L’OLI (FIO) 2020.
Aprovat per unanimitat.
ANTECEDENTS
En data 26 de gener de 2020, es celebra el concurs d’allioli emmarcat en la Fira Intercomarcal
de l’Oli (FIO) 2020.
Per part de la Senyora Míriam Vinaixa Rey, es dóna compte de la relació de premis que s’han d’
entregar en aquesta festa:
1r Premi ..............................................60,00 €
2n Premi. .......................................... 40,00 €
3r Premi. ............................................20,00 €
Total premis: 120,00 € (cent-vint euros).
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació de premis de la FIO 2020 i convocar el concurs.
SEGON. Comunicar el present acord als serveis administratius municipals per al seu
coneixement.

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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