Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 7/2020 de data 19 de febrer 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: 19 de febrer de 2020
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

Excusen la seva assistència:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT S'INCORPOREN PER URGÈNCIA ELS PUNTS 6, 7,
10 i 11 DE L'ORDRE DEL DIA QUE ES PASSEN A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 6/2020 DE DATA 12/02
/2020
Aprovat per unanimitat.

CONTRACTACIÓ
2. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01) DE L'ACM:
ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’
ADMINISTRACIÓ (LOT 3).
Aprovat per unanimitat.
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Fets
El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya
recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa
previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part
de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les
necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les
actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la
licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de
responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la
formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva,
aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer,
es resolgué aprovar formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’
ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’
assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del
corresponent expedient, amb número 209.01
En data 28 d’octubre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat
definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3
pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa
de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període
inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser
prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells,
essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.

Fonaments de dret
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en
relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
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Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova l’Acord marc del servei d’
assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les
Pòlisses que a continuació s’indiquen:

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor
de la mercantil AIG Europe SA, per un import de 2.645,26 euros, amb vigència des del
06/03/2020 al 06/03/2021.

SEGON: Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 2.645,26 que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària
00 929 22400 01 del pressupost vigent.

TERCER: Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF
P0800222B i correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València
231, 6º, 08007 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa 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 de l'endemà de la seva notificació

URBANISME
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MPAL. PER LA CONNEXIÓ
D´UN HABITATGE UNIFAMILIAR EN CONSTRUCCIÓ A LA XARXA MPAL. DE
CLAVEGUERAM
Aprovat per unanimitat.
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Fets
EXP. NÚM. 1025-2019 A.
PROMOTOR: SR. .../...
CIF: .../...
SITUACIÓ OBRES: .../...
REFERÈNCIA CADASTRAL: .../...
OBRES: Connexió a la xarxa municipal de clavegueram d´un habitatge unifamiliar entre
mitgeres.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la petició formulada pels promotors de la
connexió a la xarxa municipal de clavegueram de locals i/o edificis i finques urbanes amb dret a
la prestació del servei, i que s´assenyalen en la part identificativa de l´expedient.
Vist el respectiu informe emes pels Serveis Tècnics Municipals, favorable a la concessió de
l´autorització per la connexió al servei municipal de clavegueram sol.licitat.

Fonaments de dret
a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR, la LLICÈNCIA PER ACTUACIONS A LA XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM, previ el pagament de les taxes i el dipòsit de les fiances que corresponguin,
si és el cas, d´acord amb el següent detall:
EXP

1025/2019 A

TITULAR

SITUACIÓ

OBRES

HABITATGES I
/O LOCALS

TAXES

Sr. .../...

.../...

Nova
connexió

1 Habitatge
unifamiliar aïllat

165,00 €
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SEGON. La present llicència s´atorga sense perjudici de tercers i salvaguardant el dret de
propietat, condicionada al compliment de les següents CONDICIONS:
1a. Les obres s'executaran amb estricte respecte a les condicions imposades per l´informe
dels Serveis Tècnics Municipals d´aquest Ajuntament, i sota la supervisió de l´encarregat
del servei.
2n. En el cas de que sigui necessari dipositar una fiança com a garantia de la correcta
reposició del paviment del carrer afectat per la connexió, caldrà dipositar-la amb caràcter
PREVI a l´inici de les obres de connexió. Aquesta fiança serà retornada quan l'obra hagi
finalitzat i el Serveis Tècnics Municipals hagi informat favorablement la reposició del
paviment afectat per l´actuació.
3a. No es consentirà que siguin dipositats materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
En el cas de que sigui necessari tallar el trànsit del carrer afectat per l´obertura de rasa i
col.locació de la connexió, caldrà comunicar-ho, amb caràcter previ, al Servei Municipal de
Vigilants, per que disposin un pas alternatiu als possibles vehicles afectats.
4a. En el cas d'habitatges de nova construcció, o en aquells que no existia
subministrament d'aigua potable, caldrà que es presenti la corresponent Cèdula
d'Habitabilitat de l'immoble en qüestió.
5a. Altres condicions sobre la llicència:

Es podran fer les obres, però la connexió caldrà esperar a realitzar-la una
vegada estiguin acabades les obres d´edificació, a fi d'evitar vessaments de
residus líquids d'obra a la xarxa. Abans de tapar la rasa caldrà la verificació
prèvia del Cap de la Brigada Municipal d'Obres.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència o
autorització posa 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
de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.
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Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l’impost,
taxa o preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar de l'endemà de la seva notificació

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MPAL. PER LA CONNEXIÓ
D´UN HABITATGE UNIFAMILIAR EN CONSTRUCCIÓ A LA XARXA MPAL. D´AIGUA
POTABLE
Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP. NÚM. 1026-2019 A.
PROMOTOR: SR. .../...
NIF: .../...
SITUACIÓ OBRES: .../...
REFERÈNCIA CADASTRAL: .../...
OBRES: Connexió a la xarxa municipal d´AIGUA POTABLE d´un habitatge unifamiliar entre
mitgeres de nova construcció.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la petició formulada pels promotors de la
connexió a la xarxa municipal d´AIGUA POTABLE de locals i/o edificis i finques urbanes amb
dret a la prestació del servei, i que s´assenyalen en la part identificativa de l´expedient.
Vist el respectiu informe emes pels Serveis Tècnics Municipals, favorable a la concessió de
l´autorització per la connexió al servei municipal d´AIGUA POTABLE sol.licitat.

Fonaments de dret
a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
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a. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR, la LLICÈNCIA PER ACTUACIONS A LA XARXA MUNICIPAL d´AIGUA
POTABLE, previ el pagament de les taxes municipals corresponents, d´acord amb el següent
detall:
EXP

1026-2019 A

TITULAR

Sr.

.../...

SITUACIÓ

OBRES

HABITATGES I/O
LOCALS

TAXES

.../...

Nova
connexió

1
Habitatge
unifamiliar
entre
mitgeres

100,00 €

SEGON. La present llicència s´atorga sense perjudici de tercers i salvaguardant el dret de
propietat, condicionada al compliment de les següents CONDICIONS:
1a. La connexió deurà realitzar-se amb canonada de polietilé de 12´5 mm., aixeta de tanca
i arqueta de registre a l´entrada de l´immoble, incrustada a la paret exterior, i amb estricte
respecte a les condicions imposades per d´aquest Ajuntament.
2a. Les actuacions a la xarxa municipal d'aigua potable les realitzarà, únicament,
l'empresa adjudicatària del servei, a la qual caldrà adreçar-se una vegada obtinguda la
corresponent llicència municipal.
Empresa adjudicatària: AIGÜES DE CATALUNYA, SA
Situació oficina d'atenció al públic: Pl. Catalunya, 3, 43770 Móra la Nova
Telèfon: 977 – 40.30.71
3a. No es consentirà que siguin dipositats materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
4a. En el cas d´habitatges de nova construcció, o en aquells que no existia
subministrament d´aigua potable, caldrà que es presenti la corresponent Cèdula
d'Habitabilitat de l´immoble en qüestió.
5a. Altres condicions de compliment obligat per la concessió de la llicència :
- En el cas de que hi hagi despeses de prolongació de la xarxa municipal
d´aigua potable per atendre el nou subministrament, aniran a càrrec de
l´interessat/da.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència o
autorització posa 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
de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l’impost, taxa o
preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ATORGAMENT D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES MAJORS.
EXP. 978-2019 A. PROMOTOR: SR. .../...
Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP. NÚM. 978-2019 A
PROMOTOR: SR. .../...
NIF: .../...
SITUACIÓ OBRES: .../...
REFERÈNCIA CADASTRAL: .../...
OBRES: Execució de remunta de planta primera i segona per habitatge unifamiliar entre
mitgeres, sobre un local existent en planta baixa.
En data 03/12/2019 i núm. RE 4279 ha tingut entrada la sol·licitud de llicència urbanística per
l´execució d´obres de remunta de planta primera i segona per habitatge unifamiliar entre
mitgeres, sobre un local existent en planta baixa, a l´edifici situat al .../... , amb referència
cadastral núm. .../... . La sol.licitud ha estat presentada pel promotor de l´obra, el senyor .../... ,
amb NIF .../... .
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic redactat per l´Arquitecte,
senyor .../... , i visat núm. .../... en data 29/11/2019, el nomenament de direcció d’obra i altra de
documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’ expedient.
Posteriorment, es va completar la documentació presentada amb la sol.licitud de llicència
d´obres amb:
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El document d´acceptació de residus i d´establiment de dipòsit de la fiança
Nomenament d´arquitecte tècnic i coordindor de seguretat

El tècnic municipal, en data 23/12/2019, ha emès informe FAVORABLE amb les consideracions
següents:
EXP 978-19 OM
Construcció habitatge en remunta sobre local comercial
.../...
Referència cadastral .../...
.../...
RE 4279 de 3/12/2019
Son d’aplicació les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la Nova.
El terreny es situa en sòl urbà consolidat, a la zona Urbana, subzona I (Clau 6A), la parcel·la
pot ser ocupada totalment per l’edificació amb una alçada de planta baixa i tres pisos.
El projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte .../... , visat .../... de 29/11/2019,
contempla la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres sobre un local existent a la
planta baixa.
L’habitatge amb accés a la planta baixa, directe des de la via pública, es situa a les plantes
primera i segona de l’edifici.
La planta baixa existent s’amplia amb un porxo de 37,64 m2, la planta primera té una superfície
construïda de 90,15 m2 i la planta segona 84,32 m2.
Amb el projecte s’adjunta la següent documentació:
Nomenament arquitecte director obra .../...
Full d’estadística.
Nomenament arquitecte tècnic i coordinador de seguretat
Document d’acceptació de residus i d’establiment de dipòsit en gestor de residus per
224,18 €
Les actuacions contemplades en projecte s’ajusten al planejament vigent i no observo
inconvenients a la concessió de la llicència.
Per tan no observo inconvenients en la concessió de la llicència urbanística per la construcció
de l’habitatge al carrer Major 79 d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte .../... , visat
.../... de 29/11/2019.
Pressupost per la liquidació provisional de l’ICIO 99.883,93 €
Garantia per danys segons ordenança 998,84 €
Móra la Nova, 23 de desembre de 2019
.../...
Arquitecte/signat
El secretari-interventor ha emes informe jurídic FAVORABLE a la concessió de la llicència
urbanística.
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Fonaments de dret
a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
a. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la
Nova.
j. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer, al promotor senyor .../... , amb NIF .../... , per realitzar les obres de remunta de planta
primera i segona per habitatge unifamiliar entre mitgeres, sobre un local existent en planta
baixa, a l´edifici situat al .../... , amb referència cadastral .../... , d’acord amb el projecte tècnic
redactat per l´Arquitecte, senyor .../... , i visat núm. .../... en data 29/11/2019.
SEGON. APROVAR les condicions particulars i generals, de conformitat amb el planejament
general en vigor i amb l’Ordenança Fiscal de l’ICIO, a què es subjecta l’esmentada llicència, i
que són les que es relacionen a tot seguit:
1. El que peticionari haurà d'atenir-se estrictament al Projecte i als Plànols presentats, així
com a la inspecció tècnica municipal.
2. Si, en relació al plànol general d'alineacions, la façana està subjecta a rectificacions, les
assenyalaran els Serveis Tècnics Municipals sobre els fonaments de l'obra, un cop
anivellats i aplomats.
3. La rasant del carrer i l'amplada de les voreres, seran fixades també pels Serveis
Tècnics Municipals, després d'examinar les condicions del carrer i l'indret de l'obra.
4. Si l'obra necessita bandes amb marges o petites senyalitzacions d'avís, el peticionari les
disposarà amb les oportunes mesures de seguretat sota la responsabilitat del Constructor i
del Director de l'obra i posant-hi durant la nit, ben visible, un llum vermell que serveixi
d'advertiment al públic.
5. No dipositarà la runa de l'obra, ni qualsevol altre tipus de material a la via pública, de tal
manera que dificulti el trànsit. Malgrat tot, si això resultés inevitable, aquests materials
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romandran tan sols el temps precís per efectuar el seu trasllat al dipòsit que hagi prefixat
l'Ajuntament, i els materials per a ser retirats dins de la zona d'obra.
6. Es completarà l'obra amb l'arrebossament i les pintures necessàries per a la bona vista i
guarniments públics.
7. Les aigües brutes que reculli l'edifici seran conduïdes a les clavegueres que, prèvia la
corresponent petició de llicència per la connexió a la xarxa municipal, s'hagin practicat o es
practiquin a tal efecte, tenint cura de que no desprenguin males olors, per la qual cosa,
caldrà que estiguin tapades adientment o, si això no es possible, es construirà la
reglamentària fossa sèptica.
8. Les aigües pluvials que reculli la coberta hauran de conduir-se al carrer mitjançant una
canonada adossada a la façana amb conducció SOTA LA VORERA.
9. Es dóna el termini d'UN ANY per tal de començar les obres, i fins a TRES ANYS més
per deixar-les totalment acabades, El termini començarà a comptar des de la data de
signatura de l´ACTA DE REPLANTEIG I INICI D´OBRES de l´obra. D´aquest darrer
document en serà obligatori la seva presentació en el cas de sol.licitar pròrrogues de la
present llicència concedida.
10. En cas de no finalitzar les obres en el termini concedit, el peticionari sol.licitarà a l’
Alcaldia, i abans d'esgotar-se el termini de la llicència, una pròrroga per la continuació de
les obres. Si no es així, s'entendrà caducat aquest permís. A la sol.licitud s´hi haurà
d´adjunar un exemplar de l´Acta de replanteig i inici d´obres de l´obra a que s´ha fet
referència en la base 9a.
11. El titular de la llicència urbanística per a l´execució d´obres ha de lliurar a l´Ajuntament
una còpia de l´Acta de replanteig i inici d´obres, estesa per la direcció facultativa de les
obres i, posteriorment, una còpia del Certificat final d´obres expedit per aquesta mateixa
direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les
còpies de l´acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la Declaració
responsable corresponent del titular de la llicència urbanística.
12. Un cop acabada l'obra el recurrent ho haurà de notificar a l'Alcaldia, dins dels VUIT
dies següents, per a que es pugui inspeccionar i advertir tota transgressió.
13. S'adverteix a la persona sol.licitant que en el termini d’un mes comptat des de la
finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor referent a
la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010.
14. La llicència de 1a. Ocupació d'un edifici restarà condicionada a l'adequació del mateix
al projecte tècnic presentat i a l'execució de la vorera del carrer, frontera a la finca on
s'hagi realitzat la construcció, per part del promotor de les obres. També caldrà presentar
l'alta a l'IBI de la nova construcció i acreditar la col.locació del número de policia a
l'entrada de la finca.
15. D'acord amb l'establert a l'article 35 de les vigents Normes Subsidiàries Municipals, la
present llicència d'obres obliga al seu titular al compliment de:

a. Pagar a l'Ajuntament totes les despeses ocasionades per les activitats
autoritzades.
b. Construir o tornar a posar la vorera frontera amb la finca dintre del termini
establert per l'execució de la llicència.
c. Reparar els danys que es produeixin per conseqüència de les obres, als elements
urbanístics existents, del sòl, subsòl i vol de la via pública.
d. Establir les garanties econòmiques que l'Ajuntament estableixi, en raó dels
serveis que poguessin quedar afectats per l'obra.
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16. ALTRES condicionaments a la llicència:

Cap.

TERCER. Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i
efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin,
s’aprova la LIQUIDACIÓ PROVISIONAL de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO), d’acord amb les dades següents, que s’entendrà definitiva si no es produeix un acord
exprés de liquidació definitiva:
- Base imposable: NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS (99.883,93 €)
- Tipus de gravamen: 2,7 %:

ICIO a liquidar: DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTASET CÈNTIMS (2.696,87 €)

QUART. D’acord amb l’establert a l’art. 10 de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal.lacions i obres (ICIO), amb caràcter previ a l’inici de les obres el promotor
haurà de dipositar una FIANÇA per respondre dels possibles danys i desperfectes ocasionats
als serveis públics, al domini públic i a l'ús públic a conseqüència de l'execució d'obres majors,
així com per a respondre de la neteja de la via pública afectada, per un import corresponent a l’
1% de la base imposable de l´impost.

L´import de la fiança per danys a dipositar és de NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (998,84 €)

CINQUÈ. Aprovar la LIQUIDACIÓ DE LA TAXA per la tramitació de la llicència urbanística , d’
acord amb l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per expedició de documents i tramitació d’
expedients administratius, que queda fixada en:

A pagar Taxa: CINQUANTA EUROS (50,00 €)

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència o
autorització posa 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
de l'endemà de la seva notificació.
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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 de l'endemà de la seva notificació.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l’impost, taxa o
preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ATORGAMENT D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES MAJORS.
EXP. 133-2020 A. PROMOTOR/A: SRA. .../... .
Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP. NÚM. 133-2020 A
PROMOTOR/A: SRA. .../...
NIF: .../...
SITUACIÓ OBRES: Pda. .../...
REFERÈNCIA CADASTRAL: .../...
OBRES: Construcció d´una caseta d´eïnes.
En data 17/01/2020 i núm. RE 187 ha tingut entrada la sol·licitud de llicència urbanística
d'obres per l´execució d´obres de construcció d´una caseta d´eïnes la finca rústica situada a la
.../... , amb referència cadastral núm. .../... . La sol.licitud ha estat presentada pel promotor de
l´obra, la senyora .../... , amb NIF .../... .
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat d’una Memòria tècnica redactada per l´Arquitecte tècnic,
senyor .../... , de data 30/12/2019, i altra de documentació exigida per la normativa aplicable,
segons consta a l’expedient.
Posteriorment, es va completar la documentació presentada amb la sol.licitud de llicència d’
obres amb:

El document d’acceptació de residus i d’establiment de dipòsit de la fiança

El tècnic municipal, en data 17/02/2020, ha emès informe FAVORABLE amb les consideracions
següents:
OM
Caseta d’eines
.../...
Referència cadastral .../...
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.../...
RE 187 de 17/01/2020
El terreny està situat en sòl no urbanitzable, a la zona Agrícola, (clau 15), en el terreny no
existeix cap construcció.
Es presenta memòria d’obra per la construcció d’una caseta d’eines, redactat per l’arquitecte
tècnic .../... signada el 17/1/2020.
Es d’aplicació el Pla Director Urbanístic (PDU) de les construccions tradicionals agrícoles de les
Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 27/11/2014.
La caseta d’eines que consta descrita en la memòria presentada s’ajusta als paràmetres
contemplats als articles 26 i 27 del mencionat PDU.
No hi ha sobre el terreny cap mena de restricció per protecció especial ambiental o urbanística.
No obstant manca la següent documentació:
Nomenament de tècnic director de l’obra
Respecte a aquesta documentació es pot condicionar la seva presentació abans de l’inici de
les obres
Per tan, , no se observa cap inconvenient per l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada
per .../... per la construcció d’una caseta d’eines a la parcel·la .../... del polígon .../... segons la
memòria d’obra redactada l’arquitecte tècnic .../... signada el 17/1
/2020, amb la condició de que abans de l’inici de les obres es presenti el nomenament de
direcció d’obra per la seva verificació..
Pressupost construcció segons projecte 6.225,73 €
Pressupost construcció segons mòdul ordenança 360,61 €/m2 x 20 m2 = 7212,20 €
Pressupost per l’aplicació de l’impost i la taxa 7212,20 €
Fiança obra segons ordenança 72,12 €
Móra la Nova, 17 de febrer de 2020
.../...
Arquitecte/signat
El secretari-interventor en data 19/02/2020, ha emes informe jurídic FAVORABLE a la
concessió de la llicència urbanística.

Fonaments de dret
a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
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g. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
a. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la
Nova.
j. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer, al promotor senyora .../... , amb NIF .../... , per realitzar les d’obres de construcció d’una
caseta d’eïnes la finca rústica situada a .../... , amb referència cadastral núm. .../... , d’ acord
amb la Memòria tècnica redactada per l´Arquitecte tècnic, senyor .../... , de data 30/12/2019.
SEGON. APROVAR les condicions particulars i generals, de conformitat amb el planejament
general en vigor i amb l’Ordenança Fiscal de l’ICIO, a què es subjecta l’esmentada llicència, i
que són les que es relacionen a tot seguit:
1. El que peticionari haurà d'atenir-se estrictament al Projecte i als Plànols presentats, així
com a la inspecció tècnica municipal.
2. Si, en relació al plànol general d'alineacions, la façana està subjecta a rectificacions, les
assenyalaran els Serveis Tècnics Municipals sobre els fonaments de l'obra, un cop
anivellats i aplomats.
3. La rasant del carrer i l'amplada de les voreres, seran fixades també pels Serveis
Tècnics Municipals, després d'examinar les condicions del carrer i l'indret de l'obra.
4. Si l'obra necessita bandes amb marges o petites senyalitzacions d'avís, el peticionari les
disposarà amb les oportunes mesures de seguretat sota la responsabilitat del Constructor i
del Director de l'obra i posant-hi durant la nit, ben visible, un llum vermell que serveixi
d'advertiment al públic.
5. No dipositarà la runa de l'obra, ni qualsevol altre tipus de material a la via pública, de tal
manera que dificulti el trànsit. Malgrat tot, si això resultés inevitable, aquests materials
romandran tan sols el temps precís per efectuar el seu trasllat al dipòsit que hagi prefixat
l'Ajuntament, i els materials per a ser retirats dins de la zona d'obra.
6. Es completarà l'obra amb l'arrebossament i les pintures necessàries per a la bona vista i
guarniments públics.
7. Les aigües brutes que reculli l'edifici seran conduïdes a les clavegueres que, prèvia la
corresponent petició de llicència per la connexió a la xarxa municipal, s'hagin practicat o es
practiquin a tal efecte, tenint cura de que no desprenguin males olors, per la qual cosa,
caldrà que estiguin tapades adientment o, si això no es possible, es construirà la
reglamentària fossa sèptica.
8. Les aigües pluvials que reculli la coberta hauran de conduir-se al carrer mitjançant una
canonada adossada a la façana amb conducció SOTA LA VORERA.
9. Es dóna el termini d'UN ANY per tal de començar les obres, i fins a TRES ANYS més
per deixar-les totalment acabades, El termini començarà a comptar des de la data de
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signatura de l´ACTA DE REPLANTEIG I INICI D´OBRES de l´obra. D´aquest darrer
document en serà obligatori la seva presentació en el cas de sol.licitar pròrrogues de la
present llicència concedida.
10. En cas de no finalitzar les obres en el termini concedit, el peticionari sol.licitarà a l’
Alcaldia, i abans d'esgotar-se el termini de la llicència, una pròrroga per la continuació de
les obres. Si no es així, s'entendrà caducat aquest permís. A la sol.licitud s´hi haurà
d´adjunar un exemplar de l´Acta de replanteig i inici d´obres de l´obra a que s´ha fet
referència en la base 9a.
11. El titular de la llicència urbanística per a l´execució d´obres ha de lliurar a l´Ajuntament
una còpia de l´Acta de replanteig i inici d´obres, estesa per la direcció facultativa de les
obres i, posteriorment, una còpia del Certificat final d´obres expedit per aquesta mateixa
direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les
còpies de l´acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la Declaració
responsable corresponent del titular de la llicència urbanística.
12. Un cop acabada l'obra el recurrent ho haurà de notificar a l'Alcaldia, dins dels VUIT
dies següents, per a que es pugui inspeccionar i advertir tota transgressió.
13. S'adverteix a la persona sol.licitant que en el termini d’un mes comptat des de la
finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor referent a
la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010.
14. La llicència de 1a. Ocupació d'un edifici restarà condicionada a l'adequació del mateix
al projecte tècnic presentat i a l'execució de la vorera del carrer, frontera a la finca on
s'hagi realitzat la construcció, per part del promotor de les obres. També caldrà presentar
l'alta a l'IBI de la nova construcció i acreditar la col.locació del número de policia a
l'entrada de la finca.
15. D'acord amb l'establert a l'article 35 de les vigents Normes Subsidiàries Municipals, la
present llicència d'obres obliga al seu titular al compliment de:

a. Pagar a l'Ajuntament totes les despeses ocasionades per les activitats
autoritzades.
b. Construir o tornar a posar la vorera frontera amb la finca dintre del termini
establert per l'execució de la llicència.
c. Reparar els danys que es produeixin per conseqüència de les obres, als elements
urbanístics existents, del sòl, subsòl i vol de la via pública.
d. Establir les garanties econòmiques que l'Ajuntament estableixi, en raó dels
serveis que poguessin quedar afectats per l'obra.

16. ALTRES condicionaments a la llicència:

Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’ajuntament, per al seva
verificació, nomenament de direcció d’obra.

TERCER. Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i
efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin,
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s’aprova la LIQUIDACIÓ PROVISIONAL de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO), d’acord amb les dades següents, que s’entendrà definitiva si no es produeix un acord
exprés de liquidació definitiva:
- Base imposable: SET MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS (7.212,20 €).
- Tipus de gravamen: 2,3%:

ICIO a liquidar: CENT SEICXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT
EUROS (165,88 €)

QUART. D’acord amb l’establert a l’art. 10 de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal.lacions i obres (ICIO), amb caràcter previ a l’inici de les obres el promotor
haurà de dipositar una FIANÇA per respondre dels possibles danys i desperfectes ocasionats
als serveis públics, al domini públic i a l'ús públic a conseqüència de l'execució d'obres majors,
així com per a respondre de la neteja de la via pública afectada, per un import corresponent a l’
1% de la base imposable de l´impost.

L’import de la fiança per danys a dipositar és de SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS (72,12 €)

CINQUÈ. Aprovar la LIQUIDACIÓ DE LA TAXA per la tramitació de la llicència urbanística , d’
acord amb l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per expedició de documents i tramitació d’
expedients administratius, que queda fixada en:

A pagar Taxa: DEU EUROS (10,00 €)

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència o
autorització posa 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
de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l’impost, taxa o
preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació

7. EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PARCEL.LA 32 DEL
POLÍGON 1 (PADEL MOTORET) AL TM DE MÓRA LA NOVA.

Transcripció de l'acta número 2020-0000006 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 25/02/2020, 25/02/2020

Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP.: 63-2020 Actio
SITUACIÓ: Pàdel Motoret, Polígon 1, parcel.la 32 del TM de Móra la Nova
Ref. Cadastral: 2728223CF0522H0001SH
Motiu: Execució d´obres i exercici d´activitat de bar musical sense la preceptiva llicència.
Per acord de la Junta de Govern de l´Ajuntament de Móra la Nova, adoptat en la sessió
celebrada el dia 22/01/2020, es va incoar un expedient de legalitat urbanística per l’execució
d´obres i l´exercici d´activitat de bar musical sense la preceptiva llicència urbanística municipal
a Pàdel Motoret, Pol. 1, parc. 32 del TM de Móra la Nova, a CONSTRUCCIONS GERMANS
GIRONES SCP, consistents en:

Restauració de la legalitat urbanística alterada, amb la demolició i retirada de la carpa
instal.lada sense llicència, en el termini d´UN MES a comptar des de la notificació de
l´acord esmentat, realitzada el dia 23/01/2020.

En el mateix acord es va adoptar la mesura cautelar de suspendre de forma provisional i
immediata l´activitat de bar musical que es realitzava en la carpa instal.lada en el Pàdel Motoret.
El senyor .../... , actuant en representació de l´interessat, CONSTRUCCIONS GERMANS
GIRONES SCP, en data 17/02/2020 i núm. de registre d´entrada 578, ha sol.licitat, entre
d´altres assumptes, una ampliació del termini pel desmuntatge i retirada de la carpa instal.lada
al recinte del Pàdel Motoret.

Fonaments de dret
a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
c. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
d. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
e. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
f. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
g. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
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h. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la
Nova.
a. Decret núm. 106/2019, de data 25/06/2019, de delegació competències a la Junta de
Govern Local i a les regidories delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. AMPLIAR el termini concedit per acord de la Junta de Govern Local adoptat en la
sessió celebrada el dia 22/01/2020 en QUINZE DIES per a que CONSTRUCCIONS GERMANS
GIRONES SCP, dugui a terme l’enderroc, el desmuntatge i la retirada de la carpa instal.lada al
recinte del Pàdel Motoret, al Polígon 1, parcel.la 32 del TM de Móra la Nova
SEGON. NOTIFICAR a l´interessat el present acord, pel seu coneixement i efectes.

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
8. AJUTS PER A PERSONES VÍDUES O SOLTERES. IBI 2018
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vist que l’ajuntament de Móra la Nova, en data 25 de febrer de 2015, va aprovar en el Ple la
convocatòria d’ajut a persones vídues o solteres del municipi de Móra la Nova per a l’exercici
2015.
D’acord amb allò establert en el punt vuitè de la convocatòria, es va concedir als interessats
entre el 30 de novembre i 30 de desembre de 2019, per a la presentació de les sol·licituds
acompanyades de la documentació exigida.
Comprovada la documentació requerida a les bases, i que s’adjunta a la sol·licitud d’ajut dels
interessats, es constata que les mateixes s’han presentat en temps i forma, i en la seva totalitat.
No consta a la intervenció municipal que a la data de la finalització del termini de presentació
de les peticions d'ajut, el dia 30 de desembre de 2019, els sol·licitants fossin deutors per cap
concepte a la hisenda municipal. Figurant en els corresponents expedients còpia de la
certificació acreditativa d'aquest fet.
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D'acord amb la base dècima de la convocatòria assenyalada en el paràgraf primer, la regidoria
d’Hisenda, va formular a la Junta de Govern Local, proposta de resolució.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR als següents interessats un ajut econòmic, dins del programa de
concessió d'ajuts a persones vídues o solteres del municipi de Móra la Nova, d'acord amb el
següent detall:
Exp.

Reg.
Entrada

Nom

DNI

4304

.../...

.../...

57,68

4380

.../...

.../...

95,00

201903

4417

.../...

.../...

59,78

201904

4437

.../...

.../...

32,98

4438

.../...

.../...

52,59

4439

.../...

.../...

85,92

4470

.../...

.../...

83,41

201908

4471

.../...

.../...

73,04

201909

4472

.../...

.../...

58,56

4482

.../...

.../...

32,98

4483

.../...

.../...

84,14

4507

.../...

.../...

35,63

201913

4511

.../...

.../...

33,10

201914

4512

.../...

.../...

36,95

201915

4526

.../...

.../...

88,90

4538

.../...

.../...

66,10

4557

.../...

.../...

37,40

201918

4571

.../...

.../...

63,42

201919

4579

.../...

.../...

69,75

201920

4598

.../...

.../...

38,71

201901
201902

201905
201906
201907

201910
201911
201912

201916
201917

TOTAL
SUBVENCIÓ

Total a pagar

1.186,04
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SEGON. DENEGAR als següents interessats un ajut econòmic, dins del programa de
concessió d'ajuts a persones vídues o solteres del municipi de Móra la Nova, d’acord amb el
següent detall i motius:
Exp.
201921
201922

Reg.
Entrada

Nom

DNI

Motiu

4436

.../...

Excès d’ingressos

4518

.../...

Excès d’ingressos

.../...

Documentació
incomplerta

201923

4601

201924

4606

.../...

Excès d’ingressos

0205

.../...

Fora de termini

201925

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació

PROTECCIÓ CIVIL
9. APROVACIÓ DE PROPOSTA DE RENOVACIÓ D'HIDRANTS A COMPTE DE LA
COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA SA
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vista la proposta de data 17/02/2020 de renovació d'hidrants al municipi de Móra la Nova (que
consta en l'expedient 4309440003-2020-0000141) efectuada per la Companyia General
d'Aigües de Catalunya SA, signada pel Sr. Sergi Llasat Villabí, que ofereixen d'executar sense
cap cost per l'Ajuntament.

Fonaments de dret
Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la proposta de renovació d'hidrants al municipi de Móra la Nova efectuada
per la Companyia General d'Aigües de Catalunya SA, signada pel Sr. .../... , que executarà
l'esmentada empresa sense cap cost per l'Ajuntament.
SEGON.- Notificar aquest acord la Companyia General d'Aigües de Catalunya SA.

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

HISENDA
10. APROVACIÓ PRESSUPOSTOS. RELACIÓ NÚM. 03/2020
Aprovat per unanimitat.
FETS
Relació núm. 03/2020
Es dona compte dels següents pressupostos de serveis:
DESPESA CORRENT, Pressupostos
Registre
Entrada
NÚM. 2020-

NIF PROVEÏDOR

546

78577211B

.../...
Espectacle Montse Castellà amb equip so inclòs 15
/03/2020

583

B662135942

.../...
Activitat Dones sonores, poesia amb música

CONCEPTE

Import pressupost
(IVA inclòs)

1.573,00 €

913,55 €

S’ACORDA:
PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR DE LA DESPESA dels pressuposts que es relacionen a
continuació, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries i pels serveis que
s'esmenten, donat que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en el
pressupost vigent de 2020:
DESPESA CORRENT, Pressupostos DE SERVEIS
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Registre
Entrada
NÚM. 2020-

Aplicació
pressupostària
Exerc. 2020

546

05/334.22609-01

Espectacle Montse Castellà amb equip so inclòs
15/03/2020

583

05/2312.22606-01

.../...
Activitat Dones sonores, poesia amb música

PROVÉINDOR i CONCEPTE

Import pressupost
(IVA inclòs)

.../...
1.573,00 €

913,55 €

SEGON. La autorització i disposició de les despeses presentades 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 2020.

11. APROVACIO RELACIO FACTURES R001A
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vista la Relació de factures R001A presentada de data 18/02/2019, per un import total de
CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (
52.763,23€).
Vist l'Informe de necessitats de la Servetaria-Intervencio en data 18/02/2020.
D'acord amb el que estableix la LCSP (Llei de contractes del sector públic), dels contractes
menors i en compliment dels seus articles 116 a 118, respecte a la tramintació dels
corresponents expedients.

Fonaments de dret
LRHL. RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text reòs de la llei reguladora de les
hisendes locals
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local
LCSP. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. INFORMAR que, en relació a la Relació de factures presentada i d'acord amb
l'establert a l'article 118 de la LCSP, així com amb el RD 424/2017:
Es fa constar la identificació del creditor, l'import de l'obligació i les prestacions, serveis o
altres causes de les quals es deriva l'obligació.
Les contractacions menors derivades de la relació de despeses que es propsa aprovar
no alteren l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació.

SEGON. APROVAR la Relació de factures R001A, d'acord amb el següent detall:
RELACIÓ DE FACTURES R001A
1. Contractes menors SUBJECTES A LA FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA
Registre
Factura
RE-2020

DNI/NIF

Nom tercer

Aplicació
Pressupostària 2020

Import
(IVA
Org. Prog. Econ. Sub inclós)

Descripció

Tipus de contracte: DE SERVEIS
1

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

12

3232 21300 1

110,72 €

SECURITAS. Alarma Lla
Infants 1T20.Fra.20-0001

2

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

0

929

21300 1

107,09 €

SECURITAS.
Alarma
Casa Consistor. 1T20.
Fra.20-0002

3

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

3

3231 21300 1

101,64 €

SECURITAS.Alarma
Barracons I.Esco.1T20.
Fra.20-0003

4

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

5

3372 21300 1

108,90 €

SECURITAS.
Alarma
Llar Jubilats 1T20. Fra.
20-0004

5

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

0

929

145,20 €

SECURITAS.
Alarma
Agrobotiga 1T20. Fra.200005

6

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

6

4323 21300 1

94,16 €

SECURITAS.Alarma
Mag.2 Museu FFCC
1T20.Fra.20-0006

7

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

14

4321 21300 1

78,06 €

SECURITAS.
Alarma
Mas Coixa 1T20. Fra.200007

8

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

11

3241 21300 1

98,01 €

SECURITAS.
Alarma
Escola Arts 1T20. Fra.
20-0008

9

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

6

4322 21300 1

98,01 €

SECURITAS.Alarma
Enclavam. FFCC 1T20.
Fra.20-0009

10

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

5

3331 21300 1

94,38 €

SECURITAS.
Ateneu 1T20.
0010

21300 1

Alarma
Fra.20-
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SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

SECURITAS.Alarma
Mag.Ll.Museu FFC 1T20.
Fra.20-0011

6

4322 21300 1

116,16 €

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

3

3231 21300 1

105,27 €

SECURITAS. Alarma Ed.
Pral.In.Esc.1T20. Fra.200012

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

6

4323 21300 1

94,38 €

SECURITAS.
Alarma
Cotxera Tren 1T20. Fra.
20-0013

14

A26106013

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,
SAU

6

3422 21300 1

105,27 €

SECURITAS.
Alarma
Piscines 1T20. Fra.200014

16

78577211B

BLANCH
DESCARREGA,
PERE

3

3383 22609 1

P.BLANCH.Equip
il.
1.694,00 € +só+DJ Festa Cap Any.
Fra.20-0016

17

F20025318

ORONA, S.COOP.

14

4321 21300 1

355,01 €

ORONA.Mant.1T20+rep.
ascensor Mas Coixa.Fra.
20-0017

19

W00013547E

BNP
PARIBAS
0
LEASE GROUP, SA

920

20500 1

135,46 €

BNP. Rènting fotocop.
OAC Gener'20. Fra.200019

20

W00013547E

BNP
PARIBAS
0
LEASE GROUP, SA

920

20500 2

54,45 €

BNP.
Ofi.
0020

28

A83052407

CORREOS
Y
TELÉGRAFOS, S.
0
A. - SOCIEDAD
ESTATAL

920

22201 1

208,72 €

CORREOS. Servei postal
Desembre'19. Fra. 200028

30

A08431090

NATURGY IBERIA,
SA

11

3241 22102 1

375,69 €

NATURGY. Gas Esc.
Arts 28/9 a27/11/19. Fra.
20-0030

31

A08431090

NATURGY IBERIA,
SA

5

3321 22102 1

186,59 €

NATURGY.Gas Ateneu
/Bibl. 28/9a27/11/19.Fra.
20-0031

31

A08431090

NATURGY IBERIA,
SA

5

3331 22102 1

559,75 €

NATURGY.Gas Ateneu
/Bibl. 28/9a27/11/19.Fra.
20-0031

32

39886191M

UNGIDOS
GOMEZ, JULIO

5

334

22699 1

484,00 €

J.UNGIDOS.Serv.
comunicació
Desembre'19.Fra.200032

33

39886191M

UNGIDOS
GOMEZ, JULIO

13

4311 22601 1

181,50 €

J.UNGIDOS. Fotos Fira
2019.Fra.20-0033

34

B43368133

RECANVIS
MONTSERRAT,S.
L.

2

1532 21400 1

51,81 €

R.MONTSERRAT.Oli
tra+lamp.vig+buj.grup.
Fra.20-0034

34

B43368133

RECANVIS
MONTSERRAT,S.
L.

2

130

21400 1

8,54 €

R.MONTSERRAT.Oli
tra+lamp.vig+buj.grup.
Fra.20-0034

34

B43368133

RECANVIS
MONTSERRAT,S.
L.

0

929

21300 1

3,24 €

R.MONTSERRAT.Oli
tra+lamp.vig+buj.grup.
Fra.20-0034

11

A26106013

12

A26106013

13

RECANVIS

Rènting fotocop.
Gener'20.Fra.20-

R.MONTSERRAT.Oli
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12,51 €

tra+lamp.vig+buj.grup.
Fra.20-0034

3383 20800 1

5.997,12 €

ICTT. Lloguer llums
Nada 2019. Fra. 20-0035

APPLUS ITEUVE
2
TECHNOLOGY,S.L.

171

21400 1

54,90 €

APPLUS. ITV Mitsubshi
T1026AV. Fra.20-0037

B66222555

XARXES
DE
L'EBRE INTERNET 6
I COMUNICACIO

4322 22200 1

39,91 €

XEIC. WIMX Museu
FFCC Gener. Fra. 200038

39

B66222555

XARXES
DE
L'EBRE INTERNET 0
I COMUNICACIO

920

22200 1

39,91 €

XEIC. WIMAX Piscines
Gener. Fra. 20-0039

40

B66222555

XARXES
DE
L'EBRE INTERNET 14
I COMUNICACIO

4321 22200 1

19,12 €

XEIC. WIMAX+Telèfon
Mas Coixa Gener. Fra.
20-0040

41

B66222555

XARXES
DE
L'EBRE INTERNET 0
I COMUNICACIO

920

22200 1

39,91 €

XEIC.
Fibra
Casa
Consistorial Gener. Fra.
20-0041

42

B66222555

XARXES
DE
L'EBRE INTERNET 12
I COMUNICACIO

3232 22200 1

45,91 €

XEIC. WIMAX+Telèfon
Llar Inf. Gener. Fra. 200042

43

B55680169

EBANDO DIGITAL,
SLU

0

920

20900 1

96,80 €

EBANDO. Servei fins 07
/02/2021. Fra. 20-0043

44

B43515410

MAÑE AUTO, SL

2

130

21400 1

107,36 €

MAÑE.Pilot tras. esq.
veh. vigilants. Fra. 200044

45

B43448539

GIRONES
DISTRIBUCIONS I
ELABORACIONS,
SL

2

1532 21000 1

3,67 €

BIGMAT. 2 Sacs morté
via pública. Fra. 20-0045

46

B55624506

NOVELEC
CAMP, SL

12

3232 21200 1

18,15 €

NOVELEC. Obreportes
llar infants. Fra. 20-0046

47

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

11

3241 22699 1

51,80 €

CLUA. Pintura+cinta+...
Esc.Arts. Fra.20-0047

48

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

3

3231 21200 1

66,62 €

CLUA. Bombetes+tacs
Inst.Esc. Fra. 20-0048

49

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

4

4311 22609 4

90,73 €

CLUA. Mat. divers Fira
Nadal 2019. Fra. 200049

50

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

3

3383 22609 1

14,63 €

CLUA.
Cinta+pintura
Reis. Fra. 20-004

51

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

12

3232 21200 1

8,20 €

CLUA.
Frontisses+cargols Llar
Infants.Fra.20-0051

52

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

14

4321 21200 1

12,98 €

CLUA. Brides+cebadors
Mas Coixa.Fra. 20-0052

53

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

2

1532 22699 1

33,98 €

CLUA.Gel
decap+electrodes+Pops
brigada.Fra.20-0053

54

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

0

920

21,28 €

CLUA.
Bombetes+minicanal
Oficines. Fra. 20-0054

34

B43368133

MONTSERRAT,S.
L.

2

171

35

A58260050

ICTT, SA

3

37

B81041444

38

BAIX

21400 1

21200 1
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55

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

6

3421 21200 1

17,64 €

CLUA.
Cinta
Pav.
Esports. Fra. 20-0055

56

J43854595

FERRETERIA
CLUA, S.C.P.

3

3383 22609 1

6,13 €

CLUA. Cinta aïllant Reis.
Fra. 20-2056

57

B12361812

PIROTECNIA
TOMAS, SL

3

3383 22609 1

375,10 €

P.TOMAS.
Petards+bengales Reis.
Fra. 20-0057

59

B46001897

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,
SLU

3

3231 21300 1

420,97 €

THYSENKRUPP.Mant.
Ascens. Int. Esc.1T20.
Fra.20-0059

61

B43494905

MIQAGRO, S.L.

2

171

178,24 €

MIGAGRO. Fiosanitaris
Jardineria. Fra. 20-0061

63

B43814938

MORA
BUS, SL

D'EBRE

5

3372 25101 1

18,17 €

MEBUS.
Servei
residència Pess.
Fra.20-0063

64

B43814938

MORA
BUS, SL

D'EBRE

5

3372 25101 1

209,99 €

MEBUS.
Servei
bus
jubilats Desembre'19.Fra.
20-0064

65

39842685S

VILAS
CARLES,
2
RAMON

130

102,85 €

R.VILAS. Servei grua
4752JPV 9/12/19.Fra.200065

67

B55749501

MORAHOUSE, SL

14

4321 22699 1

7,64 €

MORAHOUSE.
Micro
car+cable Mas Coixa.
Fra.20-0067

68

77833259V

SABATE
SANTI

CEDO,

2

130

286,83 €

S.SABATE.
Revisió
vehicle vigilants. Fra. 200068

69

77833259V

SABATE
SANTI

CEDO,

2

1532 21400 1

30,86 €

S.SABATE.
Rep.
rebentada Dumper. Fra.
20-0069

70

77833259V

SABATE
SANTI

CEDO,

71

77833259V

SABATE
SANTI

CEDO,

72

39844998M

CARRERAS
MONGE, ANTONIA

75

21000 1

22704 1

21400 1

bus
Pen.

2

163

21400 1

16,34 €

S.SABATE.
Rep.
rebentada
escombradora. Fra.200070

2

130

21400 1

653,40 €

S.SABATE. Rep. aver.
UREA vehicle vig. Fra.
20-0071

3

3383 22609 1

65,75 €

A. CARRERAS.
Perruques+pintura+vel.
Reis.Fra.20-0072

B55647879

RISK
CONTROL
3
ESPORTS
SERVEIS SL

3383 22609 1

453,75 €

RISK CONTROL. Servei
controladors Reis.Fra.200075

76

39857030P

VINAIXA GRANGE,
2
AGUSTI

130

21000 1

112,29 €

A.VINAIXA.
Bombetes
semàfors. Fra. 20-0076

77

39855860B

VIVES
MARINA

920

22601 1

92,34 €

M.VIVES.
Triangles+xapat.picapica treb.Fra.20-0077

78

39831367J

PERPINYA BRULL,
5
RODERIC

790,00 €

R.PERPINYA.1000 Lts.
Gas-oil Llar Jubi.Fra.200078

RUBIO

GRIÑO,

PENA,

5

3372 22103 1

D.RUBIO.Serv.

anglès
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79

39895542H

DAVID

11

3241 22706 1

120,00 €

80

39878379J

POQUET
TARRAGO, NOEMÍ

13

4311 22199 1

270,71 €

N.POQUET. 709 Tiquets
Fira Vi 2019. Fra. 200080

81

39825112Z

CRESCENTI
PELLISA,
JOAN 3
JOSEP

3383 22609 1

195,00 €

JJ.CRESCENTI. Lloguer
megafonia Reis. Fra. 200081

Esc.Arts Desem'19.Fra.
20-0079

TIpus de contracte: DE SUBMINISTRAMENTS
18

B43576248

DISTRIBUCIONS
DE
BEGUDES 6
GRUP DE 3, S.L.

341

22609 1

50,82 €

DISBEGRUP.
Cava
Sant Silvestre. Fra. 200018

21

A08665838

BON PREU, SAU

14

4321 22105 1

22,52 €

BON PREU. Queviures
Mas de la Coixa. Fra. 200021

22

A08665838

BON PREU, SAU

5

920

22601 1

11,48 €

BON PREU. Quev. picapica Nadal Trebal.Fra.200022

23

A08665838

BON PREU, SAU

5

920

22601 1

46,73 €

BON
PREU.Queviures
pica-pica Nada treb.Fra.
20-0023

24

A08665838

BON PREU, SAU

3

3383 22609 1

44,76 €

BON PREU. Queviures
sopar comis. Reis.Fra.
20-0024

25

X2626889J

YUEMIN YE

3

3383 22609 1

8,00 €

YUEMIN YE. Globus
festa Cap d'Any. Fra. 200025

26

A79206223

LYRECO ESPAÑA,
SA

11

3241 22000 1

204,42 €

LYRECO.
Mat.
Of+tónners Esc. Arts.Fra.
20-0026

26

A79206223

LYRECO ESPAÑA,
SA

0

920

198,17 €

LYRECO.
Mat.
Of+tónners Esc. Arts.Fra.
20-0026

95

F43013671

AGRICOLA I SEC.
DE
CREDIT
3
"TERRA
ALTA",
SCCL

4311 22609 1

62,48 €

CATERRA.
Vi Font
calenta Sopar ext.FIO.
Fra.20-0095

96

78577615R

PIÑOL
MARTA

2

130

22104 1

85,00 €

M.PIÑOL.
Sabates
Agutzil. Fra. 20-0096

97

A43391713

LIMPLAS, SA

3

4311 22609 1

27,24 €

LIMPLAS.
Ampolles
mostres FIO '20.Fra.200097

98

77832977B

JUAN
MASOT,
3
JOAN BAPTISTA

4311 22609 1

348,48 €

J.JUAN. Suports trofeus
FIO. Fra. 20-0098

99

41022490N

BENTIEB
ELGANA,
MOHAMED

2

163

22110 1

163,60 €

BENTIEB. Bosses+prod.
neteja brigada. Fra. 200099

100

41022490N

BENTIEB
ELGANA,
MOHAMED

3

3231 22110 1

144,00 €

BENTIEB. Paper WC
Inst. Escola. Fra. 200100

101

41022490N

BENTIEB
ELGANA,
MOHAMED

3

3371 22609 1

152,90 €

BENTIEB. Mat. divers
Parc de Nadal. Fra. 200101

MORA,

22000 1
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102

41022490N

BENTIEB
ELGANA,
MOHAMED

3

3383 22609 1

BENTIEB.
1.867,15 € Gots+mantels+bosses+..
Reis. Fra. 20-0102

103

41022490N

BENTIEB
ELGANA,
MOHAMED

6

341

22609 1

84,01 €

BENTIEB. Llaminadures
St.Silvestre.Fra.20-0103

104

41022490N

BENTIEB
ELGANA,
MOHAMED

11

3241 22699 1

31,70 €

BENTIEB. Mat. divers
Esc. Arts. Fra. 20-0104

2. Resta de Contractes NO menors, SUBJECTES a fiscalització limitada prèvia
Registre
Factura
RE-2020

DNI/NIF

Nom tercer

Aplicació
Pressupostària 2020

Import
(IVA
Org. Prog. Econ. Sub inclós)

Descripció

Tipus de contracte: DE SERVEIS
74

P9300011E

CONSELL
COMARCAL DE LA 7
RIBERA D'EBRE

1621 22700 1

CCRE.
Tractament
18.545,15
rebuig Desembre'19. Fra.
€
20-0074

913,90 €

Tipus de contracte: DE SUBMINISTRAMENTS
22103 1

SOLRED.
Gas-oil
vehicles Desembre '19.
Fra.20-0029

29

A79707345

SOLRED SA

2

929

82

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

3

3231 22102 1

ENDESA.
Gas
Inst.
2.468,29 € Escola 15/11a16/12/19.
Fra.20-0082

83

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

0

929

105,65 €

84

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

6

3420 22100 1

ENDESA.E.Pav.Esp
1.350,58 € /Futbol 31/10a 4/12/19.
Fra.20-0084

84

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

6

3424 22100 1

ENDESA.E.Pav.Esp
1.105,02 € /Futbol 31/10a 4/12/19.
Fra.20-0084

85

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

0

929

22100 1

22,60 €

ENDESA.
El.Banc
Aliments Desembre'19.
Fra. 20-0085

86

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

2

165

22100 1

79,22 €

ENDESA.
E.Pub.Pl.
Verdura 3/11a31/12/19.
Fra.20-0086

87

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

14

4321 22100 1

391,78 €

ENDESA. El. Mas Coixa
30/11a 31/12/19.Fra. 200087

88

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

13

4311 22100 1

ENDESA.El. Pav. Firal
1.792,33 € 30/11 a 31/12/19.Fra.200088

89

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

6

4322 22100 1

225,45 €

ENDESA.E.
Enclavament 30/11 a 31
/12/19.Fra.20-0089

90

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

6

3422 22100 1

491,54 €

ENDESA.El.Piscina
/Pista 30/11a31/12/19.
Fra.20-0090

22100 1

ENDESA.
El.
embarcador 22/10a 26
/12/19.Fra.20-0083
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ENDESA.E. cotxera tren
4/12 a 31/12/19.Fra.200091

91

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

6

4323 22100 1

713,75 €

92

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

12

3232 22100 1

461,24 €

93

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

0

929

ENDESA.El.
Casa
2.317,11 € Consist.22/11a31/12/19.
Fra.20-0093

94

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

5

3321 22100 1

161,87 €

ENDESA.E.Aten/Bib/E.
Art 22/11a31/12/19.Fra.
20-0094

94

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

5

3331 22100 1

161,87 €

ENDESA.E.Aten/Bib/E.
Art 22/11a31/12/19.Fra.
20-0094

94

A81948077

ENDESA
ENERGIA, SAU

11

3241 22100 1

323,72 €

ENDESA.E.Aten/Bib/E.
Art 22/11a31/12/19.Fra.
20-0094

22100 1

TOTAL ADO a pressupost

ENDESA.El. Llar Infants
21/11a31/12/19.Fra.200092

52.140,03
€

IVA

623,20 €

IMPORT TOTAL Relació factures R001A

52.763,23
€

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa 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 de l'endemà de la seva notificació

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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