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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 8/2020 de data 26/02/2020 

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: 26 de febrer de 2020 

Hora d'inici: 19:30 

Hora de finalització: 20:30 

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 de la inclusió per urgència dels punts 5 a 12 de l'ordre del dia 

es passen a la seva deliberació i votació. 

 

 
ACORDS 

 
SECRETARIA 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 7/2020 DE DATA 19 DE 

FEBRER DE 2020. 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
URBANISME 

 

2. AROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ATORGAMENT D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES MAJORS. 

EXP. 973-2019 A. PROMOTOR: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. MAJOR, NÚM. 132- 

134. 

 
Aprovat per unanimitat. 
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Fets 

 
EXP. NÚM. 973-2019 A 

PROMOTOR: COMUNITAT DE PROPIETARIS 

NIF: .../... 

SITUACIÓ OBRES: .../... 

REFERÈNCIA CADASTRAL: .../... (edifici en règim de divisió horitzontal). OBRES: 

Adequació de la finca per la instal.lació d’un ascensor. 

 
En data 22/11/2019 i núm. RE 4174 va tenir entrada la sol·licitud de llicència urbanística per 

l´execució d´obres d’adequació de l´edificI per la instal.lació d´un ascensor, a l´edifici situat al 

.../... , amb referència cadastral núm. .../... (edifici en règim de divisió horitzontal). La sol.licitud 

va estar presentada pel senyor .../... , amb NIF .../... , actuant en nom i representació de la 

Comunitat de Propietaris de l´edifici del .../... , amb NIF .../..., degudament acreditada. 

 
Amb la sol·licitud es va acompanyar el corresponent projecte tècnic redactat per l´Arquitecte, 

senyor .../... , i visat núm. .../... en data 12/11/2019, 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 gestió de residus i d´establiment de dipòsit de la fiança 

Nomenament de director d´obra 

 
 

El tècnic municipal, en data 17/02/2020, ha emès informe FAVORABLE amb les consideracions 

següents: 

 
EXP 9973-19 OM 

Instal·lació ascensor 

Carrer Major 132 

Referència cadastral 2828920CF0522H0001TH i 10 més 

COMUNITAT PROPIETARIS 

RE 4147 de 21/11/2019 

 
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 12/11/2019, 

contempla la instal·lació d’un ascensor 

L’ascensor comunicarà la planta baixa i les quatre plantes pisos, la superfície construïda total 

de l’actuació es de 14,25 m2 

Les actuacions contemplades en projecte s’ajusten al planejament vigent i no observo 

inconvenients a la concessió de la llicència. 
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Per tan no observo inconvenients en la concessió de la llicència urbanística per la instal·lació d’ 

un ascensor a l’edifici del carrer Major 132 d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 

.../... , visat .../... de 12/11/2019. 

 
Pressupost per la liquidació provisional de l’ICIO 45.872 € 

Garantia per danys segons ordenança 458,72 € 

 

 
Móra la Nova, 17 de febrer de 2020  

.../... 

Arquitecte/signat 

 
El secretari-interventor 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) 

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 

tercers, al promotor, Comunitat de Propietaris de l´edifici del .../... , amb NIF .../... , per la 

realització d´obres d’adequació de l´edifici per la instal.lació d´un ascensor, amb referència 

cadastral .../... (edifici en règim de divisió horitzontal), d’acord amb el projecte tècnic redactat 

per l´Arquitecte, senyor .../... , i visat núm. .../... en data 12/11/2019. 
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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 

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. 
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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: 

 

 
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: QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS 

(45.872,00 €) 

- Tipus de gravamen: 2,3 %: 

 
 

ICIO a liquidar: MIL TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS (1.033,06 €) 

 

 
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 QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT 

EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (458,72 €) 



Transcripció de l'acta número 2020-0000007 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: 02/03/2020, 03/03/2020 
 

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. 

 
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. 

 
 

3. DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE LES 

RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 

 
Vistes les instàncies presentades pels interessats sol·licitant la devolució de l’import de la 

fiança constituïda per a garantir la correcta gestió de la runa produïda per les obres de la seva 

promoció, autoritzades sota llicència urbanística o en règim de comunicació. 

 
Vistos els informes favorables al retorn de les devolucions sol.licitades que han emés els 

Serveis Tècnics Municipals i/o el Servei Municipal de Vigilants, els quals consten als respectius 

expedients. 

 

 
Fonaments de dret 
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a. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC). 

b. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 

c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

d. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPACAP). 

e. Decret núm. 106/2019, d´estructuració de les àrees i regidories delegades i delegació de 

competències a la Junta de Govern Local 

 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 

 

 

PRIMER: RETORNAR LES FIANCES que tot seguit es relacionen: 

 
NÚM. RE SOL·LICITANT SITUACIÓ OBRES EXP. ACTIO IMPORT 

3469-2016 Sra. .../... .../... 43/16 R 163-2020 120,00 € 

 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord als interessats, pel seu coneixement i efectes, així com a la 

intervenció municipal, per fer efectiva la seva devolució. 

 
 

 
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 

 

 
PERSONAL 

 

4. RECONEIXEMENT DE TRIENNI SR. .../... 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada pel senyor .../... en data 19/02 

/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del primer trienni des del dia 01/02/2020. 
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Vist l’informe favorable del Secretari Interventor, d'aprova de reconeixement del PRIMER 

TRIENNI. 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local. 

Conveni personal Laboral Ajuntament de Móra la Nova. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

APROVAR el reconeixement del PRIMER TRIENNI, d’acord amb el que s’assenyala i amb els 

drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 

EMPLEAT PÚBLIC TRIENNI RECONEGUT EFECTES IMPORT MENSUAL 

.../... Primer 01/02/2020 19.46 € 

 

 
NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

5. RECONEIXEMENT DE TRIENNI SR. JOSEP MARIA PIÑOL JURADO 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada pel senyor Josep Maria Piñol Jurado de data 20/02/2020 

referent a la sol·licitud de reconeixement del quart a partir del dia 29/02/2020. 

 
Vist l’informe favorable del Secretari Interventor d'aprovació del reconeixement del QUART 

TRIENNI. 

 

 
Fonaments de dret 
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Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local. 

 
 
 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

APROVAR el reconeixement del QUART TRIENNI, d’acord amb el que s’assenyala i amb els 

drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 

EMPLEAT PÚBLIC TRIENNI RECONEGUT IMPORT MENSUAL EFECTES 

Josep Maria Piñol Jurado Quart 46,32 € 29/02/2020 

 

 
NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

6. RECONEIXEMENT DE TRIENNI SRA. .../.... 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... amb registre d’entrada de data 

20/02/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del VUITÈ trienni des del dia 01/02/2020. 

 
Vist l’informe favorable del Secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del VUITÈ 

TRIENNI. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local. 

Conveni personal Laboral Ajuntament de Móra la Nova. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
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APROVAR el reconeixement del VUITÈ trienni, d’acord amb el que s’assenyala i amb els drets 

econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 
 

EMPLEADA PÚBLICA 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 8 01/02/2020 14,48 € 

 
NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

7. RECONEIXEMENT DE TRIENNI SRA. .../... . 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... amb registre d’entrada de data 

20/02/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 

01/02/2020. 

 
Vist l’informe favorable del secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del PRIMER 

TRIENNI. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local. 

Conveni personal Laboral Ajuntament de Móra la Nova. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

APROVAR el reconeixement del PRIMER trienni, d’acord amb el que s’assenyala i amb els 

drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 
 

EMPLEADA PÚBLICA 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 1 01/02/2020 7,81 € 
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NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat. 

 
 
 

Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

8. RECONEIXEMENT DE TRIENNI SRA. .../... . 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... amb registre d’ entrada de data 

24/02/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del VUITÈ trienni des del dia 01/02/2020. 

 
Vist l’informe favorable del secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del VUITÈ 

TRIENNI 

 

 
Fonaments de dret 

 
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local. 

Conveni personal Laboral Ajuntament de Móra la Nova. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

APROVAR el reconeixement del VUITÈ trienni, d’acord amb el que s’assenyala i amb els drets 

econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 
 

EMPLEADA PÚBLICA 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 8 01/02/2020 25,08 € 

 
NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat. 

 

 
Règim de recursos: 
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Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

9. RECONEIXEMENT DE COMPLEMENT ESPECIAL PER TAL DE MILLORAR UNA FUTURA 

PENSIÓ SRA. .../... . 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

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

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

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

l´Ajuntament de Móra la Nova, obtindran un complement especial per import del (12-18%) dels 

seu salari base, en complir 60 anys i fins el moment de la seva jubilació. 

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

la següent taula: 

 
Als 60 anys un 12% 

Als 61 anys un 13% 

Als 62 anys un 14% 

Als 63 anys un 15% 

Als 64 anys un 16% 

Als 65 anys un 17% 

Als 66 anys un 18% 

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

en la seva nòmina per tal de millorar una futura pensió son els següents: 

 
 

Nom i Cognoms 
 

Any naixement 
 

Edat 
Percentatge del salari 

base 

 

Import mensual 

.../... 15/02/1960 60 12% 76,49 

 

 
Fonaments de dret 

 
Conveni Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

APROVAR un complement especial per tal de millorar una futura pensió als següents 

treballadors per l’import indicat: 
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Nom i Cognoms 
 

Any naixement 
 

Edat 
Percentatge del salari 

base 

 

Import mensual 

.../... 15/02/1960 60 12% 76,49 

 

NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 

 
HISENDA 

 

10. APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS. CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Es dona compte dels pressupostos recepcionats durant el període 19/02/2020 fins a 25/02 

/2020: 

 
DESPESA CORRENT, Pressupostos contractes menors de serveis 

Núm. 

Registre 

Entrada 

2020- 

 
 

NIF / PROVEÏDOR 

 
 

CONCEPTE 

 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

 
 

611 

 
B66222555 

XEIC 

 
 

Serveis connexió i fibra òptica pavelló esports 

 
 

278,30 € 

 

631 
B60732047 

QUALITY ETT, SL 

 
Serveis model E.Arts març-juny i oct-des / 2020 

 
1.623,09 € 

 
 

 
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 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el capítol primer del títol sixè de la 

Llei d’Hisendes locals en matéria de pressupostos 

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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Bases d’execució del pressupost municipal de 2020 

 

 
En conseqüència, S'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 amb càrrec a les aplicacions pressupostaries 

corresponents, donat que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en el 

pressupost vigent de 2020: 

 
DESPESA CORRENT, Pressupostos contractes menors de serveis 

Núm. 

RE 

2020 

 

NIF 

PROVEÏDOR 

 
 

CONCEPTE 

Import 

pressupost 

(IVA inclòs) 

Aplicació 

pressupostària 

2020 

 
 

611 

 

B66222555 

XEIC 

 
Serveis 

esports 

 
connexió 

 
i 

 
fibra 

 
òptica 

 
pavelló 

 
 

278,30 € 

 
 

06/3421.22200-01 

 
 

631 

 

B60732047 

QUALITY ETT 

 
Serveis model E.Arts març-juny i oct-des / 

2020 

 
 

1.623,09 € 

 
 

11/3241.22699-01 

 

 
SEGON. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i Tresoreria, pel 

seu reconeixement i efectes. 

 

 
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 

 
 

11. ATORGAMENT DE PREMIS PER LA RUA DE CARNAVAL 2020 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
En data 29/02/2019, hi ha prevista la celebració de la rua de carnestoltes de Móra la Nova. 

Vistos els premis que s’han d’atorgar per la participació de carrosses. 

 
Fonaments de dret 
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Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar els premis per la participació de les carrosses a la rua de carnestoltes de 

Móra la Nova el dissabte dia 29/02/2019. 

 
SEGON. Aprovar l’atorgament dels premis següents: 

 
Les carrosses de Móra la Nova, rebran un premi de 100,00 € per la seva participació. 

La resta de carrosses, rebran premi de 60,00 € per la seva participació. 

Aquest premi anirà a càrrec de la partida pressupostària 03 3382 22609 01 Festa de 

Carnestoltes. Import màxim estimat del total dels premis: 2.000 € 

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

pagament. 

 

 
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 

 

 
TURISME 

 

12. PETICIÓ   DE   RESTITUCIÓ   D´UN   CARTELL   INFORMATIU   DEL   MUSEU  DEL 

FERROCARRIL COL.LOCAT PER L´AJUNTAMENT A LA CN-420 I RETIRAT PEL SERVEI DE 

CARRETERES DE L´ESTAT. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Des de la posta en funcionament de Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, han estat vàries 

les peticions que aquest Ajuntament ha elevat davant de la Demarcació de Carreteres de 

l´Estat a Catalunya de Tarragona per a que li fos autoritzada la instal.lació d´un cartell 
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informatiu al costat de la Ctra. N-420 per poder assabentar a possibles visitants de l´existència 

d´aquest equipament cultural, així com de la seva ubicació, sense en cap de les mateixes 

hagués obtingut cap resposta per l´ens competent. 

 
A la vista d´aquesta situació, al 12 de febrer del 2019 l´Ajuntament va instal.lar un cartell 

informatiu del Museu del Ferrocaril a la finca rústica situada al polígon 5, a la parcel.la 20 del 

cadastre de rústica d´aquest terme municipal, guardant degudament les distàncies mínimes de 

separació a la carretera N-420, i comptant amb l´oportuna autorització del propietari de la finca. 

 
Posterioment, en data 28/05/2019 i núm. RE 1219, es va rebre una resolució denegatòria per la 

instal.lació del cartell, d´una de les peticions realitzades per l´Ajuntament de Móra la Nova l´any 

2018. 

 
El cartell instal.lat va ser retirat i emmagatzemat a la base de manteniment de carreteres de 

que disposa carreteres al municipi de Móra la Nova, sense que en cap moment s´hagués 

informat a l´Ajuntament d´aquesta circumstància. 

 
Aquest fet descrit ha motivat que des dels Serveis Tècnics Municipals s´hagi emès un informe 

en data 12/02/2020, en el qual s´informa sobre les gestions realitzades fins ara per 

l´Ajuntament de Móra la Nova davant la Demarcació de Carreteres de l´Estat a Catalunya en 

relació al cartell del Museu del Ferrocarril, així com que és motiva que, pel contingut del mateix, 

la instal.lació del cartell hagués tingut que estar autoritzada, d´acord amb el contingut de la Llei 

37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, i el RD 1812/1994, de 2 de setembre, pel que 

s´aprova el Reglament General de Carreteres. 

 
L´informe transcrit diu: 

 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 
ASSUMPTE: Cartell Informatiu Museu del Ferrocarril 

SITUACIO: Pol 5 Parc 20 

 
INFORME: 

 
1- En data 12/11/2012 l’ajuntament sol.licita a la demarcació de carreteres de l’estat una 

autorització per a la instal.lació del cartell informatiu 

 
No s’obté cap resposta 

 
2- En data 23/4/2016 l’ajuntament sol.licita novament a la demarcació de carreteres de l’estat 

una autorització per a la instal.lació del cartell informatiu 

No s’obté cap resposta 

 
3- En data 10/12/2018 l’ajuntament sol.licita novament a la demarcació de carreteres de l’estat 

una autorització per a la instal.lació del cartell 

 
No s’obté cap resposta 
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4- En data 12 de febrer de 2019 i davant el reiterat silenci administratiu, l’ajuntament procedeix 

a la instal.lació del cartell al pol 5 parcel.la 20 amb l’autorització del propietari de la parcel.la, un 

cop replantejades les distancies mínimes de separació de la carretera i a l’ampara dels articles 

88 a 91 del RD 1812/1994 de 2 de setembre i a l’article 37 de la llei 37/2015 de 29 de setembre 

 
Art 37 Llei 37/2015 

 

 
Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar publicidad 

en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera, y en general 

cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por la 

misma. Esta prohibición no dará en ningún caso derecho a indemnización. 

La citada prohibición se aplicará a todos los rótulos y carteles, inscripciones, formas, 

logotipos o imágenes, cualquiera que sea su tipo, dimensión, o elemento que los 

soporten. 

A los efectos de este artículo no se consideran publicidad los carteles informativos 

autorizados por el Ministerio de Fomento. 

Son carteles informativos los rótulos o carteles que informen exclusivamente de la 

identidad corporativa de la actividad desarrollada en la propiedad donde se ubiquen, y 

aquellos otros que se establezcan reglamentariamente. 

 
 

Art 88 a 91 RD 1812/1994: 

 
son carteles informativos (y por lo tanto no sujetos a prohibición), además de los señalados 

en la ley: 

 
 

Las señales de servicio. 

Los carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, 

urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde 

la carretera. 

Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera. 

Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de su 

actividad, en las condiciones fijadas en el artículo siguiente. 

Los que se refieran a los carburantes disponibles, marca y precios de los mismos en la 

estación de servicio más próxima. 

 
 

5- En data 28/5/2019 es rep denegació de l’autorització per part de la demarcacio de carreteres 

de l’estat datada a 15/10/2018 

 
6- En data 11/2/2020 es detecta que el cartell informatiu ha estat desinstal.lat i enmagatzemat a 

la base de manteniment de carreteres de l’estat a Mora la Nova, sense previ avis ni notificació 

per part d’aquesta administracio 

 
Per tant concloc que: 

 
-No es procedent la retirada del cartell doncs la seva colocació esta amparada pels Art 88 a 91 

RD 1812/1994 
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-Carreteras del Estado s’ha apropiat indegudament del cartell propietat d’aquest ajuntament 

-Cal instar a Carreteras del Estado a la immediata reinstal.lació del cartell Informatiu 

I per a que així consti, signo el present informe a 

Móra la Nova, 12 de febrer de 2020 

 
.../... 

Arquitecte tècnic municipal/signat 

 
Vist les actuacions realitzades per aquest Ajuntament i d´acord amb el contingut de l´informe 

transcrit dels Serveis Tècnics Municipals, es proposa a la Junta de Govern Local l´adopció dels 

següents acords: 

 

 
Fonaments de dret 

 
 
 

a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 

b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

c. Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres 

d. RD 1812/1994, de 2 de setembre, pel que s´aprova el Reglament General de Carreteres. 

 

 

En conseqüència, S'ACORDA: 

 

 

PRIMER: COMUNICAR a la Demarcació de Carreteres de l´Estat a Catalunya de Tarragona 

que l´Ajuntament de Móra la Nova troba improcedent la retirada del cartell informatiu del Museu 

del Ferrocarril d´aquesta població, atès que la seva col.locació es troba amparada pels art. 88 a 

91 del RD 1812/1994, del Reglament General de Carreteres. 

 
SEGON. CONSIDERAR que Carreteres de l´Estat s´ha apropiat indegudament del cartell 

informatiu del Museu del Ferrocarril de propietat municipal, per la qual cosa s´insta a aquest 

organisme a retornar, a la màxima brevetat possible, el cartell informatiu en les mateixes 

condicions que estava quan va ser retirat. 

 

 
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 

 
 

 

Secretari Interventor Alcalde 
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Josep Maria Piñol Jurado Francesc Xavier Moliné Rovira 


