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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 36/2020 de data 23 de setembre 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: 24 de setembre de 2020 

Hora d'inici: 13:45 

Hora de finalització: 14:30 

Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents: 

 
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 
 

Excusen la seva assistència: 

 
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

 

 
Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència dels punts 6 i 7 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 35/2020 DE DATA 16 DE 

SETEMBRE DE 2020 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
ENTITATS 

 

2. APROVACIÓ DE DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA DEL CERE 
 

Aprovat per unanimitat. 
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Fets 

 
Atès que el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, inscrita al Registre d’Associacions amb el 

número 236, té previst sol·licitar per a l’entitat la Declaració d’Utilitat Pública davant el 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segons l’acord pres per l’Assemblea 

General de l’entitat reunida el passat 27 de juny de 2020. 

Atès que el CERE va ser fundat l’any 1983, moment des del qual ha mantingut una trajectòria 

constant i s’ha implantant en tots els municipis de la comarca amb un total de socis que ja 

supera els 350. 

Atès que el CERE d’acord amb les seves finalitats estatutàries està dirigit a promoure l’interès 

general en els termes que estableix l’article 31. 3 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 

reguladora del dret d’associació atès el seu caràcter científic, cultural i de foment de la 

investigació en el marc de la comarca de la Ribera d’Ebre i el seu entorn territorial. 

Atès que la seva activitat no està restringida a beneficiar als seus associats sinó que està 

oberta al públic en general i, en concret, a tots aquells possibles beneficiaris que reuneixin les 

condicions i els caràcters exigits per les característiques de la finalitat de l’entitat. 

Atès que l’orientació de la seva activitat beneficia al conjunt dels habitants de la Ribera d’Ebre i 

alhora contribueix des de la seva comarca d’origen a completar diferents disciplines de caràcter 

cultural i científic d’àmbit català propiciant que els resultats de la seva tasca s’estenguin més 

enllà del seu propi àmbit territorial. 

Atès que els membres dels òrgans de representació no perceben cap retribució per les 

funcions que els corresponen per raó del càrrec. 

Atès que l’entitat disposa dels mitjans personals i materials adequats i de l’organització idònia 

per garantir el compliment de les seves finalitats, tal i com demostra la seva trajectòria de més 

de 35 anys. 

Atès el prestigi assolit per l’entitat i que li ha estat reconegut a nivell comarcal, amb l’ 

atorgament del guardó extraordinari “Sirga d’Or 2008”, supracomarcal, amb la distinció de la “Q 

de Qualitat ebrenca” el 2009 i en àmbit dels Països de Parla Catalana amb el premi “Recercat 

2010”. 

Atesa la col·laboració permanent amb les administracions públiques catalanes de tots els 

nivells i amb les entitats culturals locals de la comarca i també de fora de la Ribera d’Ebre. 

Atès que l’entitat es troba en funcionament i donant compliment efectiu a les seves finalitats 

estatutàries. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Article 118.1.b de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

Reial decret 1266/2007, de 24 de desembre, de traspàs de funcions de l'Administració 

de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les 

associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. 

Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les 

funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat 

pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
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Informar favorablement i donar suport a la sol·licitud del Centre d’Estudis de la Ribera d’ 

Ebre per a que sigui declarada associació d’utilitat pública d’acord amb Llei orgànica 1 

/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

Comunicar el present acord al Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 

 
 
 

 
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 

 

 
SUBVENCIONS 

 

3. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS I DIFUSIÓ DELS 

PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT 2020. DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA, PATRONAT DE TURISME. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vista les bases de subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la 

realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, i atès que 

la base segona d’activitats subvencionables inclou les activitats firals i mostres dels productes 

Agroalimentaris i Artesans de Qualitat, l’Ajuntament de Móra la Nova aquest any, degut a la 

pandèmia de la COVID-19, únicament ha organitzat la Fira Intercomarcal de l’Oli, amb l’objectiu 

de donar a conèixer i fer difusió dels olis que s’elaboren a les nostres comarques. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels 

productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: SOL·LICITAR al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona una subvenció 

corresponen a l’activitat de per la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO 2020). 
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SEGON: FACULTAR l’alcalde president per a la signatura de la documentació escaient. 

 

 
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 

 
 

4. APROVACIÓ D'AJUTS A LES UNITATS FAMILIARS DE MÓRA LA NOVA, 

ESCOMBRARIES 2020 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vista l’aprovació per part del Ple Municipal de data 30 d’abril de 2020 de les bases que han de 

regir la concessió d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, escombraries, publicant el inici 

del període d’exposició publica en el BOPT núm. CVE 2020-03042 de 5 de juny de 2020, 

elevant-se a definitiu en el BOPT núm. CVE 2020-04202 de 9 de juliol de 2020, i publicant-ne el 

text íntegre en el BOPT núm. CVE 2020-05212 de 6 d’agost de 2020. 

 
Que en el punt desè de les bases reguladores de l’ajut s’estableix que l’òrgan competent per a 

la convocatòria serà la Junta de Govern Local i la fase d’instrucció serà de la regidoria 

delegada d’hisenda. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 
Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

 
Decret 179/1992, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals. 

 
L’òrgan competent per a la convocatòria i resolució és la Junta de Govern Local, segons Acord 

del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020. 

 
La fase d’instrucció correspondrà a la regidoria delegada de l’àrea d’hisenda, que formularà 

proposta de resolució, segons Acord del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020. 
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La proposta de resolució es farà en base a una proposta efectuada per un Comitè de Valoració 

que com a òrgan col·legiat competent, emetrà l'informe preceptiu previ a la proposta de 

resolució de l'òrgan instructor, segons Acord del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020. 

 
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. 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a 

l'ordenament jurídic español les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts a les unitats 

familiars de Móra la Nova, exercici 2020, amb el següent contingut: 

 
1. Indicació de les bases reguladores. 

 
La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases que han 

de regir la concessió d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, escombraries, exercici 

2020, aprovades pel Ple Municipal de data 30 d’abril de 2020, aprovades definitivament en el 

BOPT núm. 2020-04202 de 9 de juliol de 2020, i publicades integrament en el BOPT núm. 

2020-05212 de 6 d’agost de 2020, que es poden trobar a la pàgina web municipal, a l’adreça 

www.moralanova.cat. 

 
2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima de les 

subvencions convocades dins dels crèdits disponibles. 

 
El seu finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 2020/07/1621.48201-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2020, amb una dotació total de 

50.000,00 €. 

 
L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a l’efectiva 

existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient. 

 
3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 
L’objecte d’aquesta subvenció és regular els d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, 

escombraries, exercici 2020, en la quantia i amb els requisits que s’especifiquen. 

 
4. Procediment d’atorgament. 

 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió en règim de concurrència 

competitiva, per una sola vegada i no generaran cap tipus de dret a l’obtenció d’altres 

subvencions en un futur ni es podran al·legar com a precedent. 

http://www.moralanova.cat/
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5. Requisits que s’exigeixen per a sol·licitar la subvenció i documents i informacions que 

han d’acompanyar a la petició. 

 
Podran ser beneficiaris d’aquest ajut, cadascuna de les unitats familiars que no siguin deutors 

per cap concepte a l’Ajuntament de Móra la Nova, ni de l’AEAT ni de la Seguretat Social, i que 

compleixin amb el punt tercer de les bases. 

 
Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar: 

 

a. Declaració responsable acreditativa del pagament de la taxa per la recollida, transport i 

tractament d’escombraries de l’exercici objecte de l’ajut. 

 

b. Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de 

la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes 

dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificat d’estar al corrent 

amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social. 
 

Posteriorment s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud, pels diferents serveis administratius de l’ 

ajuntament de Móra la Nova: 
 

a. Certificat del Padró d’Habitants que acrediti d’empadronament de la unitat familiar a 

Móra la Nova. 

 

b. Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és deutor per cap 

concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova, on consti específicament que el sol·licitant 

ha pagat el rebut de la taxa de les escombraries. 

 

c. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat 

Social pels sol·licitants que hagin autoritzat a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar- 

ho per compte d’ells. 

 

 
6. Indicació de l’òrgan competents per la instrucció i resolució del procediment. 

 
L’òrgan competent per a la convocatòria i resolució de la concessió d’aquestes subvencions 

serà la Junta de Govern Local, que en farà publicitat a través de tots i cadascú dels mitjans de 

comunicació local de l’Ajuntament de Móra la Nova: taulell d’anuncis, servei municipal de 

megafonia, pàgina web municipal 

xarxes socials, ... 

(www.moralanova.cat), servei públic de SMS, e-bando, 

 

La fase d’instrucció correspondrà a la regidoria delegada de l’àrea d’hisenda, que formularà 

proposta de resolució. 

 
La proposta de resolució es farà en base a una proposta efectuada per un Comitè de Valoració 

que com a òrgan col·legiat competent, emetrà l'informe preceptiu previ a la proposta de 

resolució de l'òrgan instructor. Aquest Comitè estarà format pel senyor Francesc Xavier Moliné 

Rovira, el senyor Ferran Rosich Prunera i el senyor Xavier Algueró Camas. Aquest Comitè 

podrà ser substituït per altres Regidors o treballadors en cas d’absència dels titulars. 

 
7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 
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Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Móra la Nova, 

ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos, de 

dilluns a divendres no festius de 10:30 a 14:00 hores, presentant-se en qualsevol de les formes 

previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 60 (seixanta dies) naturals a partir de l’ 

endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al BOPT. L’Ajuntament de Móra la 

Nova, disposa d’un model normalitzat per tal efecte, podent emprar també el model d’instància 

genèric. 

 
Les sol·licituds presentades fora del període assenyalat en el punt anterior, s’entendran 

automàticament com denegades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a la 

persona interessada per esmenar-la o completar-la en un termini improrrogable de 10 (deu dies) 

hàbils. De no fer-ho s’entendrà que és desisteix de la sol·licitud de la subvenció. 

 
8. Termini de resolució i notificació. 

 
El termini màxim per resoldre la sol·licitud, serà de quatre mesos comptadors des de l’endemà 

de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 
Les peticions estimades, es notificaran únicament a través de la seva publicació en el taulell d’ 

anuncis d’aquest Ajuntament, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer 

Major número 88 baixos i a la pàgina municipal www.moralanova.cat, sens perjudici que es 

puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la 

notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, 1 d’ 

octubre. 

 
Les peticions desestimades seran notificades individualment. 

 
Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu pagament, 

mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud en el termini màxim de sis mesos, 

mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud. 

 
En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, cancel·lació del compte 

d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la 

Nova, es reduirà l’import a pagar amb les despeses generades per la devolució i la nova gestió 

d’abonament. 

 
Transcorreguts quatre mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver-les resolt 

per causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, d’acord amb l’article 

124.1 f) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

 
9. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa, i en cas contrari, òrgan 

davant del qual s’ha d’interposar recurs d’alçada. 

http://www.moralanova.cat/
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Contra la resolució de concessió o denegació, que posa fi a la via administrativa, es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. 

 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde 

/President de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent a la notificació. 

 

 
SEGON: Donar publicitat d’aquesta convocatòria mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, i 

mitjançant un anunci en la web municipal. 

 

 
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 

 
 

5. APROVACIÓ D'AJUTS PEL FOMENT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL 

MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA, ESCOMBRARIES 2020 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vista l’aprovació per part del Ple Municipal de data 30 d’abril de 2020 de les bases que han de 

regir la concessió d’ajuts pel foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la 

Nova, escombraries, publicant el inici del període d’exposició publica en el BOPT núm. CVE 

2020-03042 de 5 de juny de 2020, elevant-se a definitiu en el BOPT núm. CVE 2020-04202 de 

9 de juliol de 2020, i publicant-ne el text íntegre en el BOPT núm. CVE 2020-05212 de 6 d’ 

agost de 2020. 

 
Que en el punt desè de les bases reguladores de l’ajut s’estableix que l’òrgan competent per a 

la convocatòria serà la Junta de Govern Local i la fase d’instrucció serà de la regidoria 

delegada d’hisenda. 

 

 
Fonaments de dret 
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Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 
Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

 
Decret 179/1992, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals. 

 
L’òrgan competent per a la convocatòria i resolució és la Junta de Govern Local, segons Acord 

del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020. 

 
La fase d’instrucció correspondrà a la regidoria delegada de l’àrea d’hisenda, que formularà 

proposta de resolució, segons Acord del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020. 

 
La proposta de resolució es farà en base a una proposta efectuada per un Comitè de Valoració 

que com a òrgan col·legiat competent, emetrà l'informe preceptiu previ a la proposta de 

resolució de l'òrgan instructor, segons Acord del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020. 

 
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. 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a 

l'ordenament jurídic español les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts al foment de les 

activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, exercici 2020, amb el següent contingut: 

 
1. Indicació de les bases reguladores. 

 
La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases que han 

de regir la concessió d’ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la 

Nova, escombraries, exercici 2020, aprovades pel Ple Municipal de data 30 d’abril de 2020, 

aprovades definitivament en el BOPT núm. 2020-04202 de 9 de juliol de 2020, i publicades 

integrament en el BOPT núm. 2020-05212 de 6 d’agost de 2020, que es poden trobar a la 

pàgina web municipal, a l’adreça www.moralanova.cat. 

 
2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima de les 

subvencions convocades dins dels crèdits disponibles. 

 
El seu finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 2020/07/1621.48201-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2020, amb una dotació total de 

50.000,00 €. 

http://www.moralanova.cat/
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L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a l’efectiva 

existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient. 

 
3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 
L’objecte d’aquesta subvenció és regular els d’ajuts al foment de les activitats econòmiques del 

municipi de Móra la Nova, escombraries, exercici 2020, en la quantia i amb els requisits que s’ 

especifiquen. 

 
4. Procediment d’atorgament. 

 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió en règim de concurrència 

competitiva, per una sola vegada i no generaran cap tipus de dret a l’obtenció d’altres 

subvencions en un futur ni es podran al·legar com a precedent. 

 
5. Requisits que s’exigeixen per a sol·licitar la subvenció i documents i informacions que 

han d’acompanyar a la petició. 

 
Podran ser beneficiaris d’aquest ajut, els titulars d’activitats econòmiques que estiguin 

radicades a Móra la Nova i que no siguin deutors per cap concepte a l’Ajuntament de Móra la 

Nova, i que siguin subjectes passius de l’any 2019 del preu públic per recollida, transport i 

tractament d’escombreries. 

 
Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar: 

 

a. Declaració responsable acreditativa del pagament del preu públic per la recollida, 

transport i tractament d’escombraries de l’exercici objecte de l’ajut. 

 

b. Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de 

la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes 

dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificat d’estar al corrent 

amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social. 
 

Posteriorment s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud, pels diferents serveis administratius de l’ 

ajuntament de Móra la Nova: 
 

a. Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és deutor per cap 

concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova, on consti específicament que el sol·licitant 

ha pagat el rebut del preu públic de les escombraries. 

 

b. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat 

Social pels sol·licitants que hagin autoritzat a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar- 

ho per compte d’ells. 
 

6. Indicació de l’òrgan competents per la instrucció i resolució del procediment. 

 
L’òrgan competent per a la convocatòria i resolució de la concessió d’aquestes subvencions 

serà la Junta de Govern Local, que en farà publicitat a través de tots i cadascú dels mitjans de 

comunicació local de l’Ajuntament de Móra la Nova: taulell d’anuncis, servei municipal de 
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megafonia, pàgina web municipal 

xarxes socials, ... 

(www.moralanova.cat), servei públic de SMS, e-bando, 

 

La fase d’instrucció correspondrà a la regidoria delegada de l’àrea d’hisenda, que formularà 

proposta de resolució. 

 
La proposta de resolució es farà en base a una proposta efectuada per un Comitè de Valoració 

que com a òrgan col·legiat competent, emetrà l'informe preceptiu previ a la proposta de 

resolució de l'òrgan instructor. Aquest Comitè estarà format pel senyor Francesc Xavier Moliné 

Rovira, el senyor Ferran Rosich Prunera i el senyor Xavier Algueró Camas. Aquest Comitè 

podrà ser substituït per altres Regidors o treballadors en cas d’absència dels titulars. 

 
7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 

 
Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment per via telemàtica, o bé de manera 

presencial en el Registre General de l’Ajuntament de Móra la Nova, ubicat a l’Oficina d’Atenció 

al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos, de dilluns a divendres no festius 

de 10:30 a 14:00 hores, presentant-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 60 (seixanta dies) naturals a partir de l’ 

endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al BOPT. L’Ajuntament de Móra la 

Nova, disposa d’un model normalitzat per tal efecte, podent emprar també el model d’instància 

genèric. 

 
Les sol·licituds presentades fora del període assenyalat en el punt anterior, s’entendran 

automàticament com denegades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a la 

persona interessada per esmenar-la o completar-la en un termini improrrogable de 10 (deu dies) 

hàbils. De no fer-ho s’entendrà que és desisteix de la sol·licitud de la subvenció. 

 
8. Termini de resolució i notificació. 

 
El termini màxim per resoldre la sol·licitud, serà de quatre mesos comptadors des de l’endemà 

de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 
Les peticions estimades, es notificaran únicament a través de la seva publicació en el taulell d’ 

anuncis d’aquest Ajuntament, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer 

Major número 88 baixos i a la pàgina municipal www.moralanova.cat, sens perjudici que es 

puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la 

notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, 1 d’ 

octubre. 

 
Les peticions desestimades seran notificades individualment. 

 
Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu pagament, 

mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud en el termini màxim de sis mesos, 

mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud. 

http://www.moralanova.cat/
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En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, cancel·lació del compte 

d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la 

Nova, es reduirà l’import a pagar amb les despeses generades per la devolució i la nova gestió 

d’abonament. 

 
Transcorreguts quatre mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver-les resolt 

per causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, d’acord amb l’article 

124.1 f) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

 
9. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa, i en cas contrari, òrgan 

davant del qual s’ha d’interposar recurs d’alçada. 

 
Contra la resolució de concessió o denegació, que posa fi a la via administrativa, es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. 

 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde 

/President de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent a la notificació. 

 

 
SEGON: Donar publicitat d’aquesta convocatòria mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, i 

mitjançant un anunci en la web municipal. 

 

 
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 

 

 
HISENDA 

 

6. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 018/20SER, JGL 24/09/2020 
 

Aprovat per unanimitat 

 
 
 

Fets 
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Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 16 i el 24 de 

setembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent d'inversió: 

 
Vist el pressupost núm. #E200015, RE 4309440003-1-2020-002792-1, dels senyors Grup de 

Natura Freixe, per la eliminació d'espècies exòtiques invasores i afavoriment d'espècies 

autòctones i millora d'hàbitats, per import de 11.750,31 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. #E200061, RE 4309440003-1-2020-002846-1, dels senyors Fundació 

Emys, per la eliminació d'espècies exòtiques i revegetació amb bosc de ribera, per import de 

12.705,00 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 2020-0009, RE 4309440003-1-2020-002847-1, dels senyors DS 

Consultoria Ambiental Marina, SSL, per la eliminació d'espècies exòtiques invasores i 

afavoriment d'espècies autòctones i millora d'hàbitats, per import de 12.075,80 euros (IVA 

inclòs). 

 
Vist que amb data 9 de setembre de 2020, fou aprovat per la Junta de Govern Local el 

pressupost núm. CESPA 5000120641 dels senyors Consorci per a la Gestió dels Residus 

Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, per la recollida de la 

brossa Esclat de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2020 per import de 8.506,44 euros (IVA 

inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 5000124213, RE 4309440003 -1-2020-002852-2, dels senyors CESPA, 

Compañía Española de Servicios Públicos i Auxiliars, SA, pel servei de recollida d’ 

escombraries 3 dies per setmana, al supermercat Esclat de l’1 d’octubre al 31 de desembre, 

per import de 3.129,56 euros (IVA inclòs). 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 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 sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 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. 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
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PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. #E200015 dels senyors Grup de Natura Freixe amb 

CIF G43365113, autoritzar i disposar l’import de 11.750,31 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:01/170/61002/01. 

 
SEGON.- Resoldre l’encàrrec efectuat mitjançant l’acceptació del pressupost núm. CESPA 

5000120641 amb els senyors Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les 

Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta amb CIF P4300068F, per la recollida 

de brossa al supermercat Esclat de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2020, aprovat en 

Junta de Govern Local del dia 9 de setembre de 2020. 

 
TERCER.- APROVAR el pressupost núm. 5000124213 dels senyors CESPA, Compañía 

Española de Servicios Públicos i Auxiliares, SA amb CIF A82741067. Autoritzar i disposar l’ 

import de 3.129,56 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:07/1621/22700/01. 

 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord als serveis 

administratius d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement 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. 

 
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 

 
 

7. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 018/20SUB, JGL 24/09/2020 
 

Aprovat per unanimitat 

 
 
 

Fets 

 
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 16 i el 24 de 

setembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de subministrament: 

 
Vist el pressupost núm. 20200A000395, RE 4309440003-1-2020-002763-1, dels senyors 

Rotuservices Supplies, SL, per l'adquisició de vinils per les porteries del Pavelló d'Esports, per 

import de 127,78 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. #E200016, RE 4309440003-1-2020-002791-1, dels senyors Grup de 

Natura Freixe, per la creació itinerari interpretatiu, per import de 11.072,47 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. #E200062, RE 4309440003-1-2020-002848-1, dels senyors Fundació 

Emys, per la creació d'un itinerari interpretatiu de l'espai natural, per import de 14.520,00 euros 

(IVA inclòs). 
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Vist el pressupost núm. 2020-0010, RE 4309440003-1-2020-002849-1, dels senyors DS 

Consultoria Ambiental Marina, SSL, per la cració d'un itinerari interpretatiu, per import de 

11.174,35 euros (IVA inclòs). 

 

 
Fonaments de dret 

 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 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 sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 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. 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- APROVAR el pressupost núm.20200A000395 dels senyors Rotuservices Supplies, 

SL amb CIF B55672299, autoritzar i disposar l’import de 127,78 euros (IVA inclòs), a càrrec de 

la partida 2020:06/3421/21200/01. 

 
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. #E200016 dels senyors Grup de Natura Freixe amb 

CIF G43365113, autoritzar i disposar l’import de 11.072,47 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:01/170/61002/01. 

 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord als 

serveis administratius d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement 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. 

 
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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Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


