Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 37/2020 de data 30 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: 30 de setembre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:30
Lloc: Sala de Plens
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 7, 11 i 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 36/2020 DE DATA 23 DE
SETEMBRE DE 2020
Aprovada l'acta per unanimitat.

PERSONAL
2. APROVACIÓ QUINQUENNI SRA. .../...
Aprovat per unanimitat.

Fets
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D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 24/09
/2020 referent la sol·licitud de reconeixement del SEGON quinquenni des del dia 15/09/2020.
D’acord amb el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova, d’acord
amb l’article 33 apartat 3 de retribucions complementàries que transcrit literalment diu “Els
quinquennis es cobraran en concepte de fidelitat cada 5 anys de permanència a l’ajuntament, a
comptar des de la data de l’últim augment de nivell assolit, o en cas que no se n’hagi assolit
cap o que no hagi variat l’inicial, a partir de la data d’incorporació a l’empresa.
Del total del còmput de la permanència es tindran en compte només els quinquennis que es
generin a partir de la data 22/05/2015. De manera que la generació, reconeixement i retribució
del primer quinquenni serà a partir d’aquesta data, no retribuïnt-se el quinquennis generats
amb anterioritat a aquesta data.
De manera que atès que en l’anterior conveni es reconeixia l’augment de nivell cada 5 anys, no
es podrà demanar els quinquennis generats abans de la data 22/05/2015. El concepte retributiu
de quinquenni substitueix l’anterior regulació d’augment de nivell per cada 5 anys de
permanència.
Tots els treballadors tindran un augment de 50 euros mensuals en la seva nòmina per les 14
pagues anuals en concepte de quinquenni.”
Vist l’informe favorable del secretari Interventor.

Fonaments de dret
Conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el reconeixement del segon QUINQUENNI, d’acord amb el que s’assenyala, i
amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació, a la següent treballadora:
EMPLEAT PÚBLIC
.../...

Data efecte primer
quinquenni

DATA EFECTES
SEGON QUINQUENI

IMPORT BRUT
MENSUAL

15/09/2015

15/09/2020

86,62

Aquest augment suposa un augment mensual de 43,41 euros en concepte de quinquenni.
SEGON: Notificar aquesta resolució a la interessada 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.

3. APROVACIÓ QUINQUENNI SRA. .../...
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Aprovat per unanimitat.

Fets
D’acord amb la instància presentada per la senyora NICOLETA MEDEICA CODAU en data 25
/09/2020 referent la sol·licitud de reconeixement del SEGON quinquenni des del dia 26/09/2020.
D’acord amb el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova, d’acord
amb l’article 33 apartat 3 de retribucions complementàries que transcrit literalment diu “Els
quinquennis es cobraran en concepte de fidelitat cada 5 anys de permanència a l’ajuntament, a
comptar des de la data de l’últim augment de nivell assolit, o en cas que no se n’hagi assolit
cap o que no hagi variat l’inicial, a partir de la data d’incorporació a l’empresa.
Del total del còmput de la permanència es tindran en compte només els quinquennis que es
generin a partir de la data 22/05/2015. De manera que la generació, reconeixement i retribució
del primer quinquenni serà a partir d’aquesta data, no retribuïnt-se el quinquennis generats
amb anterioritat a aquesta data.
De manera que atès que en l’anterior conveni es reconeixia l’augment de nivell cada 5 anys, no
es podrà demanar els quinquennis generats abans de la data 22/05/2015. El concepte retributiu
de quinquenni substitueix l’anterior regulació d’augment de nivell per cada 5 anys de
permanència.
Tots els treballadors tindran un augment de 50 euros mensuals en la seva nòmina per les 14
pagues anuals en concepte de quinquenni.”
Vist l’informe favorable del secretari Interventor.

Fonaments de dret
Conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el reconeixement del segon QUINQUENNI, d’acord amb el que s’assenyala, i
amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació, a la següent treballadora:
EMPLEAT PÚBLIC

Data efecte primer
quinquenni

DATA EFECTES
SEGON QUINQUENI

IMPORT BRUT
MENSUAL

.../...

26/09/2015

26/09/2020

108,52

Aquest augment suposa un augment mensual de 54,26 euros en concepte de quinquenni.
SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada per a la seva efectivitat.
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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.

4. APROVACIÓ QUINQUENNI SRA. .../... .
Aprovat per unanimitat.

Fets
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 28/09/2020 referent la
sol·licitud de reconeixement del SEGON quinquenni des del dia 24
/09/2020.
D’acord amb el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova, d’acord
amb l’article 33 apartat 3 de retribucions complementàries que transcrit literalment diu, “Els
quinquennis es cobraran en concepte de fidelitat cada 5 anys de permanència a l’ajuntament, a
comptar des de la data de l’últim augment de nivell assolit, o en cas que no se n’hagi assolit
cap o que no hagi variat l’inicial, a partir de la data d’incorporació a l’empresa. Del total del
còmput de la permanència es tindran en compte només els quinquennis que es generin a partir
de la data 22/05/2015. De manera que la generació, reconeixement i retribució del primer
quinquenni serà a partir d’aquesta data, no retribuïnt-se el quinquennis generats amb
anterioritat a aquesta data.
De manera que atès que en l’anterior conveni es reconeixia l’augment de nivell cada 5 anys, no
es podrà demanar els quinquennis generats abans de la data 22/05/2015. El concepte retributiu
de quinquenni substitueix l’anterior regulació d’augment de nivell per cada 5 anys de
permanència.
Tots els treballadors tindran un augment de 50 euros mensuals en la seva nòmina per les 14
pagues anuals en concepte de quinquenni.”
Vist l’informe favorable del secretari Interventor.

Fonaments de dret
Conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el reconeixement del segon QUINQUENNI, d’acord amb el que s’assenyala, i
amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació, a la següent treballadora:
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EMPLEAT PÚBLIC

Data efecte primer
quinquenni

DATA EFECTES
SEGON QUINQUENI

.../...

24/09/2015

24/09/2020

IMPORT BRUT
MENSUAL
108,52

Aquest augment suposa un augment mensual de 54,26 euros en concepte de quinquenni.
SEGON: Notificar aquesta resolució a la interessada 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
5. APROVACIÓ DE LIQ. DE DIFERENTS QUOTES I APORTACIONS 2019 I 2020, A FAVOR
DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE
Aprovat per unanimitat.

Fets
Rebudes les diferents notificacions del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, amb el següent
detall:
- Data 10 de juliol de 2019, RE 4309440003-1-2019-002121-2, segons acord del Ple del
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de 30 de maig de 2018, on s'acorda l'aportació dels
annexos I, II i III corresponents a la presentació i execució de l'obra titulada "Ribera d'Ebre:
Camí de Sirga, Camí de Riu", corresponent a l'octubre de 2018, per la quantitat de 915,36
euros.
- Data 21 de maig de 2020, RE 4309440003-1-2020-001431-1, segons conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al cofinançament del servei
públic comarcal "Servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari. Transport escolar
col·lectiu de caràcter no gratuït", s'aprova el cobrament del 2n trimestre (gener a març 2020)
del curs escolar 2019/20, per la quantitat de 1.935,00 euros, segons el següent detall:
Total dies 2n Trim. Nombre d'alumnes Transportats Preu € per alumne

Total €

45

28

1,50

1.890,00 €

45

1

1,00

45,00 €

TOTAL A PAGAR 2n Trim. 1.935,00 €
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- Data 2 de juny de 2020, RE 4309440003-1-2020-001547-1, segons conveni signat de
col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, s'acorda la
liquidació del pressupost de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric subvencionada
per l'ICAEN, resolució EMC/1626/2018, per import de 2.741,14 €, segons el següent detall:
Import previst
inicialment

Cost final de
l'actuació

Import subvencionat
per l'ICAEN

Aportació de l'Ajutnament
al projecte

48.736,61 €

42.741,14 €

40.000,00 €

2.741,14 €

- Data 2 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-001937-1, segons conveni subscrits entre
els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, s'aprova la liquidació
definitiva de les quotes municipals del cofinançament dels Serveis Socials Comarcals, any
2019, per la quantitat de 545,24 euros, segons el següent detall:
Municipi
Móra la
Nova

Habitants

Liquidació provisional ple 28/06
/2019

3.087

Liquidació
definitiva

13.724,36 €

Diferència

14.269,60 €

545,24 €

- Data 10 d'agost de 2020, RE 4309440003-1-2020-002375-1, segons conveni subscrits entre
els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, s'aprova la liquidació
provisional i fraccionament trimestral de les quotes municipals del cofinançament dels Serveis
Socials Comarcals, any 2020, per la quantitat de 14.269,60 euros, segons el següent detall:
Import/€

Descripció

Data pagament

14.269,60 €

Import quota municipal exercici 2020
Import 1r trimestre exercici

3.567,40 €

25/08/2020

Import 2n trimestre exercici

3.567,40 €

25/09/2020

Import 3r trimestre exercici

3.567,40 €

25/12/2020

Import 4t trimestre exercici

3.567,40 €

25/01/2021

- Data 24 de setembre de 2020, RE 4309440003-1-2020-002837-1, segons conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al cofinançament del servei
públic comarcal "Servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari. Transport escolar
col·lectiu de caràcter no gratuït", s'aprova el cobrament del 1r trimestre (setembre a desembre
2019) del curs escolar 2019/20, per la quantitat de 2.952,50 euros, segons el següent detall:
Total dies 1r Trim. Nombre d'alumnes Transportats Preu € per alumne

Total €

68

27

1,50

2.754,00 €

68

1

1,00

68,00 €

65

1

1,50

67,50 €

22

1

1,50
TOTAL A PAGAR 1r Trim.

33,00 €
2.952,50 €
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Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals .
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR i ordenar el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb CIF
P9300011E, de l'aportació corresponents a la presentació i execució de l'obra titulada "Ribera
d'Ebre: Camí de Sirga, Camí de Riu", corresponent a l'octubre de 2018, per la quantitat de
915,36 euros, amb càrrec de la partida 2020:06/4324/62201/01.
SEGON.- APROVAR i ordenar el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb CIF
P9300011E, de la liquidació "Servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari. Transport
escolar col·lectiu de caràcter no gratuït", corresponent al 1r trimestre (setembre a desembre
2019) del curs escolar 2019/20, per la quantitat de 2.952,50 euros,
segons el següent detall:
Total dies 1r Trim. Nombre d'alumnes Transportats Preu € per alumne

Total €

68

27

1,50

2.754,00 €

68

1

1,00

68,00 €

65

1

1,50

67,50 €

22

1

1,50
TOTAL A PAGAR 1r Trim.

33,00 €
2.952,50 €

TERCER.- APROVAR i ordenar el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb CIF
P9300011E, de la liquidació "Servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari. Transport
escolar col·lectiu de caràcter no gratuït", corresponent al 2n trimestre (gener a març 2020) del
curs escolar 2019/20, per la quantitat de 1.935,00 euros,
segons el següent detall:
Total dies 2n Trim. Nombre d'alumnes Transportats Preu € per alumne

Total €

45

28

1,50

1.890,00 €

45

1

1,00

45,00 €

TOTAL A PAGAR 2n Trim. 1.935,00 €

QUART.- APROVAR i ordenar el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb CIF
P9300011E, de la liquidació del pressupost de la infraestructura de recàrrega de vehicle
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elèctric subvencionada per l'ICAEN, resolució EMC/1626/2018, per la quantitat de 2.741,14 €,
segons el següent detall:
Import previst
inicialment

Cost final de
l'actuació

Import subvencionat
per l'ICAEN

Aportació de l'Ajutnament
al projecte

48.736,61 €

42.741,14 €

40.000,00 €

2.741,14 €

CINQUÈ.- APROVAR i ordenar el pagament al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb CIF
P9300011E, de la liquidació definitiva de les quotes municipals del cofinançament dels Serveis
Socials Comarcals, any 2019, per la quantitat de 545,24 euros, segons el següent detall:
Municipi
Móra la
Nova

Habitants

Liquidació provisional ple 28/06
/2019

3.087

Liquidació
definitiva

13.724,36 €

Diferència

14.269,60 €

545,24 €

SISÈ.- APROVAR la liquidació provisional i ordenar el pagament al Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre amb CIF P9300011E, de les fraccions trimestrals vençudes de les quotes
municipals del cofinançament dels Serveis Socials Comarcals, any 2020, per la quantitat de
14.269,60 euros, segons el següent detall:
Descripció
Import quota municipal exercici 2020

Import/€

Data pagament

14.269,60 €

Import 1r trimestre exercici

3.567,40 €

25/08/2020

Import 2n trimestre exercici

3.567,40 €

25/09/2020

Import 3r trimestre exercici

3.567,40 €

25/12/2020

Import 4t trimestre exercici

3.567,40 €

25/01/2021

SETÈ.- Donar trasllat de la present resolució a la Intervenció i Tresoreria Municipals perquè en
prenguin coneixement i efecte.

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

6. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA FESTA DE LA
CLOTXA 2020.
Aprovat per unanimitat.

Transcripció de l'acta número 2020-0000037 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: 06/10/2020, 06/10/2020

Fets
Vist que en data 15/03/2020 el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre tenia previst organitzar la
XVIIª edició de la festa de la clotxa comarcal de la Ribera d’Ebre i que aquesta edició es tenia
que portar a terme a Móra la Nova.
Vist que degut a la pandèmia del COVID-19 no es va poder portar a terme aquesta festa i es va
aplaçar per un altra edició.
Vist que van haver unes despeses pagades per l’Ajuntament de Móra la Nova relacionades en l’
organització de la clotxa comarcal i que no es van poder cancel.lar.
Vist la següent relació de les despeses pagades per l’Ajuntament de Móra la Nova
relacionades en l’organització de la clotxa comarcal i els ingressos obtinguts en la venta de
tickets de la clotxa, segons la següent relació:
LIQUIDACIÓ DE DESPESES-INGRESSOS CLOTXA COMARCAL 2020
DESPESES - INGRESSOS CLOTXA COMARCAL MÓRA LA NOVA 2020

DESPESES

EMPRESA

CONCEPTE

Limplas, SA

Ampolles

95,99 €

Concepció Blasi Vila

Oli

230,00 €

Mohamed Bentieb Elgara

Mat. divers

742,70 €

Pescaporta Distribucions, SL

Sardines

840,00 €

TOTAL DESPESA

IMPORT

1.908,69 €

INGRESSOS

Tiquets venuts per l'Ajuntament

x tiquets X 4,00 €

-€

TOTAL INGRESSOS

-€

TOTAL DESPESES

1.908,69 €

TOTAL INGRESSOS

-€

TOTAL DESPESES A CÀRREC DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA
D'EBRE

1.908,69 €
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En relació a l’import de 840,00 euros de la empresa Pescaporta Distribucions, S.l., en concepte
de sardines, en la propera edició de la clotxa 2021 i segons acord amb l’empresa, aquesta
servirà les sardines i no efectuarà la corresponen factura.
L’import de les altres despeses correspon a la següent relació de productes que l’Ajuntament
de Móra la Nova té a la seva disposició i que es faran servir en la propera edició de la clotxa
2021.
Relació de productes
475 ampolles i 475 taps, factura per import 95,99 euros de Limplas, SA.
10 ampolles de 5 litres d’oli, factura per import de 230,00 € de Concepció Blasi Vila.
Productes de la factura per import de 742,70 de Bazar Bentieb: 1.500 recipients i tapes, 7
estovalles de 100 m., 1 albal industrial de 300, 2 caixes de 100 guants de làtex, 24 bandejes d’
alumini, 15 porrons de 750 cl i 2 packs de 6 rotllos de cinta per embalar.

Fonaments de dret
Relació de despeses i ingressos de la clotxa comarcal pagades per l’Ajuntament de Móra la
Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. APROVAR la relació de despeses i ingressos de la clotxa comarcal pagades per l’Ajuntament

de Móra la Nova, d’acord amb la següent distribució:
DESPESES - INGRESSOS CLOTXA COMARCAL MÓRA LA NOVA 2020
DESPESES
EMPRESA

CONCEPTE

Limplas, SA

Ampolles

95,99 €

Concepció Blasi Vila

Oli

230,00 €

Mohamed Bentieb Elgara

Mat. divers

742,70 €

Pescaporta Distribucions, SL

Sardines

840,00 €

TOTAL DESPESA

IMPORT

1.908,69 €

INGRESSOS
Tiquets venuts per l'Ajuntament

x tiquets X 4,00 €

-€

TOTAL INGRESSOS

-€
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TOTAL DESPESES

1.908,69 €

TOTAL INGRESSOS

-€

TOTAL DESPESES A CÀRREC DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA
D'EBRE

1.908,69 €

2. COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a realitzar el

pagament a l’Ajuntament de Móra la Nova de l’import de 1.908,69 euros.
3. INFORMAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que l’import de les despeses correspon

a la següent relació de productes que l’Ajuntament de Móra la Nova té a la seva disposició i
que es faran servir en la propera edició de la clotxa 2021.

En relació a l’import de 840 euros de la empresa Pescaporta Distribucions, S.l., en concepte de
sardines, en la propera edició de la clotxa 2021 i segons acord amb l’empresa, aquesta servirà
les sardines i no efectuarà la corresponen factura.

Relació de productes
475 ampolles i 475 taps, factura per import 95,99 euros de Limplas, SA.
10 ampolles de 5 litres d’oli, factura per import de 230,00 € Concepció Blasi Vila.
Productes de la factura per import de 742,70 de Bazar Bentieb: 1.500 recipients i tapes, 7
estovalles de 100 m., 1 albal industrial de 300, 2 caixes de 100 guants de làtex, 24 bandejes d’
alumini, 15 porrons de 750 cl i 2 packs de 6 rotllos de cinta per embalar.

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 PRESSUPOSTOS NÚM. 019/20SER, JGL 30/09/2020
Aprovat per unanimitat.
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Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 24 i el 30 de
setembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de serveis:
Vist el pressupost núm. 2000-0438, RE 4309440003-1-2020-002856-1, dels senyors Ambient
Servei, SL, per al tractament preventiu contra la legionel·la a l'aigua sanitària del Pavelló
Municipal d'Esports, per import de 490,05 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. 0203864, RE 4309440003-1-2020-002879-1, del senyor Miquel Roca
Burgos, per la substitució de diferents llums d'emergència del Pavelló Municipal d'Esports, per
import de 511,35 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. 2000-0438 dels senyors Ambient Servei, SL amb CIF
B43120534, autoritzar i disposar l’import de 490,05 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:06/3421/21300/01.
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 0203864 del senyor Miquel Roca Burgos amb NIF
39869541F, autoritzar i disposar l’import de 511,35 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:06/3421/21200/01.
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:
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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

CONTRACTES
8. APROVACIÓ DE CONTRACTE DE MANTENIMENT D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE
BAIXA TENSIÓ, LLAR INFANTS EL COMELLAR.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vist que l'Ajuntament de Móra la Nova es titular de la Llar d'Infants el Comellar i d'acord amb la
instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu del reglament electrotècnic per a baixa tensió, els titulars d’aquestes instal·lacions
hauran de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada de la
categoria que correspongui.
Vist el contracte de manteniment de la instal.lació elèctrica de baixa tensió de la Llar Infants El
Comellar entre l’Ajuntament de Móra la Nova i l’empresa .../... .

Fonaments de dret
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 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.
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu del reglament electrotècnic per a baixa tensió.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el contracte de manteniment de la instal.lació elèctrica de baixa tensió de la
LLar d'Infants El Comellar entre l’Ajuntament de Móra la Nova i l’empresa Francesc Argilaga
Pellisé. Els treballs de revisió es facturaran a raó del temps invertit al preu hora de 25 €/hora.
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SEGON: La duració del contracte de manteniment elèctric serà d'un any a partir de la data de
signatura del contracte.
TERCER. Facultar a l’Alcalde per la signatura del citat Contracte.

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

9. APROVACIÓ DE CONTRACTE DE MANTENIMENT ELÈCTRIC DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ DEL PAVELLÓ D’ESPORTS.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vist que l'Ajuntament de Móra la Nova es titular del Pavelló d'Esports i d'acord amb la instrucció
7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu del reglament electrotècnic per a baixa tensió, els titulars d’aquestes instal·lacions
hauran de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada de la
categoria que correspongui.
Vist el contracte de manteniment de la instal.lació elèctrica de baixa tensió del Pavelló
d'Esports entre l’Ajuntament de Móra la Nova i l’empresa Miquel Roca Burgos.

Fonaments de dret
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 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.
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu del reglament electrotècnic per a baixa tensió
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el contracte de manteniment de la instal.lació elèctrica de baixa tensió del
Pavell´d'Esports entre l’Ajuntament de Móra la Nova i l’empresa Miquel Roca Burgos. Els
treballs de revisió es facturaran a raó del temps invertit al preu hora de 25 €/hora.
SEGON: La duració del contracte de manteniment elèctric serà d'un any a partir de la data de
signatura del contracte.
TERCER. Facultar a l’Alcalde per la signatura del citat Contracte.

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
10. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ IMPULS ECONOMIA BAIXA EN CARBONI DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA, INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA LLAR D'INFANTS EL COMELLAR.
Aprovat per unanimitat.

Fets
L'objecte d'aquesta subvenció és regular la concessió de subvencions per impulsar l’economia
baixa en carboni:desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima
(PAESC) i foment de l’ús de la biomassa amb finalitats energètiques en equipaments públics,
de titularitat i/o gestió municipal, així com en equipaments públics la despesa energètica dels
quals correspon a l'ajuntament dels municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el
Baix Penedès
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova de data 22/05/2015 es va prendre l’acord d’adhesió de l’
Ajuntament de Móra la Nova al Pacte d’Alcaldes per l’Energia. En el Ple de data 20/04/2017 es
va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de l’Ajuntament de Móra la Nova.
Des de l’exercici 2017, l’Ajuntament de Móra la Nova ha portat a termes diferents actuacions
incloses dins del Pacte d’Alcaldes per l’Energia (PAES).
Dins de les actuacions subvencionables de la línia 1 hi ha el desenvolupament dels plans d’
acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), concretament el tipus 4 correspon a les
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Instal·lacions d’energies renovables, adquisició i instal·lació d’energies renovables: inclou la
instal·lació d’energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica, com per exemple l’ús de la
biomassa forestal o la instal·lació de fanals solars amb reguladors de la intensitat.
L’actuació que l’Ajuntament de Móra la Nova vol portar a terme és la instal·lació fotovoltaica d’
autoconsum a la Llar d’Infants El Comellar.
Actualment el subministre elèctric de l'edifici està connectat a la xarxa elèctrica general, amb
aquesta actuació es pretén aconseguir un estalvi tant des del punt de vista energètic i
econòmic, tanmateix d'un estalvi en les emissions de CO2.
L'Ajuntament de Móra la Nova, amb aquesta actuació, pretén seguir amb el compromís del
PAES, la realització d'actuacions per a reduir les emissions de CO en el seu territori en més del
20% per a l'any 2020.

Fonaments de dret
Subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni, del Departament de Medi Ambient,
Salut pública, Enginyeria Mpal. i Territori de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: SOL·LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció per import de 9.050,02,
que correspon a un 90% del pressupost 10.055,58 euros per la instal·lació fotovoltaica d’
autoconsum a la Llar d’Infants El Comellar.
SEGON: APROVAR la memòria amb el contingut mínim que consta en els annexes de la
convocatòria i que s'ha d'adjuntar a la sol.licitud.
TERCER: 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

11. APROVACIÓ DE SOL·LICITUD 2ª CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER A
L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINAT A
BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA PÚBLIC DE CATALUNYA
Aprovat per unanimitat.
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Fets
Vista les bases de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, referent a la concessió de
subvencions en l’àmbit de biblioteques.

Fonaments de dret
Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició de novetats editorials en català o
en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any
2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya la subvenció en segona convocatòria en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les
Biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per import de 1.768 €.
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

URBANISME
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER L’EXECUCIÓ DE LES
MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT, LA SALUBRITAT I L'ORNAMENT PÚBLICS I
EL COMPLIMENT DELS DEURES D'ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE SOLARS I
TERRENYS.
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. ANTECEDENTS
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1.1. S’ ha tingut coneixement que en diferents terrenys s’ha constatat el mal estat de la
salubritat, neteja, i conservació d’aquests.
1.2. Es va demanar l’informe a la Secretaria Intervenció sobre la situació dels esmentats
terrenys i sobre el procediment a seguir per exigir el compliment de les obligacions escaients,
respectivament.
1.3. Els Vigilants Municipals han realitzat una inspecció ocular als esmentats terrenys. Com ha
resultat de la inspecció s´han emès els informes corresponents, en els quals es posen de
manifest les deficiències observades:

Brossa acumulada en algunes de les parcel.les
Massa vegetal no controlada i execessiva

1.4. La Secretaria-Intervenció va emetre un informe sobre el procediment legal a seguir per
ordenar al/la propietari/ria dels terrenys i dels solars afectats, l’execució de les mesures que
resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l'ornament públics i el compliment
dels deures d'ús, conservació i rehabilitació.
1.5 Per esmenar les deficiències observades, es proposen les mesures següents:

Neteja de les parcel.les de deixalles i residus, si és el cas
Desbrossament i neteja vegetal de les parcel.les

Fonaments de dret
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 9 del Text Refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, 197 de la Llei d’Urbanisme, Text Refós aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’
Urbanisme, estableixen l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions i
instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat accessibilitat i ornament,
així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts
en la legislació sectorial o en les ordenances locals.
2.2. L’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o a
instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions
necessàries. Aquestes ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb
observança sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb l’audiència prèvia de
les persones interessades.
L’article 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (RPLU), estableix que l’expedient es pot iniciar d’ofici per acord o
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resolució de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre
superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia, o bé a sol·licitud d’una o vàries
persones interessades o en exercici de l’acció pública.
De conformitat amb l’article 87 del RPLU, instruït el procediment i immediatament abans de
redactar la proposta de resolució corresponent, s’ha de donar audiència del procediment a les
persones interessades perquè puguin al·legar i presentar els documents que considerin
procedents en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15.
D’acord amb l’article 90 del RPLU, l’ordre d’execució ha de detallar amb claredat i precisió els
actes que les persones obligades han d’executar i establir el termini per executar-los
voluntàriament en proporció a la seva entitat i complexitat.
2.4. La competència per dictar l’ordre d’execució correspon a l’Alcaldia, d’acord amb l’article
77.2 del RPLU. 53.1.u) del Text refós de la Llei municipal, aprovada pel Decret legislatiu 2
/2003, de 28 d’abril, i amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, no obstant aquesta competència està delegada en la Junta de Govern
Local, d´acord amb el contingut del Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny.
2.5. Articles 225 del TRLU, 101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 93 del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a
l’execució forçosa en cas d’incompliment de l’ordre d’execució.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. INICIAR l’expedient per exigir als/les propietaris/ries dels terrenys i solars relacionats
a continuació, el compliment de l’OBLIGACIÓ de mantenir els terrenys, les construccions i les
instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament, així
com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en la
legislació sectorial o en les ordenances locals, d’acord els fonaments de dret d’aquest acord:
SOLARS I FINQUES:

TITULAR

SITUACIÓ FINCA 1

Sr. .../...

Camí de la Barca, s/n

ALISEDA SA

C. L´Hostal, 1

Hereus Sra. .../...
Sra. .../...

SITUACIÓ FINCA 2

SITUACIÓ FINCA 3

C. L´Hostal, 13
C. Sant Domènec, 21

SEGON. CONCEDIR al/les titulars que s´han relacionat en el punt PRIMER, com a persones
interessades i responsables del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 DIES
HABILS, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord, perquè pugui examinar l’
expedient i al·legui el que creguin convenient a la defensa dels seus drets i interessos.
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TERCER. FER CONSTAR que contra aquest acord, en allò que es refereix al punts PRIMER i
SEGON d´aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
QUART. ORDENAR, pel cas que no es presentin al·legacions, als/les titulars relacionats/des en
el punt PRIMER, com a propietaris/ries dels terrenys i solars que s´han relacionat, o titulars de
drets i responsables del compliment d’aquesta ordre, l’efectiu compliment de les obligacions
establertes als articles 9 de la Llei bàsica estatal del Sòl, Text Refós aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 197 del TRLU, 29 del RLU, i 93 del RPLU, d’ús i conservació
de tota classe de terrenys, construccions, edificacions i instal·lacions en condicions de
seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament públic. Pel compliment d’aquestes
obligacions se li ORDENA L’EXECUCIÓ de les actuacions següents:

Neteja de les parcel.les de deixalles i residus si n´es el cas
Desbrossament i neteja vegetal de les parcel.les

CINQUÈ. Per a l’EXECUCIÓ d’aquestes actuacions s’atorga als/les titulars que s´han relacionat
en el punt PRIMER un termini de 10 DIES HABILS des de la notificació d’aquesta Resolució,
que s’estima suficient pel seu compliment.
SISÈ. ADVERTIR als/les titulars que s´han relacionat en el punt PRIMER que, en cas d’
incompliment, es procedirà a l’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA de l’ordre per part de l’Ajuntament, a
la costa i amb càrrec al/a la obligat/ada, o bé, alternativament, a la imposició de MULTES
COERCITIVES, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en
aquesta Resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros.
SETÉ. Fer constar que contra aquest acord (relativa als punts 4, 5 i 6 d’aquest acord), 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 des del dia
següent al 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 des del dia següent al de la seva
notificació.

Règim de recursos:
Els que figuren a l´acord notificat.

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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