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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 42/2020 de data 04 de novembre de 2020. TELEMÀTICA 

VIA SKYPE 

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: 4 de novembre de 2020 

Hora d'inici: 20:00 

Hora de finalització: 21:00 

Lloc: Sala de Juntes i Comissions 
 

Assistents: 

 
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 

 
Excusen la seva assistència: 

 
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM) 

 

 
Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència dels punts 3 a 6 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 41/2020 DE DATA 28 

D'OCTUBRE DE 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
CONTRACTACIÓ 

 

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE CONTRACTACIÓ DEL 

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES 

DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, ADEQUACIÓ A LA NOVA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓ DE DADES I AUDITORIA ACTUAL, I L’ASSESSORAMENT. 
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Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 12/08/2020, va aprovar el 

plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen elcontracte administratiu 

de servei de delegat/da de protecció de dades de l’ajuntament de Móra la Nova, adequació a la 

nova normativa de protecció de dades i auditoria actual, i l’assessorament, ..., amb un 

pressupost de licitació 8.228 € (IVA Inclòs). Essent el termini d’execució de 4 anualitats. 

 
En data 31/08/2020 va finalitzar el termini per a la presentació de proposicions per participar 

en el procediment obert del contracte administratiu de servei de delegat/da de protecció de 

dades de l’ajuntament de Móra la Nova, adequació a la nova normativa de protecció de dades i 

auditoria actual, i l’assessorament, ... de l’Ajuntament de Móra la Nova, havent-se rebut en el 

registre telemàtic del portal de contractació pública d’aquest Ajuntament, 4 proposicions per 

participar en la licitació referida. 

 
De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta 

contractació es procedí a la qualificació prèvia dels documents presentats per les diferents 

empreses participants, dins del termini i la forma escaients, del “SOBRE A, Documentació 

administrativa”. 

 
Es presentaren 4 empreses participants en el procediment de contractació: 

 
Denominación 

social 

 

NIF 
Fecha de 

entrada 

Hora de 

entrada 

Registro de 

entrada 

C A P A 8 

ASISTENCIAL, 

 

B25798299 
 

26/08/2020 
 

09:03:45 
4309440003-1- 

2020- 

S.L.    002529-2 

 

SEGURDADES, SL 
 

B43706498 
 

31/08/2020 
 

11:42:32 
4309440003-1- 

2020- 

    002561-2 

 

TECNODOSIS,S.L. 
 

B65127318 
 

31/08/2020 
 

12:49:26 
4309440003-1- 

2020- 

    002567-2 

GLOBAL LEGAL 

DATA SL 

 

B62436001 
 

31/08/2020 
 

22:01:50 
4309440003-1- 

2020- 

    002573-2 

 
 

 
La Mesa en sessions de data 21/09/2020 i 8/10/2020 (de comprovació de requeriment d’ 

esmenes) considerà ADMESES i ACCEPTADES les documentacions del sobre A presentades 

per les empreses licitadores següents: 
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Denominación 

social 
NIF Fecha de 

entrada 

Hora de 

entrada 

Registro de 

entrada 

C A P A 8 

ASISTENCIAL, 

 

B25798299 
 

26/08/2020 
 

09:03:45 
4309440003-1- 

2020- 

S.L.    002529-2 

 

SEGURDADES, SL 
 

B43706498 
 

31/08/2020 
 

11:42:32 
4309440003-1- 

2020- 

    002561-2 

 

TECNODOSIS,S.L. 
 

B65127318 
 

31/08/2020 
 

12:49:26 
4309440003-1- 

2020- 

    002567-2 

GLOBAL LEGAL 

DATA SL 

 

B62436001 
 

31/08/2020 
 

22:01:50 
4309440003-1- 

2020- 

    002573-2 

 
 

 

En data 13/10/2020 en nova sessió de la Mesa es procedí a l’obertura del sobre B de criteris de 

valoració automàtica obtenint-se el següent resultat: 

 

VALORACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
EMPRESES 

C A P A 8 

ASSISTENCIAL 

SL 

GLOBAL 

LEGAL 

DATA SL 

 

SEGURDADES 

SL 

 

TECNODOSIS 

SL 

Posar a disposició de l’Ajuntament una 

aplicació (eina informàtica o plataforma 

virtual) en la que s’haurà d’integrar la 

documentació en suport digital accessible 

pel client -30 PUNTS- 

 

 
30 

 

 
30 

 

 
30 

 

 
30 

Criteri econòmic -50 PUNTS- 20,580 36,143 50,000 30,870 

Oferta econòmica -50 PUNTS 5.440,00 € 4.412 € 3.496 € 4.760 € 

Baixa 1.360,00 € 2.388 € 3.304 € 2.040 € 

Baixa anormal: superior a 25% de 6.800 € 

(pressupost base de licitació sense  IVA). 

És a dir superior a 1700€ 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

VALORACIÓ TOTAL PUNTS 

AUTOMÀTICS PER EMPRESA 

 

50,580 
 

66,143 
 

80,000 
 

60,870 

 
En sessió de la mateixa data i vist que 3 de les ofertes eren anormalment baixes la Mesa va 

acordar REQUERIR A les següents empreses, atorgant un termini de 3 dies hàbils, la 

justificació de les ofertes anormals (baixes superiors al 25% del pressupost base de licitació 

sense IVA) presentades d’acord amb l’article 149 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic 

 
Empreses a les quals es va requerir mitjançant mail de data 21/10/2020, havent acomplert el 

requeriment i justificat les ofertes anormals únicament 2 de les empreses requerides 
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Empresa a requerir  

 
Compliment del requeriment 

SEGURDADES SL SÍ 

GLOBAL LEGAL DATA SL SÍ 

TECNODOSIS SL NO 

 

De manera que procedeix excloure del procediment de licitació per oferta anormal la següent 

empresa: 

 
 
 

Empresa a requerir 

 
 
 

Compliment del requeriment 

TECNODOSIS SL NO 

 
De manera que finalment la relació classificada d’ofertes de major a menor puntuació és la 

següent: 

 
 

Empresa 
Puntuació TOTAL de 

major a menor 

SEGURDADES SL 80,000 

GLOBAL LEGAL DATA SL 66,143 

CAPA 8 ASSISTENCIAL SL 50,580 

 
En data 02/11/2020, l’empresa SEGURDADES SL., ha donat compliment al requeriment de 

documentació efectuat en el moment de l’adjudicació provisional i ha aportat la documentació 

relativa a: 

 
 

Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Feta la 

comprovació per l’Ajuntament en resulten certificats positius d’estar al corrent tant de l’ 

AEAT com de Seguretat Social. 

Acreditació de presentació de la fiança per import de 174,80 €. 

 

 
Fonaments de dret 

 
La legislació aplicable és la següent: 

 

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

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

Llei 9/2017, de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 

contradigui a la LCSP 
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Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30 

/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT, a l’empresa licitadora, SEGURDADES SL amb CIF 

B43706498 amb un preu d´execució del contracte, quatre mil dos-cents trenta euros (4.230€) 

IVA inclòs per les 4 anualitats de durada. 

 

 
IMPORTS 

AMB IVA 

INCLÒS 

 
 

Serveis 

 
 

1er any 

 
 

2on any 

 
 

3er any 

 
 

4art any 

TOTALS PER 

SERVEI/ 

T O T A L 

CONTRACTE 

Servei de delegat 

/da de protecció de 

dades 

 
310€ 

 
310€ 

 
310€ 

 
310€ 

 
1240€ 

Implantació, 

auditoria, i 

assessorament 

tècnic i jurídic 

 
 

890€ 

    
 

890€ 

Adequació/revisió, i 

auditoria, 

assessorament 

tècnic i jurídic 

  
 

700€ 

 
 

700€ 

 
 

700€ 

 
 

2100 

TOTALS PER ANYS 1200€ 1010€ 1010€ 1010€ 4230€ 

 
SEGON.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 

expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’ 

article 198 de la LCSP i d’acord amb allò establert a la clàusula 21 del plec de clàusules 

administratives particulars: 

 
El pagament es realitzarà contra factura, expedida per l’adjudicatari d'acord amb la 

normativa vigent, degudament conformada per la Unitat que rebi el treball o, si escau, 

pel designat com a responsable del contracte, I D’ACORD AMB ELS SEGÜENTS 

TERMINIS: 

 
1.- Quan al servei de delegat de protecció de dades es facturà trimestralment de forma 

proporcional al cost anual. 
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2.- Quan al serveis d’implantació i adequació del primer any es facturarà trimestralment 

de forma proporcional al cost anual. 

3.- Quan al servei de revisió, manteniment, assessorament de les anualitats segona a 

quarta es facturarà trimestralment de forma proporcional al cost anual. 

 
TERCER Notificar aquest acord a l’empresa , SEGURDADES SL amb CIF B43706498. 

QUART. Notificar aquest acord a la resta de licitadors que han participat en la licitació. 

CINQUÈ. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’ 

article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant web https://pdc. 

diputaciodetarragona.cat/moranova/pdc/. 

 
 

 
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 

 

3. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 022/20SER, JGL 04/11/2020 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. 0200129, RE 4309440003-1-2020-003624-1, del senyor .../..., per 

pintar el lateral del casal municipal, per import de 1.113,20 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost de data 3 de novembre de 2020, RE 4309440003-1-2020-004159-1, dels 

senyors Bufet Vallbé, SLP, pels honoraris del procediment abreujat núm. 271/2020 F, per 

import de 2.057,00 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. 
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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 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 el pressupost núm. 0200129 del senyor .../... amb NIF .../..., per import de 

1.113,20 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:05/3332 

/21200/01. 

 
SEGON.- APROVAR el pressupost de data 3 de novembre de 2020 dels senyors Bufet Vallbé, 

SLP amb CIF B61603007, per import de 2.057,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 

2020:00/920/22604/01. 

 

 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, 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 

 
 

4. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 022/20SUB, JGL 04/11/2020 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 
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Vist el pressupost de data 3 de novembre de 2020, RE 4309440003-1-2020-004155-1, de la 

senyora .../..., per l'adquisició de diferent material per la llar d'infants, per import de 911,08 

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 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 el pressupost de data 3 de novembre de 2020 de la senyora .../... amb 

NIF .../..., per import de 911,08 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 

2020:12/3232/63503/01. 
 

SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada, 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 

 
 

5. APROVACIÓ DE DESPESA: CÀNON 2020 PER LA CESSIÓ D’ÚS DELS TERRENYS DEL 

PÀRQUING UBICAT AL C. DIAGONAL 
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Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist l’escrit presentat per la senyora .../..., adjuntant els rebuts d’IBI, de l’exercici de 2020, 

corresponent a la parcel·la de la seva propietat, ubicada al carrer Diagonal de Móra la Nova, 

amb referència cadastral núm. 2828502CF0522H0001LH, per un import total de SIS-CENTS 

SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS (664,10€), per tal de que se 

li aboni al núm. de cc IBAN ESMM 0182 6076 8202 0286 6735 . 

 
Vist l’Acord signat en data 9 de juny de 2009 entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el senyor 

.../..., mitjançant el qual es formalitzen els compromisos per permetre la construcció d’un 

aparcament al C. Diagonal. 

 
Vist que entre els compromisos que s’estableixen a l’esmentat acord, hi ha el següent: 

 
QUART. Com a cànon per la cessió d’ús, l’Ajuntament de Móra la Nova pagà una 

quantitat equivalent a l’IBI del terreny cedit en ús. 

 
 

 
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 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. DONAR COMPLIMENT al compromís número Quart de l’Acord signat en data 9 de 

juny de 2009 entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el senyor .../..., mitjançant el qual es 

formalitzen els compromisos per permetre la construcció d’un aparcament al C. Diagonal. 

 
SEGON. APROBAR EL PAGAMENT a la senyora .../... de l’import de SIS-CENTS SEIXANTA-

QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS (664,10€), en concepte de 

cànon per la cessió d’ús de la parcel·la de la seva propietat, ubicada al carrer Diagonal de 

Móra la Nova, amb referència cadastral núm. 2828502CF0522H0001LH, d’acord amb els 

rebuts d’IBI de l’exercici de 2020 presentats. 

 

 
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 
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SUBVENCIONS 
 

6. APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER AL TRANSPORT D'ESTUDIANTS DEL 

MUNICIPI QUE CURSIN ESTUDIS FORA DE LA COMARCA 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vistes les bases generals de subvencions per al transport d’estudiants aprovades pel Ple que 

figuren en aquest expedient. 

 
Atèsa la voluntat de la regidoria d’ensenyament i d’hisenda de convocar un any més la 

subvenció per donar ajuts als estudiants per despeses de transport. 

 
 

 
Fonaments de dret 

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

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’ajuts per al transport d’ 

estudiants al municipi de Móra la Nova que cursin estudis fora de la comarca, curs acadèmic 

2019/2020. 

 
SEGON: PUBLICAR la convocatòria al BOPT per mitjà de la Base de datos nacionales de 

subvenciones. 

 
Annex 

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS QUE CONCEDEIX L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA 

PER AL TRANSPORT D’ESTUDIANTS DEL MUNICIPI QUE CURSIN ESTUDIS FORA DE LA 

COMARCA. 

 
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 per al transport d’estudiants al municipi de Móra la Nova que cursin 

estudis fora de la comarca aprovades pel Ple Municipal de data 30 d'abril de 2020, i que es 

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

http://www.moralanova.cat/
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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 2020/03/3371.48102-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2020. 

 
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’aquestes bases és regular els ajuts que concedeixi l’Ajuntament de Móra la Nova 

per al transport d’estudiants empadronats al municipi que, per a cursar estudis reglats, tinguin 

que desplaçar-se fora de la comarca, curs acadèmic 2019/2020, 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. 

 
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, tots aquells estudiants empadronats al municipi menors 

de 28 anys en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds del present 

ajut, de disciplines acadèmiques reglades que no es poden cursar en centres educatius de la 

comarca. 

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

 

 
1. Còpia de la matrícula amb acreditació del pagament. 

2. 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 podran ser 

solicitats els certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i 

de la Seguretat Social. 

 
 

6. Quantia de l’Ajut. 

 
L’import de la quantia es fixa en funció de la distància fins la població on radica el centre d’ 

ensenyament, segons el següents barems i imports: 

 
Fins a 70 Km. .............................................................................103,00 €/curs acadèmic 

Més de 70 Km. .......................................................................... 216,30 €/curs acadèmic 
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En cas d’estudis realitzat en part o totalment a l’estranger durant el període objecte d’aquest 

ajut, l’import subvencionable serà de 216,30 €/curs acadèmic. 

 
7. Indicació dels òrgans 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: tauler 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 

(Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira, Sra. Miriam Vinaixa Rey i Sra. Sònia Solà Ciutat) que com 

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

l'òrgan instructor. 

 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern Local resoldrà 

i notificarà la concessió dels ajuts en el termini màxim de 4 (quatre) mesos. 
 

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

 
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 la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions 

públiques. 

 
El termini de presentació de les sol·licituds seran de 20 dies naturals. L’Ajuntament de Móra la 

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

genèric. 

 
9. Termini de resolució i notificació 

 
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 web 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 de la Llei 39/2015, 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Les peticions desestimades seran notificades individualment. 

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

una vegada es presenti el document acreditatiu del pagament de la matrícula en el termini 

màxim de 6 (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 tres 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. 

 

 
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 

 
 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


