Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 45/2020 de data 25 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: 25 de novembre de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:00
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència dels puts 7 a 10 de l'ordre del
dia es passen a la seva deliberació o votació

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 44/2020 DE DATA 18 DE
NOVEMBRE DE 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE.
Aprovada l'acta per unanimitat

MEDI AMBIENT
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L´AJUNTAMENT
DE MÓRA LA NOVA LA TAULA COMARCAL PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA.
Aprovat per unanimitat
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Fets
Des del Consell Comarcal de la Ribera d´Ebre ha sorgit la iniciativa de constituir una Taula
Comarcal per la transició energètica a fi de que serveixi com a espai d´intercanvi i de
cooperació entre els diferents ens locals i institucions que volen treballar aspectes relacionats
amb la transició energètica a la comarca de la Ribera d´Ebre.
Per aquest motiu, mitjançant escrit núm. RE 4321, en data 12/11/2020, des de l´Ens Comarcal
s´ha demanat la designacio d´una persona que, com a representant municipal, pugui aportar la
visió i el coneixement municipals en els temes de transició energètica.
Atenent la petició realitzada pels Consell Comarcal, l´Alcaldia proposa el nomenament del
senyor Ferran Lindez Ciurana, estudiant d´ADE, per a representar a l´Ajuntament de Móra la
Nova en aquest nou espai comarcal de treball i debat sobre la transició energètica a la Ribera
d´Ebre.

Fonaments de dret
a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. NOMENAR al senyor .../..., com a representant de l´Ajuntament de Móra la Nova a
Taula comarcal per la transició energètica promoguda pel consell Comarcal de la Ribera
d´Ebre.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l´interessat, i al Consell Comarca de la Ribera d´Ebre,
pel 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

3. APROVACIÓ SOL.LICITUD ASSISTÈNCIA TÈCNICA PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA:CONTROL HIGIENICOSANITARI DE PISCINES D'US PÚBLIC.
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Aprovat per unanimitat

Fets
Atès que la Unitat de Medi Ambient i Salut Pública de la Diputació de Tarragona ha obert el
període de sol·licitud de l’assistència tècnica en el control higiènic sanitari de piscines d’ús
públic en els ajuntaments de menys de 10.000 habitants, amb piscina d’ús públic municipal, per
a donar suport tècnic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del
risc de les piscines municipals.
Les actuacions previstes en el marc d’aquesta assistència son les següents:
-Suport en la posta en marxa de la instal.lació.

Suport en la posta en marxa de la instal·lació
Recollida de mostres d'aigua pel laboratori per a realitzar una analítica fisicoquímica i
una microbiològica
Revisió de la gestió i les instal·lacions

L'assistència s'executarà per a la temporada d'estiu 2021 i no té preu públic per a l'Ajuntament.

Fonaments de dret
Assistència tècnica de la Diputació de Tarragona per donar suport tècnic als ajuntaments
per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del risc de les piscines municipals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER:Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona sol·licitud de
l’assistència tècnica en el control higiènic sanitari de piscines d’ús públic per la temporada
d'estiu 2021.

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

PERSONAL
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4. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI A LA SRA. .../... .
Aprovat per unanimitat

Fets
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... amb registre d’entrada de data
19/11/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia
27/11/2020.
Vist l’informe favorable del secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del primer trienni.

Fonaments de dret
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administracuió local.
Conveni personal laboral Ajuntament de Móra la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR el reconeixement del PRIMER trienni, d’acord amb el que s’assenyala i
amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació:
EMPLEADA PÚBLICA

TRIENNI
RECONEGUT

EFECTES

IMPORT MENSUAL

.../...

1

27/11/2020

7,81 € (53,33 % de
14.65€)

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

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat
Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

5. APROVACIÓ DE GRATIFICACIÓ PER ANTIGUITAT, 35 ANYS DE SERVEIS EFECTIUS,
SRA. .../... .
Aprovat per unanimitat
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Fets
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 23/11/2020 referent a “que el
passat dia 18/11/2020 vaig complir 35 anys de serveis acumulats a l’ Ajuntament de Móra la
Nova, tal com consta en el meu expedient de personal”, i sol.licita “el pagament d’una
mensualitat íntegre per complir 35 anys de serveis efectius”.
Vist l’article 56 del Conveni col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova, que transcrit
literalment diu:
Article 56 Gratificacions per antiguitat i jubilació.
En agraïment i com premi a la fidelitat en el treball, els treballadors de l’Ajuntament de Móra la
Nova, que acreditin els anys de servei efectiu que es
relacionen, percebran, per una sola vegada, una gratificació corresponent al percentatge de l’
import d’una mensualitat íntegra que s’indica:
> En complir-se els 25 anys: el 100% de l’import.
> En complir-se els 30 anys: el 100% de l’import i una setmana extra de vacances.
> En complir-se els 35 anys: el 100% de l’import.
> En complir-se els 40 anys: el 100% de l’import i una setmana extra de vacances.
En el moment de la jubilació, i a mode d’acomiadament, es premiarà al treballador, amb una
gratificació per import del 100% d’una mensualitat íntegra.

Vist l’informe favorable del secretari Interventor de compliment de 35 anys de servei efectiu en
data 18/11/2020.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el pagament d’una mensualitat íntegra per import de 2.407,87 bruts, que
correspon a una mensualitat íntegra, a la Sra. .../... per compliment 35 anys de serveis efectius
en data 18/11/2020. Aquest import s'incloure en la nòmina del mes de novembre 2020.

SEGON: Notificar aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva
efectivitat.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat
Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

HISENDA
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’AUGMENT DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Aprovat per unanimitat

Fets
Es dóna compte de la relació de liquidacions de l´Impost sobre l´augment dels terresnys de
naturalesa urbana corresponents a les diferents sol.licituds presentades davant d´aquest
Ajuntament pels contribuents.
Es tracta d’un total de 33 liquidacions, que una vegada liquidades ascendeixen a la quantitat de
8.355,63 €.
El detall per tipus de liquidació es el següent:
TIPUS TRANSMISSIÓ SUBJECTA A LIQUIDACIÓ

NÚM. LIQUIDACIONS

Transmissió onerosa de la propietat (1)

14

Transmissió lucrativa o mortis causa propietat (2)

17

Transmissió onerosa dret real d´usdefruit vitalici (3)

0

Transmissió lucrativa o mortis causa de dret real d´usdefruit Vitalici (4)
TOTAL LIQUIDACIONS .......................

2
33

Vistos els tipus de transmissió i les liquidacions practicades, es proposa a la Junta de Govern
Local la seva aprovació.

Fonaments de dret
a. L’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local,
atribueixen la competència a l’Alcalde per a les contractacions quant el seu valor no
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
b. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
c. El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
d. La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions
Públiques.
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e. El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR la relació de liquidacions de plusvàlua núm. 1/2020, compost de 33
liquidacions que ascendeixen a un total de VUIT-MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (8.355,63).
SEGON: FORMALITZAR el tancament i tramesa les liquidacions a BASE-Gestió d’Ingressos
Locals, mitjançant la plataforma BASE ON-LINE amb la finalitat de que siguin notificades als
contribuents i degudament liquidades.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar de l'endemà de la seva notificació.

7. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 24/20SERV, JGL 25/11/2020
Aprovat per unanimitat

Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 19 i el 25 de
novembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de subministrament
/serveis/inversió:
Vist el pressupost núm. 3978368.2020.11, RE 4309440003-1-2020-004514-1, dels senyors
Bureau Veritas, SA per revisió BT-14-2134269-Q Inst. escola, per import de 320,71 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.
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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. 3978368.2020.11 dels senyors Bureau Veritas
Inspección y Testing, SLU amb CIF B08658601, autoritzar i disposar l’import de 320,71 euros
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03/3231/21300/00.
SEGON.- 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

CONTRACTES
8. ADHESIÓ A LA PÒRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).
Aprovat per unanimitat

Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6
d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
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contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA,
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’
acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’
entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’
empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’
ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’
electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte
de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos
termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat
establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
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7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’
aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat
contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera
pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació
de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02
de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’
aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU.
11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la pròrroga
excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
12.- La Junta de Govern Local de data 13/11/2019 va acordar que l’Ajuntament de Móra la
Nova s’adhereixi al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’
energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada
inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar
excepcionalment per nou mesos més.

Fonaments de dret
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
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contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’
adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Que l’Ajuntament de Móra la Nova s’adhereix a la pròrroga excepcional del contracte
derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de sis mesos, a partir de l'1 de
gener de 2021.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu €/MWh

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

117,931

Sublot BT2

2.0DHAP1

142,344

Sublot BT3

2.0DHAP2

62,697

Sublot BT4

2.0DHSP1

141,057

Sublot BT5

2.0DHSP2

70,082

Sublot BT6

2.0DHSP3

58,594

Sublot BT7

2.1A

134,071

Sublot BT8

2.1DHAP1

156,069

Sublot BT9

2.1DHAP2

78,052

Sublot BT10

2.1DHSP1

156,525

Sublot BT11

2.1DHSP2

85,664

Sublot BT12

2.1DHSP3

Sublot BT13

3.0AP1

71,236
102,858
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Sublot BT14

3.0AP2

88,874

Sublot BT15

3.0AP3

61,294

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Preu €/MWh

Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

89,593

Sublot AT2

3.1AP2

81,753

Sublot AT3

3.1AP3

63,607

Sublot AT4

6.1AP1

105,672

Sublot AT5

6.1AP2

88,472

Sublot AT6

6.1AP3

81,733

Sublot AT7

6.1AP4

72,156

Sublot AT8

6.1AP5

65,685

Sublot AT9

6.1AP6

56,549

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
€/kW i any

Baixa tensió
Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
€/kW i any

Alta tensió
Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
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Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal
al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

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

CONVENIS
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA RIBERA D'EBRE I L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, EN MATÈRIA DE POLÍQUES DE
JOVENTUT, ANUALITAT 2020.
Aprovat per unanimitat

Fets
Que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova es mostren
interessats en la signatura d’un conveni en materia de polítiques de juventut, d’acord amb la
fitxa 43 de suport de plans locals i comarcals de joventut, anualitat 2020.
Vist el contingut del conveni esmentat i que ha estat tramés pel Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre en data 20/11/2020 amb núm. de R.E 4462/2020.

Fonaments de dret
Llei 7/1985 RBRL.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar que Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova es
mostren interessats en la signatura d’un conveni en materia de polítiques de juventut, d’acord
amb la fitxa 43 de suport de plans locals i comarcals de joventut, anualitat 2020.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni.
TERCER. Notificar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre l’adopció d’aquest acord als
efectes procedents.

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. PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. APROVACIÓ
ACTUACIONS ANUALITAT 2021.
Aprovat per unanimitat

Fets
Mitjançant anunci publicat al BOPT del dia 15/05/2020 es van convocar les subvencions del Pla
d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona pel quadrienni 2020-2023, d’acord amb
les bases del mateix publicades al BOPT del dia 26/02/2020.
La dotació econòmica concedida al municipi de Móra la Nova pel període és de 562.998,04 €.
D´acord amb la petició formulada per aquest Ajuntament la Diputació ha concedit per l´any
2020 la següent inversió en obra:
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Data Acord concessió: 27-10-2020
Concepte: Arranjament Pl. Verdura (Nucli antic, Fase III)
Pressupost actuació: 204.509,03 euros
Pressupost Elegible: 190.897,58 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 181.352,70 euros
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*No són subvencionables els treballs següents: Xarxa de telefonia i baixa tensió.
I l´actuació en Depesa Corrent:
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte subvenció: Despeses corrents
Data Acord concessió: 27-10-2020
Aplicació Pressupostària: 2020-1010-942-46220-01
Pressupost Elegible: 40.000,00 euros
Import concedit: 40.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
D´acord amb les convocatòria del Pla d´Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, durant el
mes de novembre procedeix sol.licitar la subvenció per l’anualitat 2021 i la modificació de la
planificació quadriennal, si escau.
L´Equip de Govern proposa modificar la planificació quadriennal inicialment proposada, amb la
incorporació de l´execució total del projecte “Arranjament del C. Rafel Casanova”, per import de
368.133,60 €, i l´eliminació de la inicialment proposada “Instal. fotovoltaiques d´autoconsum en
dependències municipals”, amb un pressupost de 82.770,56 €.
La inversió proposada compta amb el projecte d´obres degudament aprovat, i amb l´informe
favorable del Servei de Salut Pública de les Terres de l´Ebre.
La proposta presentada es descriu a continuació, en funció dels diferents programes i
anualitats:

1. LÍNIA D'INVERSIONS:

FINANÇAMENT
EXERCICI

2021

ACTUACIONS

Arranjament C. Rafel
Casanova

PRESSUPOST

368.133,60 €

SUBVENCIÓ
PAM

PREVISIÓ
PUOSC
(Planificació
provisional)

FONS
PROPIS

221.645,34 €

84.069,20 €

62.419,06 €

1. LÍNIA DE DESPESA CORRENT:
FINANÇAMENT
EXERCICI

ACTUACIONS

2021

Despesa corrent –
Subministrament
d´energia elèctrica

PRESSUPOST

40.000,00 €

SUBVENCIÓ
PAM
40.000,00 €

FONS
PROPIS
0,00 €

ALTRES
SUBVENCIONS
0,00 €
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Fonaments de dret
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Bases reguladores del Pla d´Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23, aprovades pel
Ple de la Diputació de Tarragona, i publicades al BOPT del dia 26/02/2020
Convocatòria de subvencions del Pla d´Acció Municipal (PAM) del quadrienni 20202023, publicades al BOPT del dia 18/05/2020.
El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR la modificació de la planificació presentada per l´Ajuntament de Móra la
Nova al Pla d´Acció Municipal de la Diputació de Tarragona anys 2020-2023, amb les dades
corresponents a l´anualitat 2021, d’acord amb el següent detall:
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SEGON. PARTICIPAR en la convocatòria per l´anualitat 2021 del Pla d’Acció Municipal (PAM)
de la Diputació de Tarragona 2020-2023, i APROVAR la demanda a formular per l’Ajuntament
de Móra la Nova, d’acord amb el següent detall:

1. LÍNIA D'INVERSIONS:

FINANÇAMENT
EXERCICI

2021

ACTUACIONS

Arranjament
Casanova

C.

PRESSUPOST

Rafel

368.133,60 €

SUBVENCIÓ
PAM

PREVISIÓ
PUOSC
(Planificació
provisional)

FONS
PROPIS

221.645,34 €

84.069,20 €

62.419,06 €

2. LÍNIA DE DESPESA CORRENT:

FINANÇAMENT
EXERCICI

2021

ACTUACIONS

Despesa
corrent
–
Subministrament d´energia
elèctrica

PRESSUPOST

40.000,00 €

SUBVENCIÓ
PAM
40.000,00 €

FONS
PROPIS
0,00 €

ALTRES
SUBVENCIONS
0,00 €

TERCER. Facultar al senyor Alcalde per la signatura de tota la documentació administrativa a
tramitar per la seu electrònica de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el contingut de les
bases reguladores del PAM 2020-2023.

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

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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