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ACORDS

 SECRETARIA

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, NÚM. 141. 
/2019, A CELEBRAR EL DIA 31/10/2019

Aprovada l'acta per unanimitat.

 CONVENIS

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENI DE COL•LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA2. 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’
EBRE, PEL QUAL ES REGULA DETERMINATS ASPECTES RELATIUS AL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ 2019.
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Aprovat per unanimitat.

Fets

Es dóna compte de l´escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de  data 20/08/2019,
mitjançant el qual es posa en coneixement de l’Ajuntament que el dia 12 d´agost, ha sortit
publicada al DOGC la resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s'obre la convocatòria
per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. Els
projectes comporten la contractació laboral per a desenvolupar treballs d'interès públic i
caràcter social així com el desenvolupament d'una activitat formativa.
 
Les línies d´aquesta convocatòria son:
 
Línia PANP: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació
d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d´ajuts,
preferentment més grans de 45 anys.
 

La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’11 contractes (4 contractes de 12
mesos i 7 contractes de 6 mesos a jornada completa).

 
Línia PRGC: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en
situació d’atur beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
 

La convocatòria preveu l’assignació a la comarca de 4 contractes (4 contractes de 6
mesos a jornada completa).

 
Línia DONA: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de dones en situació d’
atur que es trobin en una de les següents situacions:
 

Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
(DONO), víctimes de violència de gènere.

 

Les dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni d’ajuts preferentment més grans de
52 anys.

 

La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’1 contracte (1 contracte de 12 mesos
a jornada completa).
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1.  

2.  

Seguint la línia dels darrers anys, dos dels projectes en que participarà el Consell Comarcal de
la Ribera d´Ebre seran:
 

El Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la
, on les tasques principals consistiran en neteja, obra i/o pinturaRibera d’Ebre

 
 

El Condicionament i neteja del GR99 i d’espais naturals agregats al projecte del FEDER
comarcal destinat al GR-99, i on les tasques principals seran de forestal.

 
En un tercer projecte sol.licitat pel CCRE es treballarà la Recuperació del patrimoni cultural i

, com a col.laboració comarcal al projecte de tren turístic iFerroviari de Móra la Nova
preservació del patrimoni ferroviari, el qual es destina concretament al municipi de Móra la
Nova.
 
Vistes el nombre de contractacions assignades a la comarca, tots els municipis podran
disposar tant d’una brigada forestal com d’una brigada de manteniment urbà, i Móra la Nova, a
més, podrà contar amb una brigada encarregada de la recuperació del patrimoni ferroviari
existent.
 
Atès que, com en convocatòries anteriors, les despeses no subvencionables seran: les
indemnitzacions dels contractes, part de la seguretat social no subvencionable, les vacances
no gaudides, quilòmetres, roba i EPi’s, les quals es repartiran entre tots els ajuntaments
participants. La maquinària i les eines necessàries també aniran a càrrec de cada ajuntament.
 
La normativa reguladora d´aquest programa és:
 

Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019
en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i
Formació)

 

Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)

 

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 
La Junta de Govern Local de data 20/08/2019 va adoptar els següents ACORDS:
 

Transcripció de l'acta número 2019-0000010 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,

FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 02/01/2020, 07/01/2020



1.  

2.  
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PRIMER: COMUNICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la voluntat de de l’Ajuntament
de Móra la Nova en participar en aquesta convocatòria del Programa Treball i Formació.
 
SEGON: SOL.LICITAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre incloure a l’Ajuntament de
Móra la Nova en la realització dels TRES projectes sol.licitats per l´ens comarcal:
 

Projecte de Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de
.la Ribera d’Ebre

 

Projecte de Condicionament i neteja del GR99 i d’espais naturals agregats al projecte
del FEDER comarcal destinat al GR-99.

 

Projecte per la Recuperació del patrimoni cultural i Ferroviari de Móra la Nova

 
Aquests que aquests projectes estan regulats mitjancant convenis de col.laboració
interadministrativa entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’
Ebre, amb aquest conveni l’Ajuntament de Móra la Nova encomana a favor al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre la gestió, tramitació i justificació dels projectes comarcals 
“Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre”
i “Condicionament i neteja del GR-99 i d’espais naturals de la Ribera d’Ebre”, incloses als
expedients: 2019- PANP-6- SPOO- 00035; 2019- PRGC-6- SPOO- 00035; 2019-DONA-12-
SPOO-00035; 2019-PANP-12- SPOO- 00035; així com en les accions de coordinació i suport

redactades pels serveis d’economiatècnic incloses a l’expedient 2019-COOR-SPOO-00035, 
comarcal de l’entitat comarcal i sol·licitat davant l’administració competent la concessió de
subvencions per a la realització d’actuacions dins el Programa Treball i Formació 2019.
 
L’Ajuntament de Móra la Nova assumirà aquelles despeses que corresponguin al
subministrament dels equipaments de protecció individual (EPI) i el vestuari corresponent d’
acord amb l’ordre que regula la convocatòria esmentada.
 
Per altra banda, assumirà les despeses que puguin correspondre al quilometratge que es
meritin per la persona conductora/treballadora per arribar al municipi corresponent des del
centre de treball, així com la resta de costos no elegibles de l’actuació, un cop sigui
degudament liquidada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aquest cost consisteix en les
despeses d’indemnització dels contractes, part de la cotització de la seguretat social que s’ha d’
assumir d’acord amb les categories dels treballs a realitzar i que no cobreix l’ajut, entre d’altres.
 
La quantitat d’aquestes despeses es fixa en principi per un import de 1.058,16€, sens perjudici
de la seva liquidació final.

Fonaments de dret
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L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la d’
assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la comarca
.
 
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
 
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’
administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
 
L’article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
 
L’art.4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic, estableix que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’
aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions públiques
entre elles.
 
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre pel qual es regula determinats aspectes relatius al Programa Treball i
Formació any 2019.
 
SEGON: NOMENAR al Sr. Jesús Alvarez Vilas, Regidor de l’Ajuntament de Móra la Nova com
a persona de contacte de l’Ajuntament per tal de coordinar les tasques amb el personal tècnic
que porta la gestió del projecte.
 
TERCER. NOTIFICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns.
 
QUART. FACULTAR a l’Alcalde per la signatura del Conveni.
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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

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA3. 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’
EBRE, PEL QUAL ES REGULA DETERMINATS ASPECTES RELATIUS AL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ 2019 - PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
I FERROVIARI.

Aprovat per unanimitat.

Fets

Es dóna compte de l´escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de  data 20/08/2019,
mitjançant el qual es posa en coneixement de l´Ajuntament que el dia 12 d´agost, ha sortit
publicada al DOGC la resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s'obre la convocatòria
per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. Els
projectes comporten la contractació laboral per a desenvolupar treballs d'interès públic i
caràcter social així com el desenvolupament d'una activitat formativa.
 
Les línies d´aquesta convocatòria son:
 
Línia PANP: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació
d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d´ajuts,
preferentment més grans de 45 anys.
 

La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’11 contractes (4 contractes de 12
mesos i 7 contractes de 6 mesos a jornada completa).

 
Línia PRGC: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en
situació d’atur beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
 

La convocatòria preveu l’assignació a la comarca de 4 contractes (4 contractes de 6
mesos a jornada completa).
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2.  

Línia DONA: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de dones en situació d’
atur que es trobin en una de les següents situacions:
 

Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
(DONO), víctimes de violència de gènere.

 

Les dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni d’ajuts preferentment més grans de
52 anys.

 

La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’1 contracte (1 contracte de 12 mesos
a jornada completa).

 
Seguint la línia dels darrers anys, dos dels projectes en que participarà el Consell Comarcal de
la Ribera d´Ebre seran:
 

El Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la
, on les tasques principals consistiran en neteja, obra i/o pinturaRibera d’Ebre

 

El Condicionament i neteja del GR99 i d’espais naturals agregats al projecte del FEDER
comarcal destinat al GR-99, i on les tasques principals seran de forestal.

 
En un tercer projecte sol.licitat pel CCRE es treballarà la Recuperació del patrimoni cultural i

, com a col.laboració comarcal al projecte de tren turístic iFerroviari de Móra la Nova
preservació del patrimoni ferroviari, el qual es destina concretament al municipi de Móra la
Nova.
 
Vistes el nombre de contractacions assignades a la comarca, tots els municipis podran
disposar tant d’una brigada forestal com d’una brigada de manteniment urbà, i Móra la Nova, a
més, podrà contar amb una brigada encarregada de la recuperació del patrimoni ferroviari
existent.
 
Atès que, com en convocatòries anteriors, les despeses no subvencionables seran: les
indemnitzacions dels contractes, part de la seguretat social no subvencionable, les vacances
no gaudides, quilòmetres, roba i EPi’s, les quals es repartiran entre tots els ajuntaments
participants. La maquinària i les eines necessàries també aniran a càrrec de cada ajuntament.
 
La normativa reguladora d´aquest programa és:
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3.  

Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019
en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i
Formació)

 

Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)

 

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 
La Junta de Govern Local de data 20/08/2019 va adoptar els següents ACORDS:
 
PRIMER: COMUNICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la voluntat de de l’Ajuntament
de Móra la Nova en participar en aquesta convocatòria del Programa Treball i Formació.
 
SEGON: SOL.LICITAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre incloure a l’Ajuntament de
Móra la Nova en la realització dels TRES projectes sol.licitats per l´ens comarcal:
 

Projecte de Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de
.la Ribera d’Ebre

 

Projecte de Condicionament i neteja del GR99 i d’espais naturals agregats al projecte
del FEDER comarcal destinat al GR-99.

 

Projecte per la Recuperació del patrimoni cultural i Ferroviari de Móra la Nova.

 
Aquest projecte està regulat mitjancant conveni de col.laboració interadministrativa entre l’
Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb aquest conveni l’
Ajuntament de Móra la Nova encomana a favor al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la
gestió, tramitació i justificació del projecte comarcal “Projecte de recuperació del patrimoni

redactat pels serveis d’economia comarcal de l’entitat comarcal icultural i ferroviari”, 
sol·licitat davant l’administració competent la concessió de subvencions per a la realització d’
actuacions dins el Programa Treball i Formació 2019 d'acord amb el contingut del present
conveni.
 
L’Ajuntament de Móra la Nova assumirà aquelles despeses que corresponguin al
subministrament dels equipaments de protecció individual (EPI) i el vestuari corresponent d’
acord amb l’ordre que regula la convocatòria esmentada.
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Per altra banda, assumirà les despeses que puguin correspondre al quilometratge que es
meritin per la persona conductora/treballadora per arribar al municipi corresponent des del
centre de treball, així com la resta de costos no elegibles de l’actuació, un cop sigui
degudament liquidada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aquest cost consisteix en les
despeses d’indemnització dels contractes, part de la cotització de la seguretat social que s’ha d’
assumir d’acord amb les categories dels treballs a realitzar i que no cobreix l’ajut, entre d’altres.
 
La quantitat d’aquestes despeses es fixa en principi per un import de 3.571,01 €, sens perjudici
de la seva liquidació final.

Fonaments de dret

L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la d’
assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la comarca
.
 
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
 
 L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’
administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
 
 L’article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
 
 L’art.4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic, estableix que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’
aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions públiques
entre elles.
 
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.

En conseqüència, :S'ACORDA
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PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre pel qual es regula determinats aspectes relatius al Programa Treball i
Formació any 2019. Projecte de recuperació del patrimoni cultural i ferroviari
 
SEGON: NOMENAR al Sr. Jesús Alvarez Vilas, Regidor de l’Ajuntament de Móra la Nova com
a persona de contacte de l’Ajuntament per tal de coordinar les tasques amb el personal tècnic
que porta la gestió del projecte.
 
TERCER. NOTIFICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns.
 
QUART. FACULTAR a l’Alcalde per la signatura del citat Conveni.
 

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

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA4. 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’
EBRE, PEL QUAL ES REGULA DETERMINATS ASPECTES RELATIUS AL PROGRAMA
ENFEINA’T 2019

Aprovat per unanimitat.

Fets

En data 12/12/2019 es rep correu electrònic del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre informan
que les  persones treballadores del Programa ENFEINA'T 2019 del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre (4 peons/ones I 1 Oficial de manteniment) començaran a MÓRA LA NOVA el
dimarts dia 17 de desembre i acabaran el divendres 31 de gener de 2020.
En data 12/12/2019 l’Ajuntament de Móra la Nova comunica que les tasques que portaran a
terme aquestes persones seran, entre altres, les següents:
 

Diferents treballs de manteniment (pintura, petites reparacions, etc) als edificis i
dependències municipals.
Diferents treballs de manteniment de jardineria als parc i jardins.
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Aquests projectes del Programa Enfeina’t estan regulat mitjancant conveni de col.laboració
interadministrativa entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’
Ebre, amb aquest conveni l’Ajuntament de Móra la Nova encomana a favor al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre la gestió, tramitació i justificació del programa ENFEINA’T 2019,
el qual subvenciona la contractació de deu persones en situació d’atur de llarga durada així
com ofereix formació i acompanyament a la contractació d’aquestes persones, i que es
dedicaran al desenvolupament de tasques que tenen a veure amb la recuperació del patrimoni
dels municipis de la comarca per a la seva difusió.
 
L’Ajuntament de Móra la Nova, com a ens participant del programa ENFEINA’T, assumirà totes
aquelles despeses que corresponguin al subministrament dels equipaments de protecció
individual (EPI), el vestuari corresponent d’acord amb l’ordre que regula la convocatòria
esmentada, així com la resta de les despeses que no es trobin previstes de subvencionar a l’
ordre reguladora.
 
Per altra banda, assumirà les despeses que puguin correspondre al quilometratge que es
meritin per la persona conductora/treballadora per arribar al municipi corresponent des del
centre de treball, així com la resta de costos no elegibles de l’actuació, un cop sigui
degudament liquidada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aquest cost consisteix en les
despeses d’indemnització dels contractes, part de la cotització de la seguretat social que s’ha d’
assumir d’acord amb les categories dels treballs a realitzar i que no cobreix l’ajut, entre d’altres.
 
Igualment se’n farà càrrec de la part proporcional de les despeses relatives al contracte de
serveis adjudicat per part del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
 
La quantitat d’aquestes despeses es fixa en principi per un import de 1.000€, sens perjudici de
la seva liquidació final.

Fonaments de dret

L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la d’
assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la comarca
.
 
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
 
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’
administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
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L’article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
 
L’art.4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic, estableix que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’
aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions públiques
entre elles.
 
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre pel qual es regula determinats aspectes relatius al Programa Enfeina’t 2019.
 
SEGON: NOMENAR al Sr. Jesús Alvarez Vilas, Regidor de l’Ajuntament de Móra la Nova com
a persona de contacte de l’Ajuntament per tal de coordinar les tasques amb el personal tècnic
que porta la gestió del projecte.
 
TERCER. NOTIFICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns.
 
QUART. FACULTAR a l’Alcalde per la signatura del Conveni.

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

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA5. 
DE L'EXERCICI 2020 I LA PLANTILLA MUNICIPAL.

Es deixa aquest punt de l'ordre del dia per tractar-lo en una sessió futura ja que s'ha detectat
un error en l'expedient.
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Alcalde President

Francesc Xavier Moliné Rovira

Secretari Interventor

Josep Maria Piñol Jurado

 DESPATX D´OFICI

DONAR COMPTE DEL DESTÍ DELS INGRESSOS RECAPTATS AL SOPAR DE6. 
GERMANOR.
La Sra. Miriam Vinaixa explica que un cop fets els comptes del sopar de germanor, en va
resultar un saldo de 217 € que s'han destinat a la Fundació Noelia.

El Sr. Alcalde posa fi a la sessió desitjant unes bones festes a tothom.
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