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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 07/2020, a celebrar el dia 29/10/2020.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 29 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 21:30
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC - AM)
Sra. Maria Font Vallespí (ERC - AM)
Sra. M.Carmen Rios Moreno (JUNTS)
Sr Marc Fontanet Giné (JUNTS)
Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - CP)
Sr. Jordi López Leor (PSC - CP)

Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència dels punts 10 a 13 de l'ordre
del dia es passen a la seva deliberació i votació.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, NÚM. 06/2020, CELEBRADA EL DIA 01/10/2020.
Aprovada l'acta per unanimitat.

PERSONAL
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2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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Examinada la proposta de modificació de la relació de llocs de treball pel que fa:
PRIMER MOTIU: Atès que es necessari modificar la denominació dels següent llocs de
treball la denominació del quals actualment és de vigilant i del qual es proposa la nova
denominació vigilant (guàrdia)
Denominació del lloc abans de la modificació

02.

Àrea de Serveis de
Seguretat
i
Mobilitat

02.01

Vigilants

02.01.01.01

R

GP

CD

CE

Esc

Subescala

Classe

Categoria

Vigilant Municipal

F

C2

15

AE

SE

PL i Vg

Vigilants

02.01.01.02

Vigilant Municipal

L

C2

15

Vigilants

02.01.01.03

Vigilant Municipal

L

C2

15

Vigilants

02.01.01.04

Vigilant Municipal

F

C2

15

02.01.01.05

Vigilant Municipal

L

C2

15

02.01.01.06

Vigilant Municipal

F

C2

15

AE

SE

PL i Vg

Vigilants
Vigilants

AE

SE

PL i Vg

Vigilants

Esc

Subescala

Classe

Categoria

AE

SE

PL i Vg

Vigilants (Guàrdia)

Denominació del lloc després de la modificació

02.

Àrea de Serveis de
Seguretat
i
Mobilitat

02.01

Vigilants

02.01.01.01

R

GP

CD

CE

Vigilant
Municipal
(Guàrdia)

F

C2

15

02.01.01.02

Vigilant
Municipal
(Guàrdia)

L

C2

15

Vigilants (Guàrdia)

02.01.01.03

Vigilant
Municipal
(Guàrdia)

L

C2

15

Vigilants (Guàrdia)

02.01.01.04

Vigilant
Municipal
(Guàrdia)

F

C2

15

AE

SE

PL i Vg

Vigilants (Guàrdia)
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02.01.01.05

02.01.01.06

Vigilant
Municipal
(Guàrdia)
Vigilant
Municipal
(Guàrdia)

L

C2

15

F

C2

15

Vigilants (Guàrdia)

AE

SE

PL i Vg

Vigilants (Guàrdia)

SEGON MOTIU: Atés que és necessari modificar les fitxes valoratives de la relació de
llocs de treball pel que fa als llocs de treball de funcionaris, els quals tenen atribuït el
subfactor de Responsabilitat per instrucció d’expedients sancionadors i disciplinaris,
atenent al fet que aquest subfactor es dinàmic en el sentit que s’assignen punts fruit del
mateix de forma escalonada i ascendent en el temps.
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Graus

Definició del grau

Definicions pràctiques

Punts

1

Inexistent

No té responsabilitat en la instrucció d'expedients,
0
sancionadors, disciplinaris (reservada a funcionaris)

2

Inicial

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris (reservada a funcionaris), 45
amb una experiència de fins a 5 anys

3

Intermedi

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris (reservada a funcionaris), 90
amb una experiència de entre 5 anys i 10 anys

4

Consolidat

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris, (reservada a funcionaris) 135
amb una experiència de entre 10 anys i 15 anys

5

Màxima

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris, (reservada a funcionaris) 180
amb una experiència de més de 15 anys

Es proposa que aquest subfactor porti associat en les corresponents fitxes valoratives
dels funcionaris el següent redactat:
SUBFACTORS

DESCRIPCIÓ

PUNTS

RESPONSABILITAT/DIMENSIÓ ORGANITZATIVA

00.01.04bis

Responsabilitat instrucció
expedients sancionadors i
disciplinaris

segons escala
/anys

Així mateix es proposa que en el moment que es produeixi un canvi (cada 5 anys de
treball a l’Ajuntament de Móra la Nova) en l’escalat del subfactor 00.01.04bis
(responsabilitat instrucció expedients sancionadors i disciplinaris) per algun/s dels
funcionaris que el tenen assignat, s’acordi per l’Alcaldia (o per delegació en Junta de
Govern Local segons correspongui per decret de delegacions) el corresponent augment
retributiu i es notifiqui als funcionaris afectats.

TERCER MOTIU: Resultant que és necessari deixar sense efecte la vinculació de
determinats llocs de treball amb determinats treballadors que han causat baixa per
extinció de la relació laboral amb l’Ajuntament. O que és necessari vincular determinats
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llocs de treball amb determinats treballadors per haver-se incorporat a treballar a l’
Ajuntament després d’haver superat el corresponent procés selectiu
Concretament són els següents treballadors els que han causat baixa i que ja no han d’
aparèixer ni en les fitxes descriptives ni en les valoratives, quedant els respectius llocs
de treball en situació de vacant:
TREBALLADORS.
COGNOMS

NOM, NOVA SITUACIÓ DEL LLOC DE
CODI DEL LLOC DE TREBALL
TREBALL
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Guillermo Farnós Bladé

VACANT

03.01.01

Antonio Rubio Melo

VACANT

03.01.01.08

Francisco José Sanahuja Borrás

VACANT (locutor de ràdio)

4.05.01

I paral·lelament són els següents treballadors que han causat l’alta a l’Ajuntament i que
han ocupat els respectius llocs de treball:

TREBALLADORS EN BAIXA
PER EXTINCIÓ DE LA
NOVA
SITUACIÓ
TREBALLADORS EN ALTA.
CODI DEL LLOC
RELACIÓ
LABORAL
DEL
LLOC
DE
NOM, COGNOMS
DE TREBALL
/FUNCIONARIAL.
NOM,
TREBALL
COGNOMS
Rosa Pinyana Cubells

Xavi Algueró Camas

Ocupat

01.01.04.02

---

Jesús Galindo Acevedo

Ocupat

03.01.01.11

---

Bernabé Reyes Gómez

Ocupat

03.01.01.12

---

Marc Paez Ortega

Ocupat

03.01.01.13

---

Eugeni Casadó Escribà

Ocupat

03.01.01.03

Francisca Machado Martin

Maria del Carmen Lozano Díaz Ocupat

04.02.07

---

David Rubio Pena

Ocupat

04.04.04

---

Isabel Torres Ferrer

Ocupat

04.01.07

---

Alicia Casas Pelegrín

Ocupat

05.01.01.02

Francisco José Sanahuja Borrás Eduard Font San José

Ocupat

04.03.01

---

Rosa Maria Poyo Perelló

Ocupat

03.02.01

Jordi Grau Xarau

Domigo Pedret Risco

Ocupat

02.01.01.04

---

Alba Giné March

Ocupat

04.07.01

---

Maria Dolors Girós Durich

Ocupat

04.07.02

---

Noemí Alcalde Sardà

Ocupat

04.07.03

Ester Puente Perpiñà

Núria Mendoza Tarabal

Ocupat

04.07.04

---

Mònica Pedret Díaz-Morillo

Ocupat

04.07.05

---

Elisabet Muntané Vicente

Ocupat

04.07.06
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QUART MOTIU: Resultant que és necessari ACTUALITZAR el document que recull les
fitxes descriptives, valoratives i el resum de la RLT degut a la modificació que presenta
el present expedient.
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Aquesta actualització implica

Les actualitzacions de les corresponent fitxes descriptives de vigilants municipals, i dels
treballadors que han causat baixa per extinció de la relació laboral amb l’Ajuntament o
alta per haver-se incorporat a l’Ajuntament
Les actualitzacions de les corresponent fitxes valoratives de funcionaris, dels vigilants
municipals i dels treballadors que han causat baixa per extinció de la relació laboral amb
l’Ajuntament o alta per haver-se incorporat a l’Ajuntament
La refosa en un sol text de les fitxes descriptives i valoratives.
L’actualització de la relació detallada d’aquests llocs de treball.

Fonaments de dret
PRIMER.- L’article 74 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic -TREBEP-, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix que “les Administracions
Públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres
instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els
grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, a què estan adscrits, els
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Els instruments esmentats seran
públics”.
SEGON.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, al
seu article 90.2 preveu que les Entitats Locals formaran la relació de tots els llocs de treball
existents en la seva organització, en els termes previstos a la legislació bàsica sobre funció
pública, i que correspon a l’Estat establir les normes segons les quals hagin de confeccionar-se
les Relacions de Llocs de Treball (en endavant RLT), la descripció de llocs de treball i les
condicions requerides per a la seva creació.
Afegeix l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local –TRRL-, que les RLT
tindran en tot cas el contingut previst a la legislació bàsica sobre funció pública i es
confeccionaran segons les normes previstes a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
TERCER.-, L’aprovació de la RLT i, consegüentment, de les seves modificacions, correspon a l’
Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local –LRBRL-, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació
(art. 22.4 LRBRL), i als municipis de gran població a la Junta de Govern Local (art. 127 LRBRL).
Bases del Règim Local -LRBRL-.
QUART.- De conformitat amb allò disposat a l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local –LRBRL-, les retribucions bàsiques dels funcionaris
locals han de tenir la mateixa estructura i idèntica quantia que les establertes amb caràcter
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general per a tota la funció pública; les retribucions complementàries s’atendrà a l’estructura i
criteris de valoració objectiva de les de la resta dels funcionaris públics; la seva quantia global
serà fixada pel Ple de la Corporació dins dels límits màxims i mínims que s’assenyalin per l’
Estat.
Vist que d’acord amb la RLT aprovada pel Ple en data 25 d’abril de 2016 les retribucions del
personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova seguiran la mateixa estructura que les del
personal funcionari, no obstant això serà sense perjudici d’altres conceptes que s’acordin fruit
de la negociació col·lectiva.
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No s’incrementen les retribucions ni per al personal funcionari ni per al laboral en aquesta
proposta.
CINQUÈ.- Quant a la naturalesa jurídica de la RLT, la qüestió s’ha vist subjecta a variacions i
vaivens doctrinals i jurisprudencials; no obstant això, el Tribunal Suprem, a la seva Sentència
de 5 de febrer de 2014, ha determinat, per al futur, la naturalesa jurídica de la RLT com a acte
– condició administratiu, ordenat i no ordenador dels efectius públics, abandonant l’anterior
doctrina jurisprudencial d’acte de naturalesa híbrida (disposició normativa – acte administratiu).
Això explica, entre altres coses, que no sigui precís publicar al BOP la modificació de la RLT a l’
efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions (Sentència del TS de 4 de febrer de 2002,
amb referència a altres anteriors) i que se les distingeixi de les normes reglamentàries que
tenen per objecte executar una Llei o completar la regulació de les condicions d’accés o d’
exercici de la funció pública, des del moment en què la seva comesa no és altra que el de
definir les característiques essencials dels llocs de treball.
Aquest criteri és mantingut per la Sentència del TSJ del País Basc de 2 de juliol de 2009, quant
al procediment legalment disposat per a l’aprovació de la RLT, en manifestar que la normativa
reguladora del règim local no estableix un procediment administratiu especial que canalitzi les
actuacions administratives que culminen amb l’aprovació de l’instrument tècnic d’ordenació del
personal i de racionalització de les estructures administratives d’acord amb la previsió de les
despeses de personal, legalment anomenat RLT. Tampoc es denota l’existència de normes
especials de procediment derivades de la naturalesa jurídica d’aquest instrument de gestió del
personal. En concret, s’ha de descartar l’aplicació del procediment d’elaboració de reglaments
atès que la jurisprudència, a partir de la Sentència del TS de 26 de maig de 1998, sembla
decantar-se per la qualificació de les RLT com actes plúrims amb destinataris indeterminats,
apartant-se així de la seva inicial qualificació com a reglaments de personal.
En harmonia amb allò exposat, no és necessari el tràmit d’informació pública que tenen les
normes reglamentàries, atesa la diferent naturalesa jurídica de la RLT –acte administratiu amb
destinataris indeterminats-, i de la plantilla de personal, amb annex de personal al Pressupost
General.
Per tant, en ser la RLT un acte administratiu no reglamentari que té efecte des de la seva
aprovació, contra la seva aprovació o modificació es pot interposar el recurs potestatiu de
reposició regulat a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-, si bé s’exigeix la seva publicació per a
coneixement dels interessats / de les interessades.
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SISÈ.- En virtut d’allò anteriorment exposat, per modificar la denominació dels llocs de treball
de vigilants, i per modificar les fitxes valoratives dels funcionaris cal seguir el procediment
legalment establert:

L’aprovació de la RLT i, consegüentment, de les seves modificacions correspon a l’
Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que tal atribució pugui ser
objecte de delegació (art. 22.4), i als municipis de gran població a la Junta de Govern
Local (art. 127 LRBRL).
Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord plenari, l’expedient haurà de sotmetre’s (si
escau) a estudi per la Comissió Informativa, per així exigir-ho, entre altres, els articles
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRLi 82, 123, 126, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
La proposta, en quant NO suposa increment de despesa, NO ha de ser informada per la
Intervenció municipal.
Per No entrar en cap del supòsits de l’article i 37.1) del Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic -TREBEP-, la proposta NO haurà de ser objecte de negociació prèvia en la
respectiva mesa de negociació.
L’acord de modificació de la RLT es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i es
comunicarà a l’Administració de l’Estat i a l’Administració Autonòmica, en el termini
màxim de 30 dies hàbils (art. 127 TRRL).

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: MODIFICAR la denominació dels següents llocs de treball la denominació del
quals actualment és de vigilant i del qual es proposa la nova denominació vigilant
(guàrdia)
Denominació del lloc abans de la modificació

02.

Àrea de Serveis de
Seguretat
i
Mobilitat

02.01

Vigilants

02.01.01.01

R

GP

CD

CE

Esc

Subescala

Classe

Categoria

Vigilant Municipal

F

C2

15

AE

SE

PL i Vg

Vigilants

02.01.01.02

Vigilant Municipal

L

C2

15

Vigilants

02.01.01.03

Vigilant Municipal

L

C2

15

Vigilants

02.01.01.04

Vigilant Municipal

F

C2

15

02.01.01.05

Vigilant Municipal

L

C2

15

AE

SE

PL i Vg

Vigilants
Vigilants
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02.01.01.06

Vigilant Municipal

F

C2

15

AE

SE

PL i Vg

Vigilants

Esc

Subescala

Classe

Categoria

AE

SE

PL i Vg

Vigilants (Guàrdia)
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SEGON: MODIFICAR les fitxes valoratives de la relació de llocs de treball pel que fa als
llocs de treball de funcionaris, els quals tenen atribuït el subfactor de Responsabilitat
per instrucció d’expedients sancionadors i disciplinaris, DETERMINANT que l’esmentat
subfactor porti associat en les corresponents fitxes valoratives dels funcionaris el
següent redactat:

SUBFACTORS

DESCRIPCIÓ

PUNTS

RESPONSABILITAT/DIMENSIÓ ORGANITZATIVA
Responsabilitat instrucció
expedients sancionadors i
disciplinaris

00.01.04bis

segons escala
/anys

Així mateix ACORDAR que en el moment que es produeixi un canvi (cada 5 anys de
treball a l’Ajuntament de Móra la Nova) en l’escalat del subfactor 00.01.04bis
(responsabilitat instrucció expedients sancionadors i disciplinaris) per algun/s dels
funcionaris que el tenen assignat, s’acordi per l’Alcaldia (o per delegació en Junta de
Govern Local segons correspongui per decret de delegacions) el corresponent augment
retributiu i es notifiqui als funcionaris afectats.
Tot això atenent al fet que aquest subfactor es dinàmic en el sentit que s’assignen punts
fruit del mateix de forma escalonada i ascendent en el temps segons la següent escala:
Graus

Definició del grau

Definicions pràctiques

Punts
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1

Inexistent

No té responsabilitat en la instrucció d'expedients,
0
sancionadors, disciplinaris (reservada a funcionaris)

2

Inicial

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris (reservada a funcionaris), 45
amb una experiència de fins a 5 anys

3

Intermedi

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris (reservada a funcionaris), 90
amb una experiència de entre 5 anys i 10 anys

4

Consolidat

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris, (reservada a funcionaris) 135
amb una experiència de entre 10 anys i 15 anys

5

Màxima

Es responsabilitza de la instrucció d'expedients,
sancionadors, disciplinaris, (reservada a funcionaris) 180
amb una experiència de més de 15 anys

TERCER: DEIXAR SENSE EFECTE la vinculació de determinats llocs de treball amb
determinats treballadors que han causat baixa per extinció de la relació laboral amb l’
Ajuntament. Concretament són els següents treballadors els que han causat baixa i que
ja no han d’aparèixer ni en les fitxes descriptives ni en les valoratives, quedant les
respectives places en situació de vacant:
TREBALLADORS.
COGNOMS

NOM, NOVA SITUACIÓ DEL LLOC DE
CODI DEL LLOC DE TREBALL
TREBALL

Guillermo Farnós Bladé

VACANT

03.01.01

Antonio Rubio Melo

VACANT

03.01.01.08

Francisco José Sanahuja Borrás

VACANT (locutor de ràdio)

4.05.01

INCORPORAR DE FORMA EXPRESSA I vincular determinats llocs de treball amb
determinats treballadors per haver-se incorporat a treballar a l’Ajuntament després d’
haver superat el corresponent procés selectiu.
Són els següents treballadors que han causat l’alta a l’Ajuntament i que han ocupat els
respectius llocs de treball:

TREBALLADORS EN BAIXA
PER EXTINCIÓ DE LA
NOVA
SITUACIÓ
TREBALLADORS EN ALTA.
CODI DEL LLOC
RELACIÓ
LABORAL
DEL
LLOC
DE
NOM, COGNOMS
DE TREBALL
/FUNCIONARIAL.
NOM,
TREBALL
COGNOMS
Rosa Pinyana Cubells

Xavi Algueró Camas

Ocupat

01.01.04.02

---

Jesús Galindo Acevedo

Ocupat

03.01.01.11

---

Bernabé Reyes Gómez

Ocupat

03.01.01.12

---

Marc Paez Ortega

Ocupat

03.01.01.13

---

Eugeni Casadó Escribà

Ocupat

03.01.01.03

Francisca Machado Martin

Maria del Carmen Lozano Díaz Ocupat

04.02.07
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---

David Rubio Pena

Ocupat

04.04.04

---

Isabel Torres Ferrer

Ocupat

04.01.07

---

Alicia Casas Pelegrín

Ocupat

05.01.01.02

Francisco José Sanahuja Borrás Eduard Font San José

Ocupat

04.03.01

---

Rosa Maria Poyo Perelló

Ocupat

03.02.01

Jordi Grau Xarau

Domigo Pedret Risco

Ocupat

02.01.01.04

---

Alba Giné March

Ocupat

04.07.01

---

Maria Dolors Girós Durich

Ocupat

04.07.02

---

Noemí Alcalde Sardà

Ocupat

04.07.03

Ester Puente Perpiñà

Núria Mendoza Tarabal

Ocupat

04.07.04

---

Mònica Pedret Díaz-Morillo

Ocupat

04.07.05

---

Elisabet Muntané Vicente

Ocupat

04.07.06

QUART: ACTUALITZAR el document que recull les fitxes descriptives, valoratives i el
resum de la RLT degut a la modificació que presenta el present expedient.
Aquesta actualització implica

Les actualitzacions de les corresponent fitxes descriptives de vigilants municipals, i dels
treballadors que han causat baixa per extinció de la relació laboral amb l’Ajuntament o
alta per haver-se incorporat a l’Ajuntament
Les actualitzacions de les corresponent fitxes valoratives de funcionaris, dels vigilants
municipals i dels treballadors que han causat baixa per extinció de la relació laboral amb
l’Ajuntament o alta per haver-se incorporat a l’Ajuntament
La refosa en un sol text de les fitxes descriptives i valoratives.
L’actualització de la relació detallada d’aquests llocs de treball.

CINQUÈ.- Sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa, la present proposta de modificació
de la relació de llocs de treball, per a la seva posterior inclusió en l’ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
SISÈ.- Publicar l'acord que s'adopti en el Butlletí Oficial de la Província a fi de que els
interessats puguin interposar els recursos que considerin oportunes.

Règim de recursos:
Contra el present acord podran els interessats interposar recurs potestatiu de reposició davant
l'Ajuntament Ple, en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà a la notificació de l'acord,
de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu amb seu a Tarragona, en el termini de dos mesos, de conformitat
amb l'establert en els articles 30 , 112.3 i 114.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 8 , 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
En cas optar per la interposició del recurs de reposició no podran interposar el recurs
contenciós-administratiu fins que s'hi hagi notificació la resolució expressa del recurs de
reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la
notificació, data en què podrà entendre's desestimat per silenci administratiu.
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SEGURETAT CIUTADANA
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE MÓRA LA NOVA I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT, SOBRE ASSUMPCIÓ DE LES
FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ
EN VIES URBANES DEL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Fets:

I. L'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat que
tant el Departament d'Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis
de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.

II. No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit, disposa que el director o directora del Servei Català de Trànsit pot
assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies
urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta
matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

III. L'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat
- Mossos d'Esquadra , en relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6
/1997, de 15 de desembre, preveu que aquest cos policial pot assumir l'exercici de
funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en
les vies urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta
denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli
en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.
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Amb aquests antecedents, es proposa al Ple Municipal l´aprovació del Conveni de referència
amb el Servei Català de Trànsit.
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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)
d. Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit
e. Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d´Esquadra
f. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de
Móra la Nova, sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
tramitació i execució d'aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit el text del conveni aprovat de
col·laboració sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció és el següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES
URBANES.
XXXXX, ... de ... de ...

REUNITS
D'una part, el/la senyor/a ..., director/a del Servei Català de Trànsit.
I de l’altra, el senyor Francesc X. Moliné Rovira, amb DNI núm. 77832978N, en la seva qualitat
d’ Alcalde de l'Ajuntament de Móra la Nova.
ACTUEN
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El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització
de signatura de l’honorable senyor/a ..., conseller/a d’Interior i president del Servei Català de
Trànsit, en virtut de la resolució de ... de ... de 20...
El segon, en representació de l'Ajuntament de Móra la Nova, en virtut de l'acord adoptat pel Ple
de la Corporació de ... de ... de ..., amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) 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 de
l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179
/1995, de 13 de juny.
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EXPOSEN
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de
vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de
Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament
amb altres òrgans del Departament d’Interior, les competències en aquesta matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article
11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que
ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions
en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les
competències municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat
que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de
col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els municipis tenen
atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per
infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als respectius
alcaldes.
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions
de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi
conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català de
Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses
en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la
Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.

Transcripció de l'acta número 2020-0000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 12/11/2020, 13/11/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
10/12/2020
a les 13:24:16

Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única
de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de
funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies
urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta denúncia, d'acord
amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les
funcions de vigilància del trànsit.
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Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de
col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de
l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d’
11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració
d'acord amb els següents:
PACTES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de
normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ... pel que fa a
l'assumpció:
a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació
vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència
dels vigilants. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 87.1 de la
LSV.
b) de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de la
director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat
anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit.

2. Potestat sancionadora

L'Ajuntament de Móra la Nova i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del
Servei Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde
/essa, per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de Móra
la Nova, denunciades pels agents del cos de mossos d’esquadra, en els termes i condicions
previstos en els pactes d'aquest conveni.

3. Continguts de la col·laboració
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La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ..., en la matèria objecte
d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:

a. Inici del procediment sancionador
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El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a
conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de
mossos d’esquadra, en funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en les vies
urbanes del municipi de Móra la Nova.

b. Instrucció del procediment sancionador

D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de
reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de ... ha d’instruir els
expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de mossos
d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urbanes de Móra
laNova.

c. Resolució de l'expedient sancionador

La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l’expedient sancionador
i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del cos de mossos d’
esquadra en les vies urbanes de Móra la Nova.

d. Cobrament de la sanció pecuniària

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels
expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present
conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.

e. Règim de recursos

Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de Trànsit
que es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l.

4. Comissió de seguiment, vigilància i control
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Per al seguiment del que preveu el present conveni es constitueix una Comissió de seguiment,
vigilància i control, que estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de les
parts.
Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació o d’aplicació que es puguin plantejar
respecte del conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
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5. Vigència i extinció

El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.
A més, el present conveni es podrà extingir:
a) Per acord unànime de les parts signants.
b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s’
estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.

6. Publicitat del Conveni

L'Ajuntament de Móra la Nova es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni
per tal de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part
dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Móra la Nova, i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.

7. Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni que
no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
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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.
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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, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ
INTERN DEL SERVEI DELS VIGILANTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA
NOVA.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En sessió extraordinària del Ple Municipal, celebrada el dia 29/12/2016, es va aprovar el
Reglament d’organització intern del Servei dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament de Móra la
Nova, el qual fou modificat posteriorment, en sessió ordinària del Ple Municipal celebrada el dia
20/07/2017.
Atès que s’ha produït un canvi en la denominació genèrica del servei municipal de vigilància
que passa a anomenar-se “Vigilants Municipals (Guàrdia)”, procedeix modificar el Reglament d’
organització interna del servei substituint la denominació anterior per l’actual en tot el seu
articulat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal la modificació Reglament d’organització intern del
servei dels vigilants.

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)
d. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local
e. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
f. Reglament d´organització intern del servei dels vigilants municipals.
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En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 91EDE4255F3A46ADBB52A261AC6946BF i data d'emissió 21/12/2020 a les 14:19:28

PRIMER: APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament d´organització intern del
servei dels vigilants municipals de l´Ajuntament de Móra la Nova, substituint l´actual
denominació del servei per la de Reglament d´organització intern del servei de Vigilants
Municipals (Guàrdia).
SEGON. SOTMETRE aquesta modificació del reglament, a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un
termini de TRENTA DIES (30) mitjançant anunci que es publicarà en el BOPT, al DOGC, en un
dels mitjans de comunicació escrita diari, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la
plataforma e-Tauler, amb la finalitat que pugui ser examinada i presentar-se les reclamacions i
/o suggeriments que s’estimin oportuns.
TERCER. En el cas de que no es presentin reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial
elevat a definitiu més el text íntegre de la modificació del Reglament s’han de publicar al Tauler
d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província, i a la plataforma e-Tauler. També s’
ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en el qual es publica el text
íntegre.
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

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

HISENDA MUNICIPAL
5. DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER. EXERCICI 2019.
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control financer.
2. La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici (2019) d’acord
amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local.
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Fonaments de dret
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1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la
funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’
activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis
generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu aspecte
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions
de control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació.
Aquestes actuacions consisteixen en:

a. L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en particular,
que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases
del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.
b. L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’
article 12.2 de la LRCF.
c. La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment
l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques
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empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva
normativa específica i dels consorcis adscrits així com l’auditoria de compliment i operativa de
les entitats del sector públic no sotmeses al control permanent.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
estableix que es durà a terme un control financer de subvencions respecte dels beneficiaris i, si
s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat
local i els seus ens dependents.
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6. L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran els plans
i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així com les activitats,
mitjans i temps previst per a la seva consecució.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control de financer, exercici
2019, elaborat per la intervenció que s’adjunta a continuació,

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
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El Pla anual de control financer té com a objectius principals
1. Comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic i financer dels serveis de l’
Ajuntament de Móra la Nova, que ha de complir l’ordenament jurídic i els principis
generals de bona gestió financera.
2. Verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i del rendiment
dels serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics de l’Ajuntament de Móra la Nova
3. Millorar la gestió de l’Ajuntament en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial,
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
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4. En l’àmbit del control financer de beneficiaris de subvencions verificar:
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seves obligacions en
la gestió i aplicació de la subvenció
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats
col·laboradores.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que hagin estat finançades amb la subvenció.
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.
Les finalitats complementàries del pla anual de control financer seran les següents:
1. Servir d’ajut a les finalitats de la Corporació en general.
2. Garantir la transparència de la gestió econòmica i financera dels organismes
autònoms i serveis de la Corporació.
3. Proposar les àrees de millora de cada secció gestora.
4. Comprovar la correcta aplicació de les subvencions públiques i el compliment de la
normativa en la seva gestió i justificació.
Per tal d’assolir els objectius i les finalitats exposades anteriorment, la Intervenció portarà a
terme, d’acord amb el que estableix el RD 424/2017, les següents actuacions de control
financer:
• Actuacions de control permanent
A tal efecte es redacta el pla al que han d’ajustar-se les actuacions de control financer de que
es desenvoluparan durant l’exercici 2020 i que s’exposa en els punts següents.
2. ACTUACIONS A REALITZAR
2.1 En matèria de control permanent
El control permanent es realitzarà sobre:
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Entitat local: Ajuntament de Móra la Nova

Les actuacions a realitzar de caràcter obligatori són les següents:
a) L’auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de factures.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.
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c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària.
d) Les actuacions que anualment se seleccionin per l’interventor sobre la base d'una anàlisi de
riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per
a cada exercici i els mitjans disponibles
Les actuacions a realitzar derivades de l’anàlisi de riscos són les següents:

Comprovació de la correcta adequació de les liquidacions de l’Impost de Construccions
Instal·lacions i Obres de les Llicències d’obra major, a l’Ordenança Fiscal.

Comprovació del contingut mínim de les bases de subvencions en règim de
concurrència competitiva

En l’anàlisi de riscos s’han pres en consideració diversos factors com ara el volum de
pressupost gestionat, així com la necessària regularitat i rotació de les actuacions a realitzar.
Anàlisi de riscos

Quan als riscos de les liquidacions de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres de
les Llicències d’obra major, a l’Ordenança Fiscal, el risc està en la pròpia dificultat de
determinar la base imposable de l’ICIO, que té forces peculiaritats (cal deduir el benefici
industrial i l’IVA en el cas que no es determini via el mòdul de l’ordenança fiscal).
Quan als riscos del contingut mínim de les bases de subvencions en règim de
concurrència competitiva el risc està en que les bases incorporen molts elements dels
quals es deriven les concessions de subvencions.

2.2 Control financer de les subvencions i ajuts concedits
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El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les
entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’Ajuntament de Móra la
Nova.
L’abast d’aquests treballs d’acord amb el riscos existents per a l’exercici 2019 inclourà:

La correcta justificació de les subvencions nominatives.
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3. PLANIFICACIÓ
L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan
interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RCIL i les
normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE.
La planificació de les actuacions de control financer serà la següent la detallada en l’Annex 1.
4. MITJANS DISPONIBLES
Les actuacions de control permanent obligatori planificat previstes en aquest pla es duran a
terme directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària,
fent constar que a dia d’avui el temps que hi ha per tal de dur aquestes funcions és del tot
insuficient
En tot cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció.
Es fa constar que per a la realització de les actuacions de control financer previstes en el
present Pla seria necessària l’ampliació de personal de la Intervenció amb recursos humans
necessaris per realitzar de forma directa més actuacions, tal i com succeeix en la majoria d’
administracions locals. No obstant es té plena consciència de la dificultat de trobar un
finançament adequat per dotar de més recursos humans l’àrea d’intervenció.
5. MODIFICACIÓ DEL PLA
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de controls,
en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les entitats objecte de
control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades.
6. INFORMACIÓ AL PLE
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de la
corporació.
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la Intervenció i es
tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes tècniques de control financer i
auditoria dictades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE).
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D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que resultin
de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades per
les entitats auditades, seran enviats, a través del president, al Ple de la corporació per al seu
coneixement.

S'annexa la documentació que es detalla a continuació:
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Annex-Pla anual de control financer

ANNEX 1 - Pla anual de control financer

Data inici

Data
finalització

Responsable

Actuacions de caràcter permanent obligatòries
Auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de
factures.

01/10/2020

31/12/2020

SecretariInterventor

Informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria
de morositat.

01/10/2020

31/12/2020

SecretariInterventor
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Verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense
imputació pressupostària.

01/10/2020

31/12/2020

SecretariInterventor

Comprovació de la correcta adequació de les liquidacions de l’
Impost de Construccions Instal·lacions i Obres de les
Llicències d’obra major, a l’Ordenança Fiscal. Any 2019

01/10/2020

31/12/2020

SecretariInterventor

Comprovació del contingut mínim de les bases de subvencions
en règim de concurrència competitiva. Any 2019

01/10/2020

31/12/2020

SecretariInterventor

01/10/2020

30/06/2021

SecretariInterventor

Actuacions de control permanent adicionals

Control financer de subvencions
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Justificació de les subvencions nominatives 2019

Quan a les actuacions de control permanent addicionals (ICIO + bases de subvencions) s’han
seleccionat la totalitat dels expedients de l’any 2019 dels quals han sortit seleccionats uns
expedients concrets mitjançant la tècnica del mostreig aleatori:

EXPEDIENTS DE LIQUIDACIONS D’ICIO

EXPEDIENTS SELECCIONATS PER MOSTREIG:
(SÍ/NO)

1 4309440003-2019-0000088

SÍ

2 4309440003-2019-0000251

SÍ

3 4309440003-2019-0000498

SÍ

4 4309440003-2019-0000605

NO

5 4309440003-2019-0000830

NO

6 4309440003-2019-0000858

SÍ

7 4309440003-2019-0000973

SÍ

8 4309440003-2019-0000974

SÍ

9 4309440003-2019-0000978

NO

10 4309440003-2019-0003/2019 no actio

EXPEDIENTS DE
DE SUBVENCIONS

BASES

Descripció expedient

SÍ

EXPEDIENTS
SELECCIONATS
MOSTREIG: (SÍ/NO)

1 4309440003-2019-0000292

(SUBV) Convocatòria per atorgament
ajuts per transport a estudiants.

SÍ

2 4309440003-2019-0000464

(SUBV) Convocatòria ajuts econòmics
per assistència de nens a la llar
d'infants "El Comellar"

NO

3 4309440003-2019-0000570

(SUBV) Ajut Escombraries Habitatges
2019

SÍ

4 4309440003-2019-0000571

(SUBV) Ajut Escombraries Locals

SÍ

PER
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5 4309440003-2019-0000593

(SUBV) Convocatòria de subvenció per
a persones vídues o solteres de Móra
la Nova

SÍ

Quan a les actuacions de control financer de subvencions (justificació de subvencions
nominatives) s’han seleccionat la totalitat dels expedients de l’any 2019 dels quals han sortit
seleccionats uns expedients concrets mitjançant la tècnica del mostreig aleatori:
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EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

EXPEDIENTS SELECCIONATS PER
MOSTREIG: (SÍ/NO)

1 4309440003-2019-0000001

SÍ

2 4309440003-2019-0000457

NO

3 4309440003-2019-0000794

SÍ

4 4309440003-2019-0000795

NO

5 4309440003-2019-0000828

SÍ

6 4309440003-2019-0000855

NO

7 4309440003-2019-0000914

NO

8 4309440003-2019-0000922

SÍ

9 4309440003-2019-0000924

SÍ

10 4309440003-2019-0000959

SÍ

11 4309440003-2019-0000960

NO

12 4309440003-2019-0001000

SÍ

13 4309440003-2019-0001012

SÍ

14 4309440003-2019-0001016

NO

15 4309440003-2019-0001017

SÍ

16 4309440003-2019-0001018

SÍ

17 4309440003-2019-0001019

SÍ

18 4309440003-2019-0001020

SÍ

19 4309440003-2019-0001021

SÍ

20 4309440003-2019-0001022

SÍ

21 4309440003-2019-0001023

SÍ

22 4309440003-2019-0001028

SÍ

23 4309440003-2019-0001035

SÍ

24 4309440003-2019-0001049

SÍ

25 4309440003-2019-0000BIS no actio

NO
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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

6. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS. EXERCICI 2019.
Aprovat:
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A FAVOR: 9: ERC + JUNTS
ABSTENCIONS: 2: PSC

Fets
Per Decret de l’Alcaldia núm. 186/2020 de data 04/06/2020 es va procedir a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Per resolució de l’Alcaldia es va resoldre resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte
General així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
D’acord amb l’art. 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, entre les
funcions atribuïdes a aquests funcionaris en relació a la comptabilitat destaca la de formar el
compte general de l’entitat local, el qual s’adjunta a la present proposta per donar compliment a
l’art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals (TRLRHL).
Que en data 18/09/2020 es va publicar l’edicte d’exposició pública al BOP de la província de
Tarragona.
Que durant el termini d’exposició pública del Compte General de la corporació corresponent a l’
exercici 2019, així com en els vuit dies més NO s’han presentat objeccions o reclamacions.

Fonaments de dret
Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de la corporació de l’exercici pressupostari 2019 integrats
pels següents documents comptables:
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Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Estat de canvis del patrimoni net.
Estat de fluxos d’efectiu.
La memòria.
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Juntament amb la documentació complementària següent:

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus ens depenents.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o
raó social de l’entitat bancària.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

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

MOCIONS
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS DE JUNTSXMÓRA LA NOVA I ERC DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL
TRIBUNAL SUPREM D´INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
La Sra. carmen Ríos fa lectura de la Moció.
El Sr. Carlos Trinchan diu que només té sentit votar a favor d'aquesta Moció si es presenta
simultàniament una Moció en suport de la decisió judicial d'absolució del Cap dels Mossos, Sr.
Trapero.
El Sr. Jesús Álvarez diu que pels mateixos fets que s'ha empresonat 11 anys a la Sra. Carme
Forcadell, ha quedat inmune la Sra. Boya. És clar que la justícia no funciona.
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Aprovat
A FAVOR: 9: ERC + JUNTS
EN CONTRA: 2: PSC

Fets
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Els Grups Municipals de JUNTSxMÓRA LA NOVA i ERC, sotmeten a la consideració del
Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova la següent moció:

MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
L’Ajuntament de Móra la Nova rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’
investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unirnos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest
ordre social.

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques,
polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als
quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’
una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’
ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
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Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el
seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per
defensar, de forma legítima, la República Catalana.
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4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’
estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici
dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia
que respecti la separació de poders.

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president
de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan
emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat,
com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat
cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de
la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels
exiliats i el dret d’autodeterminació.

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants,
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem
créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la
nostra màxima prioritat serà preservar-la.

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de
cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el
suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de
novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està
emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DL 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya
RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d´organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. APROVAR íntegrament la Moció presentada pels grups municipals JUNTxMóra la
Nova i ERC de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la
Generalitat de Catalunya.

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

DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L´ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES
8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 260 AL NÚM. 445
DE 2020
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 260 al núm. 445 de 2020,
amb un total de 186.
Resum per unitats
25 Àrea de Serveis Interns
5

Àrea intervenció

85 Àrea Secretaria
10 Àrea de Serveis a la Persona
22 Àrea tresoreria
39 Àrea de Serveis a la Seguretat i Mobilitat

Detall dels Decrets
Núm.
Data
decret

Unitat

Assumpte

9
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
juliol de
0000260
Secretaria Comptes a celebrar el dia 14/07/2020'
2020
10
d e Àrea de
2020juliol de Serveis
Bestreta nòmina mes de juliol 2020 Sr. Gerard Berlanga
0000261
2020
Interns
10
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 05/2020, a celebrar
juliol de
0000262
Secretaria el dia 16/07/2020.'
2020

2020-

13
juliol

Àrea de
d e Serveis a
de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7423-2020 Angeles Marimon Aguiló
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0000263 2020

Seguretat
i Mobilitat

14
de
2020Àrea
juliol de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 15 de juliol de 2020'
0000264
Secretaria
2020
14
de
2020Àrea
Delegació de funcions de l´Alcaldia en el 1r Tinent d´Alcalde, Sr. Jesús Alvarez
juliol de
0000265
Secretaria Vilàs
2020
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14
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 26/2020 de data 15 de juliol de
juliol de
0000266
Secretaria 2020'
2020
Àrea de
14
d e Serveis a
2020juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7424-2020 Ion Marius Boiciuc
0000267
2020
Seguretat
i Mobilitat
15
de
NOMENAMENT DEL SENYOR DOMINGO PEDRET RISCO COM
2020Àrea
juliol de
FUNCIONARI INTERÍ EN PRÀCTIQUES, ADSCRIT AL SERVEI DE
0000268
Secretaria
2020
VIGILANTS MUNICIPALS DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA
15
de
2020Àrea
juliol de
Targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució
0000269
Secretaria
2020
16
de
2020Àrea
NOMENAMENT DE LA SENYORA ROSA M. POYO PERELLÓ COM A
juliol de
0000270
Secretaria FUNCIONÀRIA INTERINA A TEMPS PARCIAL
2020
16
de
2020Àrea
juliol de
De proposta nomenament accidental de secretària-interventora.
0000271
Secretaria
2020
20
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa, Cultural i de Lleure de data 22 de juliol
juliol de
0000272
Secretaria de 2020'
2020
21
de
D’aprovació d’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses
2020Àrea
juliol de
de l’exercici 2020 número 07/2020MC, mitjançant transferències de crèdit entre
0000273
intervenció
2020
partides
21
de
2020Àrea
juliol de
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 27/2020 de data 2 de juliol de 2020'
0000274
Secretaria
2020
21
de
2020Àrea
juliol de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 22 de juliol de 2020'
0000275
Secretaria
2020
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER L’EXECUCIÓ DE
24
de
2020Àrea
LES MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT, LA SALUBRITAT I
juliol de
0000276
Secretaria L'ORNAMENT PÚBLICS I EL COMPLIMENT DELS DEURES D'ÚS,
2020
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE SOLARS I TERRENYS
24
de
2020Àrea
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu director
juliol de
0000277
Secretaria /a de lleure
2020
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER L’EXECUCIÓ DE
24
de
2020Àrea
LES MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT, LA SALUBRITAT I
juliol de
0000278
Secretaria L'ORNAMENT PÚBLICS I EL COMPLIMENT DELS DEURES D'ÚS,
2020
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE SOLARS I TERRENYS.
27
d e Àrea de
2020juliol de Serveis
Aprovació de les nòmines del mes de juliol 2020.
0000279
2020
Interns
2020-

27
juliol

de
Àrea
de

OVP 1r semestre 2020
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0000280 2020

tresoreria

27
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 27/2020 de data 27/07/2020.
juliol de
0000281
Secretaria Extraordinària i urgent'
2020
28
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 29/2020 de data 29 de juliol de
juliol de
0000282
Secretaria 2020'
2020
28
de
2020Àrea
juliol de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 29 de juliol de 2020'
0000283
Secretaria
2020
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31
d e Àrea de
2020juliol de Serveis
Modificació de les nòmines del mes de juliol 2020.
0000284
2020
Interns
31
d e Àrea de
2020Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
juliol de Serveis
0000285
dietes Juliol 2020.
2020
Interns
31
d e Àrea de
2020Aprovació assistència i pagaments assistències Comissions de Fira de l'any
juliol de Serveis
0000286
2019 i fins el 08/07/2020.
2020
Interns
31
de
2020Àrea
Aprovar la imposició d’una falta disciplinària lleu al Sr. Jorge Manuel Aubeso
juliol de
0000287
Secretaria Pla
2020
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7433-2020 Pablo Pineda Giménez
0000288 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia Exp. 07/7431-2020 Ion Marius Boiciuc
0000289 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
20204 d'agost À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 5 d'agost de 2020'
0000290 de 2020 Secretaria
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7429-2020 Magdalena Sánchez López
0000291 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7438-2020 Ana Salazar Garcia
0000292 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7425-2020 Marina Chakrova
0000293 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7436-2020 Pedro Simeón Martos Sánchez
0000294 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
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20204 d'agost l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7432-2020 Alberto Ballester Carbonell
0000295 de 2020 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7427-2020 Mercedes Griño Papaseit
0000296 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
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Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7430-2020 Rubén Solé Granadino
0000297 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7426-2020 José Méndez Alonso
0000298 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7435-2020 Georgiana Felicia Moisa
0000299 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7437-2020 Transportes Gavira España 2013 SL
0000300 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7434-2020 Jordan Álvarez González
0000301 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7428-2020 Edgar Santiago Toledo Aguilar
0000302 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
20204 d'agost À r e a
Devolució part del transport escolar 2n. trimestre curs 2019-20
0000303 de 2020 Secretaria
Àrea de
Serveis a
20204 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7439-2020 Alfonso Javier Profumo Jurado
0000304 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
20204 d'agost À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 30/2020 de data 05 d'agost de 2020'
0000305 de 2020 Secretaria
Àrea de
Serveis a
20205 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7440-2020 Betara S. L.
0000306 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20205 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7441-2020 Montserrat Prats Vallès
0000307 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
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20206 d'agost À r e a
Adquisició del nínxol 179 F en règim de concessió per 50 anys del Sr. Antonio
0000308 de 2020 Secretaria Hernández Navarrete
Àrea de
20206 d'agost
Serveis
Bestretes nòmina personal Ajuntament de Móra la Nova Agost 2020.
0000309 de 2020
Interns
20206 d'agost À r e a
Alta Gual Tv. Ramón Castellà núm. 0006, Gual núm. 220
0000310 de 2020 Secretaria
20207 d'agost À r e a
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procès selectiu director/a
0000311 de 2020 Secretaria de lleure. Nomenament tribunal qualificador.
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Àrea de
Serveis a
20207 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 8/7444-2020 Rubén Dario Taipe Gonzales
0000312 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
20207 d'agost À r e a
Estimació plec de descàrrec sanció expedient nº 06/7420-2020
0000313 de 2020 Secretaria
Àrea de
Serveis a
20207 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7442-2020 Giuseppe Ferraro
0000314 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20207 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7443-2020 Giuseppe Ferraro
0000315 de 2020
Seguretat
i Mobilitat
20207 d'agost À r e a
Estimació plec de descàrrec sanció nº 07/7436-2020
0000316 de 2020 Secretaria
20207 d'agost À r e a
Estimació Plec de descàrrec sanció nº 06/7419-20
0000317 de 2020 Secretaria
20207 d'agost À r e a
0000318 de 2020 tresoreria

Canvi de titularitat i domiciliació Guals núm. 15 i 74

20207 d'agost À r e a
0000319 de 2020 tresoreria

Canvi d'activitat preu públic escombraries i taxes clavegueram C. Romaní núm.
0007

20207 d'agost À r e a
0000320 de 2020 tresoreria

Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram C. L'Estel
núm. 0030 i C. Ventura i Gassol núm. 0002

20207 d'agost À r e a
0000321 de 2020 tresoreria

Canvi de titularitat taxes escombraries i clavegueram C. Major núm. 0212

20207 d'agost À r e a
0000322 de 2020 tresoreria

Baixa d'activitat taxes escombraries i clavegueram C. Mossèn Cinto núm. 16

1 1
2020d'agost
0000323
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 31/2020 de data 12 d'agost de 2020'
Secretaria

1 1
2020d'agost
0000324
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 12 d'agost de 2020'
Secretaria

1 2
2020d'agost
0000325
de 2020

Àrea
Aprovació de sotmetiment a consulta pública prèvia
Secretaria

1 2
2020d'agost
0000326
de 2020

Àrea
tresoreria

1 2
2020d'agost
0000327
de 2020

Àrea
Proposta de nomenament accidental de secretària-interventora.
Secretaria

Devolució d'ingressos indeguts programa Vacances en Família
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1 4
2020d'agost
0000328
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
Secretaria Comptes a celebrar el dia 10/09/2020'

1 8
2020d'agost
0000329
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 19 d´agost de 2020'
Secretaria

2 4
2020d'agost
0000330
de 2020

Àrea
Imposició de sanció per impagament nº 02/7395/2020
Secretaria

2 4
2020d'agost
0000331
de 2020

Àrea
Imposició de sanció per impagament nº 03/7401-2020
Secretaria

2 5
2020d'agost
0000332
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 26 d´agost de 2020'
Secretaria

2 5
2020d'agost
0000333
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 32/2020 de data 26 d'agost de 2020'
Secretaria

2 7
2020d'agost
0000334
de 2020

Àrea de
Serveis
Aprovació de les nòmines del mes d'Agost 2020.
Interns

2 8
2020d'agost
0000335
de 2020

Àrea de
Serveis a sol.licitud targeta aparcament disminució Juan Vendrell
la Persona

2 9
2020d'agost
0000336
de 2020

Àrea de
Serveis
Declaració d'excedència voluntària Sra. Ester Puente Perpiñà.
Interns

2 9
2020d'agost
0000337
de 2020

Àrea de
Serveis
Contractació Sra. Núria Mendoza Tarabal.
Interns

3 1
2020d'agost
0000338
de 2020

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7446-2020 Mª Cristina Solano Fernández
Seguretat
i Mobilitat

3 1
2020d'agost
0000339
de 2020

Àrea
Canvi de titularitat per defunció del títol del nínxol 32 B
Secretaria

3 1
2020d'agost
0000340
de 2020

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7445-2020 Mimoun El Mettaoui Ouada
Seguretat
i Mobilitat

3 1
2020d'agost
0000341
de 2020

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7449-2020 Valuca Nitu
Seguretat
i Mobilitat

3 1
2020d'agost
0000342
de 2020

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7450-2020 Conreria de Scala Dei
Seguretat
i Mobilitat

2020-

3 1
d'agost

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7451-2020 Alejandro Medina Pérez
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0000343 de 2020

Seguretat
i Mobilitat

3 1
2020d'agost
0000344
de 2020

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7448-2020 Francisco Rojas Gil
Seguretat
i Mobilitat

3 1
2020d'agost
0000345
de 2020

Àrea de
Serveis
Modificació contracte de treball Sra. Alba Giné March.
Interns

3 1
2020d'agost
0000346
de 2020

Àrea de
Serveis
Modificació contracte de treball Sra. Dolors Giròs Durich.
Interns

3 1
2020d'agost
0000347
de 2020

Àrea de
Serveis
Modificació contracte de treball Sra. Noemí Alcalde Sardà.
Interns

3 1
2020d'agost
0000348
de 2020

Àrea de
Serveis
Modificació contracte de treball Sra. Mònica Pedret Diaz Morillo.
Interns

3 1
2020d'agost
0000349
de 2020

Àrea de
Serveis
Modificació contracte de treball Sra. Elisabet Muntané Vicente.
Interns

1
d e Àrea de
2020Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
setembre Serveis
0000350
dietes Agost 2020.'
de 2020 Interns
1
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 33/2020 de data 02 de setembre de
setembre
0000351
Secretaria 2020'
de 2020
2
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació a celebrar en data 02 de setembre
setembre
0000352
Secretaria de 2020'
de 2020
2
de
2020Àrea
setembre
Imposició sanció 02/7398-2020 per impagament
0000353
Secretaria
de 2020
Àrea de
2
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7452-2020 Magdalena Sánchez López
0000354
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
2
de
2020Àrea
Imposició de sanció exp. 07/7418-2020 per impagament Rafael Alberto Torres
setembre
0000355
Secretaria Farnos
de 2020
2
de
2020Àrea
setembre
Imposició de sanció exp. 05/7407-2020 German Briz Martínez
0000356
Secretaria
de 2020
Àrea de
2
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7447-2020 Antonia Sánchez López
0000357
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
2
de
2020Àrea
setembre
Imposició sanció exp. 06/7416-2020 per impagament Serralleria Metcor, S.L.
0000358
Secretaria
de 2020
2
de
2020Àrea
Imposició sanció exp. 06/7165-2020 per impagament de Comercial Cots Uba
setembre
0000359
Secretaria Lde S.L.
de 2020
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3
de
2020Àrea
Estimació Plec de descàrrec Acta A10 exp. OM/00001 Teodoro Teira Lorenzo
setembre
0000360
Secretaria
de 2020
Àrea de
8
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7454-2020 Mª Isabel Garcia Ramón
0000361
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
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Àrea de
8
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7453-2020 Natan Segura Moreno
0000362
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
8
d e Àrea de
2020setembre Serveis
Aprovació de la modificació de la nòmina agost 2020.
0000363
de 2020 Interns
8
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 34/2020 de data 09 de setembre de
setembre
0000364
Secretaria 2020'
de 2020
8
de
2020Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 9 de setembre de 2020'
0000365
Secretaria
de 2020
9
d e Àrea de
2020setembre Serveis
Sol.licitud bestreta Sr. Gerard Berlanga Perez setembre 2020.
0000366
de 2020 Interns
9
de
2020Àrea
setembre
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021
0000367
intervenció
de 2020
15
d e Àrea de
2020setembre Serveis a Sol.licitud targeta aparcament individual JUAN JAUMOT RIUS
0000368
de 2020 la Persona
15
de
2020Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 16 de setembre de 2020'
0000369
Secretaria
de 2020
15
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 35/2020 de data 16 de setembre de
setembre
0000370
Secretaria 2020'
de 2020
16
d e Àrea de
2020setembre Serveis
Contractació Sra. Isabel Torres Ferrer, Mestra de taller Escola d'Art i Disseny.
0000371
de 2020 Interns
16
d e Àrea de
2020setembre Serveis
Modificació del contracte de treball de la Sra. Alicia Casas Pelegrin.
0000372
de 2020 Interns
17
d e Àrea de
2020setembre Serveis
Sol.licitud bestreta setembre 2020 Sr. Manel Paez Guayta
0000373
de 2020 Interns
17
de
2020Àrea
Aprovació del compte justificatiu i cancel•lació. Pagaments a justificar: Albert
setembre
0000374
intervenció Lleberia Calanda i Montserrat Mora Aguilar.
de 2020
17
de
2020Àrea
Aprovació de pagaments a justificar senyor Albert Lleberia Calanda i senyora
setembre
0000375
intervenció Montserrat Mora Aguilar
de 2020
18
de
2020Àrea
Canvi de titularitat taxes d'escombraries i clavegueram c. Lluís Perpinyà i
setembre
0000376
Secretaria Castellà núm. 0002
de 2020
18

de
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2020setembre À r e a
Resolució imposició sanció per impagament expedient nº 06/7417-2020
0000377 de 2020 Secretaria
18
de
2020Àrea
Modificació titularitat taxes escombraries i clavegueram c. Sant Josep núm.
setembre
0000378
Secretaria 0019
de 2020
18
de
2020Àrea
setembre
Resolució imposició de sanció per impagament 07/7421-20
0000379
Secretaria
de 2020
18
de
2020Àrea
setembre
0000380
tresoreria
de 2020

Baixa Gual núm. 0002
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21
de
2020Àrea
Modificació titularitat taxes escombraries i clavegueram c. Francesc Macià
setembre
0000381
Secretaria núm. 0033
de 2020
21
de
2020Àrea
setembre
Imposició sanció expedient nº 07/7443-20 Alberto Ballester Carbonell
0000382
Secretaria
de 2020
21
de
Aprovació d’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses de
2020Àrea
setembre
l’exercici 2020 número 08/2020MC, mitjançant transferències de crèdit entre
0000383
Secretaria
de 2020
partides
Àrea de
22
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7456-2020 Luis Margalef Cedo
0000384
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
22
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7455-2020 Juan Cruz Alustiza Ugarte
0000385
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
22
de
2020Àrea
setembre
Estimació plec de descàrrec sanció nº 09/7453-2020
0000386
Secretaria
de 2020
Àrea de
22
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncies trànsit Exp. 09/7458-2020 Iordan Ionut
0000387
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
22
de
2020Àrea
setembre
Imposició de sanció exp. nº 08/7442 per impagament
0000388
Secretaria
de 2020
22
de
2020Àrea
setembre
Imposició sanció expedient nº 08/7443-20 per impagament
0000389
Secretaria
de 2020
23
de
2020Àrea
setembre
Imposició de sanció exp. 02/7395-2020 per impagament
0000390
Secretaria
de 2020
23
de
2020Àrea
(SEG) Resolució incoació Butlletí Denúncia ordenances municipals Teodoro
setembre
0000391
Secretaria Fabian Tiera Ruggiero
de 2020
23
de
2020Àrea
setembre
Resolució incoació butlletí denuncia ordenances municipals Lucas Jiménez
0000392
Secretaria
de 2020
23
de
2020Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 23 de setembre de 2020'
0000393
Secretaria
de 2020
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23
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 36/2020 de data 23 de setembre de
setembre
0000394
Secretaria 2020'
de 2020
23
d e Àrea de
2020setembre Serveis a Aprovació de documentació justificativa de subvenció de la Joventut esportiva.
0000395
de 2020 la Persona
24
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
setembre
0000396
Secretaria Comptes a celebrar el dia 29/09/2020'
de 2020
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24
d e Àrea de
2020Aprovació de documentació justificativa de subvenció Club Twirling de Móra la
setembre Serveis a
0000397
Nova.
de 2020 la Persona
24
d e Àrea de
2020setembre Serveis a Aprovació de documentació justificativa de subvenció. Jordi Hernández
0000398
de 2020 la Persona
24
d e Àrea de
2020Aprovació de documentació justificativa de subvenció. Penya barcelonista de
setembre Serveis a
0000399
Móra la Nova
de 2020 la Persona
24
d e Àrea de
2020setembre Serveis a Aprovació de documentació justificativa de subvenció
0000400
de 2020 la Persona
24
d e Àrea de
2020Aprovació de documentació justificativa de subvencions. Soacietat de caçadors
setembre Serveis a
0000401
St. Domènech.
de 2020 la Persona
24
d e Àrea de
2020setembre Serveis a Aprovació de documentació justificativa de subvenció. Manel Usach Sancho
0000402
de 2020 la Persona
25
de
2020Àrea
setembre
Resolució incoació Butlletí Denúncia ordenances municipals Vasile Zaharia
0000403
Secretaria
de 2020
25
de
2020Àrea
setembre
Resolució incoació butlletí denúncia nº 054 Caroline Theobald
0000404
Secretaria
de 2020
25
de
2020Àrea
setembre
Nomenament com a funcionari interí al Sr. Domingo Pedret Risco
0000405
Secretaria
de 2020
25
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 06/2020, a
setembre
0000406
Secretaria celebrar el dia 01/10/2020.'
de 2020
26
d e Àrea de
2020setembre Serveis
Aprovació de les nòmines del mes de setembre 2020.
0000407
de 2020 Interns
29
de
2020Àrea
setembre
Canvi de titularitat nínxol 39 A Jesús Gil
0000408
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
setembre
Canvi de titularitat nínxol 39 A Jesús Gil Sánchez
0000409
Secretaria
de 2020
Àrea de
29
d e Serveis a
2020setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7457-2020 Comercial Cots UBA LDE S. L.
0000410
de 2020 Seguretat
i Mobilitat

2020-

Àrea de
29
d e Serveis a
setembre l a
SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7459-2020 Francisco Javier Múrria Espallargas
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0000411 de 2020

Seguretat
i Mobilitat

29
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 37/2020 de data 30 de setembre de
setembre
0000412
Secretaria 2020'
de 2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 91EDE4255F3A46ADBB52A261AC6946BF i data d'emissió 21/12/2020 a les 14:19:28

29
de
2020Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 30 de setembre de 2020'
0000413
Secretaria
de 2020
1
2020Àrea
d'octubre
0000414
tresoreria
de 2020

(ARB) Canvi domiciliació taxes i PP escombraries i clavegueram C. Pau Casals
núm. 0006 00 01 i 00 02

1
2020Àrea
d'octubre
0000415
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes escombraries Pda. Sequines

1
2020Àrea
d'octubre
0000416
tresoreria
de 2020

Baixa preu públic escombraries C. Farigola núm. 1

1
2020Àrea
d'octubre
0000417
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes escombraries i clavegueram c. Sant Pau núm. 0009

1
2020Àrea
d'octubre
0000418
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat i nova liquidació taxes escombraries i clavegueram c. Sant
Josep núm. 0018 02

1
2020Àrea
d'octubre
0000419
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes escombraries i clavegueram c. Major núm. 0007 Esq. 02
02

Àrea de
1
Serveis a
2020d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7460-2020 Mª Carmen Torrente Garcia
0000420
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
1
Àrea de
2020Aprovació concessió de subvenció nominativa a Joventut esportiva de Móra la
d'octubre Serveis a
0000421
Nova
de 2020 la Persona
1
Àrea de
2020Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
d'octubre Serveis
0000422
dietes setembre 2020
de 2020 Interns
2
Àrea de
2020d'octubre Serveis
Modificació del contracte de treball de la Sra. Alicia Casas Pelegrin.
0000423
de 2020 Interns
5
2020Àrea
(CEM) Canvi de titularitat dels nínxols 5A, 210D,211D,212D del cementiri
d'octubre
0000424
Secretaria municipal
de 2020
5
2020Àrea
d'octubre
(CEM) Autorització trasllat de restes del nínxol 5A al nínxol 212 D
0000425
Secretaria
de 2020
6
2020Àrea
d'octubre
0000426
tresoreria
de 2020

Canvi domiciliació taxes escombraries i clavegueram Tv. Prim núm. 0006

6
2020Àrea
d'octubre
0000427
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat Taxes escombraries i clavegueram Av. Lluís Companys núm.
0039

6
2020Àrea
d'octubre
Resolució incoació ordenança municipal Josep Maria Escoda Piqué
0000428
Secretaria
de 2020
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20206
Àrea
0000429 d'octubre tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes escombraries i clavegueram local c. Ventura i Gassol
núm. 0005 BE 04

6
2020Àrea
d'octubre
0000430
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes Escombraries i Clavegueram c. Unió núm. 0008

6
2020Àrea
d'octubre
0000431
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes escombraries i clavegueram c. Major núm. 0142 02

6
2020Àrea
d'octubre
0000432
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes d'escombraries i clavegueram Av. Caixa de Pensions
núm. 0001 03 01

6
2020Àrea
d'octubre
0000433
tresoreria
de 2020

Canvi titularitat taxes escombraries i clavegueram c. Ventura i Gassol núm.
0012

6
2020Àrea
d'octubre
Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2020.
0000434
intervenció
de 2020
6
2020Àrea
d'octubre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 7 d'octubre de 2020'
0000435
Secretaria
de 2020
6
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 38/2020 de data 7 d'octubre de
d'octubre
0000436
Secretaria 2020'
de 2020
8
Àrea de
2020d'octubre Serveis
Aprovació de la modificació de la nòmina del mes de setembre de 2020.
0000437
de 2020 Interns
8
Àrea de
2020d'octubre Serveis
Bestretes nòmina mes d'octubre de 2020 i paga extra Nadal 2020
0000438
de 2020 Interns
INICI DE LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA CORRESPONENT PER LA
8
2020Àrea
FORMALITZACIÓ I SIGNATURA D´UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ
d'octubre
0000439
Secretaria ENTRE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I EL SERVEI CATALÀ DE
de 2020
TRÀNSIT.
1 3
2020Àrea
d'octubre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 14 d'octubre de 2020'
0000440
Secretaria
de 2020
1 3
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 39/2020 de data 14 d'octubre de
d'octubre
0000441
Secretaria 2020'
de 2020
1 4
2020Àrea
d'octubre
alta al registre de parelles de fet
0000442
Secretaria
de 2020
1 5
2020Àrea
d'octubre
0000443
tresoreria
de 2020

Devolució d'ingressos indeguts programa Vacances en Família

Àrea de
1 6
Serveis a
2020d'octubre l a
(SEG) Denuncia trànsit Exp. 10/7461-2020 Giuseppe Ferraro
0000444
de 2020 Seguretat
i Mobilitat
1 7
Aprovació de mesures davant del Covid-19, fruit de la resolució de la
2020Àrea
d'octubre
Conselleria de Salut i Interior SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual
0000445
Secretaria
de 2020
s'adopten noves mesures en matèria de salut.
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PRECS I PREGUNTES
9. PRECS I PREGUNTES DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS.
El Sr. Marc Fontanet pregunta per la intenció de l'equip de govern sobre la llar de jubilats una
vegada acabi el COVID 19, preguntant si sortirà a concurs.
El Sr. Alcalde diu que es un equipament que dona servei moltes hores i la treballadora
excedeix de l'horari màxim, que per això es vol licitar i reubicar la treballadora.
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La Sra. Laura Griñó diu que els costos de l'equipament són molt elevats i que ja es donarien
per servits si s'aconsegueix que un concessionari porti el servei.
El Sr. Marc Fontanet pregunta quan es va rebre la sentència del tanatori sobre la llicència
d'obres.
El Sr. Secretari diu que poc després de ser emesa la sentència.
El Sr. Marc Fontanet diu que en el cas del sinistre del parquet perquè no es va reclamar a
l'assegurança de l'industrial la totalitat de la despesa dels 110.000 € que valia el parquet nou.
El Sr. Jesús Álvarez diu que està content que es pregunti , i no que e posi en els butlletins com
s'ha fet. La pregunta s'hauria hagut de fer abans però de publicar butlletins.
A continuació el Sr. Jesús Álvarez explica quan quan va haver el sinistre es va demanar a 2
empreses que valoressin el dany, i que totes dos els van dir que calia substituir el parquet per
un de nou. Llavors aquestes empreses van elaborar un pressupost de 110.000€ (100.000 pel
nou parquet i 10.000 per la desinstal·lació d'aquest), el qual es va enviar a les assegurances.
L'assegurança va posar uns 48.000 € (va ser un acord entre assegurances).
Es va licitar la substiució del parquet pels 100.000 (la desisnstal·lació la feia la brigada) i va
haver una baixa de 20.000 €.
A continuació diu que demana que es rectifiqui el post publicat "Moliné ens enganya" i afegeix
que és molt fort.
El Sr. Marc Fontanet diu que intenten fer una política amb esperit constructiu però no sempre
ho aconsegueixen en les xarxes.
El Sr. Alcalde diu que les possibilitats d'haver guanyat un pleit contra l'assegurança eren molt
poques.
El Sr. Marc Fontanet diu que s'han assessorat i segons els han dit hi havien possibilitats.
El Sr. Jordi López pregunta si s'ha catalogat com BECI'L els diferents edificis de l'estació de
ferrocarril de Móra la Nova i per altra banda com està el tema de registrar com a Museu al
Departament de Cultura, el museu del ferrocarril.
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El Sr. Alcalde diu que es mirarà l'estat dels expedients i es donarà resposta.
El Sr. Carlos Trinchan diu que en relació als objectius de l'agenda europea 2050 que s'han de
revisar el 2030, han vist bones iniciativs de l'equip de govern com els nous vestits dels vigilants
muncipals, però en canvi diu que en els plens s'ha tornat a les ampolles de plàstic i diu que
prega que es torni al vidre.
El Sr. Jesús ÁLvarez diu que a cauda del COVID19 no es pot posar una ampolla de vidre.
El Sr. Carlos Trinchan diu que es poden posar ampolles petites.
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El Sr. Jesús Álvarez diu que ho estudiaran, però que amb el tema del COVID19 potser les
hauran de treure.
El Sr. Carlos Trinchan demana també que pensant en els pressupostos del 2021 es pugui dotar
i convocar un pla de suport econòmic per les activitats locals tot oferint el suport seu com a
grup polític per colaborar en la seva confecció.
El Sr. Alcalde diu que no ho descarten però més aviat pensant en el 2021.
El Sr. Jesús Álvarez diu que estan treballant en 17 objestius de sostenibilitat i desenvolupament
(ODS) i que no només s'han fet accions en els vigilants (vestits) sinó que també s'han fet altres
accions com el canvi de les leds del pavelló d'esports, el canvi de la caldera de calefacció del
pavelló d'esports, les subvencions a la Creu Roja, i també s'han efectuat reunions formatives
per la possible creació d'una comunitat energètica. Diu que la Llar d'Infants també ha estat un
ODS afegint el sr. Alcalde que s'ha demanat una subvenció PAES per sostenibilitat energètica
a la Llar d'Infants.

MOCIONS D'URGÈNCIA
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER INSTAR AL EQUIP DE
GOVERN DE MÓRA LA NOVA A MANTENIR ELS COMPROMISOS ECONÒMICS AMB EL
PROJECTE DE TREN TURÍSTIC LO CASPOLINO.
El Sr. Jordi López llegeix la Moció i a continuació diu que hi havia un compromís de govern de
posar 100.000 € cada 4 anys, i que tot i que són conscients que ja es paguen moltes despeses,
demanen una aportació de 25.000€ pel 2020.
La Sra. laura Griñó diu que voldria ser optimista i pensar que hi han els suficients ingressos per
fer l'aportació. Recorda a continuació que a causa del COVID19 hi ha hagut una merma
d'ingressos (50.000€ de l'Alberg i més de 20.000€ de la Llar d'Infants). Recorda que
l'Ajuntament té les despeses, ja que no ha fet cap ERTO en aquests àmbits. I afegeix que la
Fira ni la ingresarem ni la gastarem.
Diu també que ja s'han fet diverses modificacions per frent front a les despeses del COVID19.
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Finalment diu que el compromís és total en l'APFFI i recorda que enguany ja s'ha fet una
inversió de 18.200 € (reparació de la CUCO).
La Sra. Carmen Ríos diu que cal fer un esforç en aquest projecte demanant que s'apliqui el
màxim de partida possible.

No aprovat:
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EN CONTRA: 6: ERC
A FAVOR: 5: JUNTS + PSC
Estem vivint un any atípic pel que fa a les relacions socials i molt dur econòmicament
parlant per als petits emprenedors, autònoms i entitats locals sense ànim de lucre en
particular.
A la nostra vila tenim l’exemple de l’Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari
i Industrial APPFI, que degut a les limitacions de mobilitat a sofert una baixada dels
ingressos en visites respecte a l’any passat del 80%
A nivell mundial la pandèmia del la COVID 19 ha canviat els paradigmes de les relacions
humanes, totes les administracions han fet mans i mànigues per a pal·liar els efectes de
la pandèmia sobre els seus administrats, des de tots els punts de vista, sanitari, social i
econòmic.
L’Ajuntament de Móra la Nova també ha engegat accions en aquest sentit i també ha pres
decisions difícils (i polèmiques) com no celebrar la festa major, el tancament preventiu de
les piscines municipals i ajornar la 189 edició de la Fira Agrícola Ramadera i Industrial de
Móra la Nova. Decisions que alhora obren la possibilitat de destinar les partides
pressupostàries assignades als esdeveniments descrits, a altres accions que puguin
dinamitzar sectors econòmics i socials de la població.
El grup socialista de Móra la Nova, sempre hem defensat, que el projecte que lidera l’
APPFI a través dels seus voluntaris, integra les característiques essencials per esdevenir
un projecte transversal, impulsat per qualsevol consistori que eventualment estigui al
capdavant de l’Ajuntament. Es tracta d’un projecte basat en el voluntariat, amb una
vessant turística (el tren i el museu), una vessant industrial (un taller homologat que pot
esdevenir font d’ingressos) i una vessant formativa (mòduls de formació ferroviària).
Es per això que quan estàvem al govern municipal vam establir un compromís amb l’
APPFI de fer un total de 100.000,00€ d’aportacions municipals cada legislatura, que
representa 25.000,00 € anuals. Per a sufragar despeses d’activació i posta en marxa del
tren turístic Lo Caspolino. Independentment d’altres imports puntuals o periòdics que es
puguin fer.
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Es per això que pensant en la finestra d’oportunitat econòmica que ens obre la
cancel·lació de determinades activitats i esdeveniments a Móra la NOVA i la manca de
recursos econòmics de l’APPFI agreujada per la COVID 19, el Grup Municipal Socialista
presenta el següent acords al Ple de l’ajuntament,
1. Fer una modificació de crèdit de les partides esmentades anteriorment, o altres
que pugui considerar la junta de Govern municipal, per un import de 25.000,00 €,
destinats específicament, al projecte d’activació i posta en marxa del futur tren
turístic Lo Caspolino.
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11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER INSTAR AL MANTENIMENT I NETEJA
CAMINS PRINCIPALS DEL TERME MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA.
Llegeix la Moció el Sr. Jordi López.
El Sr. Ferran Rosich diu que el 2020 precisament s'ha invertit molt en camins i que s'intenta
atendre les demandes dels particulars afectats pel mal estat d'algun camí. Diu que enguany
s'ha arreglat el camí del cementiri.
Diu també que les herbes i el desbrossament dels camins ho va fent la brigada.
El Sr. Jordi López pregunta quan a costat el nou camí del riu.
El Sr. Ferran Rosich diu que ha costat 22.000€ però que hi ha una subvenció de 15.000€.

No aprovat:
EN CONTRA: 6: ERC
A FAVOR: 2: PSC
ABSTENCIONS: 3: JUNTS
Estem vivint un any atípic pel que fa a les relacions socials i molt dur econòmicament
parlant per als petits emprenedors i autònoms en particular, entre ells i especialment els
pagesos que no han deixat de treballar en cap moment des del mes de març..
A nivell mundial la pandèmia del la COVID 19 ha canviat els paradigmes de les relacions
humanes, totes les administracions han fet mans i mànigues per a pal·liar els efectes de
la pandèmia sobre els seus administrats, des de tots els punts de vista, sanitari, social i
econòmic.
L’Ajuntament de Móra la Nova també ha engegat accions en aquest sentit i també ha pres
decisions difícils (i polèmiques) com no celebrar la festa major, el tancament preventiu de
les piscines municipals i ajornar la 189 edició de la Fira Agrícola Ramadera i Industrial de
Móra la Nova. Decisions que alhora obren la possibilitat de destinar les partides
pressupostàries assignades als esdeveniments descrits, a altres accions que puguin
dinamitzar sectors econòmics i socials de la població.
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D’altra banda si fem us habitual dels camins principals del terme, ja sigui en la vessant
professional o més lúdica, veiem arreu l’estat de manca de manteniment dels mateixos.
En molts casos el ferm està en mal estat, i ,en pràcticament tots, la vegetació envaeix l’
amplada útil dels mateixos, fent molt difícil el trànsit de vehicles.
Dificultant el dia a dia dels pagesos i treballadors del camp a Móra la Nova.
També de forma no menys important a tots aquells que en fem un ús esportiu o lúdic dels
camins, dificulta els seu ús.
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I finalment oferint una imatge del terme de Móra la Nova al visitant d’un cert desordre i
deixadesa de les infraestructures viaries municipals.
Aprofitant aquesta situació (possible disponibilitat econòmica), la incentivació al sector agrícola
del municipi, l’estat dels camins i com a benefici social per al desenvolupament d’activitat
esportiva i de lleure a la natura, el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords al
Ple de l’ajuntament,
1. Fer una modificació de crèdit de les partides esmentades anteriorment per un
import de 10.000,00 €, destinats específicament, a recursos materials i humans
per a fer un manteniment de xoc integral als camins principals del terme, així com
als més transitats. (camí dels Frares, Camí de Dermes, camí de les Comes, camí
de les deveses, el nou camí del riu)

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER COMBATRE LA PLAGA DE RATES
La Sra. Carmen Ríos llegeix la Moció i comenta que li han arribat queixes de rates al carrer i
també dins i fora de casa.
La Sra. laura Griñó diu que l'Ajuntament té contractada una empresa que fa el seguiment i
sempre que hi ha algú que ens ho comunica es truca a l'empresa.
Diu que l'empresa els va dir que enguany no es tracta de rates al clavegueram sinó de
sellardes, que són rates que estan al camp i probablement vinguin al poble a buscar aigua i
que això ja s'està tractant. Diu que no és lògic que s'hagi de desratitzar tot el poble, ja que hi ha
el perill del contacte del raticida amb nens i gossos.
Afegeix el Regidor Ferran Rosich que tampoc es pot tirar aigua a pressió a les canonandes, ja
que està prohibit.

No aprovat:
EN CONTRA: 6: ERC
A FAVOR: 5: JUNTS + PSC
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Des de fa temps estem rebent comentaris i queixes de veïns sobre la presència de rates de
gran tamany a diversos carrers i places del nostre poble provinents de la xarxa de
clavegueram, que després envaeixen fins i tot propietats privades.
Habitualment es feien campanyes de desratització que tenien controlada i en disminució la
colònia d'aquests animals que son focus de malalties, a part de donar una mala imatge del
nostre entorn i iinquietud al veïnat.
Sembla que la manca de pluja i de no fer descarregues periòdiques a la xarxa de
clavegueram també pot haver ajudat a incrementat la presencia d'aquests rosegadors.
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Es per tots motius que el grup municipal de Junts per Móra la Nova proposa al Ple de
l'ajuntament, per a ser tramitat pel procediment d’urgència, l'adopció del següent ACORD:

1. Executar, amb la màxima celeritat, una campanya de desratització a tot el cas urbà
perifèria, amb una primera acció de xoc contundent i la programació de futures
actuacions periòdiques.

2. Establir un programa de descarregues d'aigua a la xarxa de clavegueram, amb especial
atenció a les apoques de baixa pluviometria.

3. Realitzar controls periòdics de la presencia de rates a la via pública.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER RECLAMAR AJUDES AL GOVERN DE LA
GENERALITAT I DE L’ESTAT A FONS PERDUT PELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ,
COMERÇ, CENTRES D’ESTÈTICA I SIMILARS.
Llegeix la Moció el Sr. Carlos Trinchan.
El Sr. Alcalde proposa que poden recolzar la Moció si s'afegeixen els 2 punts següents:
Quart: Reclamar al Govern espanyol que ajorni el pagament de l’IVA, l’impost de
societats i les cotitzacions a la seguretat social a les empreses afectades per les
noves restriccions encaminades a aturar la proliferació del coronavirus
Cinquè: Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de l’Estat, a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les Associacions
empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC.

Aprovat per unanimitat
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Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les
decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i efecte
de reduir el risc de propagació i d’emergència sanitària provocat per la COVID-19.
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal acompanyar les
decisions que els estaments públics competents creguin oportuns. Tenim un objectiu
compartit, siguem govern o siguem oposició que és l’acabar amb aquesta pandèmia.
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Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de locals
de restauració, centres d’estètica i similars durant com a mínim 15 dies, tindran una clara
afectació per a l’economia local, i especialment als sectors dels nostre municipal afectats pel
tancament.
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures preses pel
Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, graduació i planificació, i el
que és més important quan i com es pensa compensar el sector de manera directa i
immediata: la quantitat anunciada fins ara (40 milions d’euros) és del tot insuficient per a
cobrir les despeses de tancament d’un sector tant important per a l’economia local. És la
nostra obligació denunciar aquest fet on qüestionem la manca de gestió en aquest sentit.
Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest 2020 ha
transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons extraordinaris no
reembonsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de dèficit suspenent les regles fiscals
per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament s’ha disposat al Govern de prioritzar i adaptar
els recursos pressupostaris per lluitar contra la pandèmia.
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat juny es va
presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de tècnics constituït per l’Institut
per a la Qualitat Turística Espanyola en col·laboració amb la Federació Nacional d’Empresaris
d’Oci i Espectacles d’Espanya, i consensuat con l’Associació Espanyola de Serveis de
Prevenció Laboral entre altres entitats del sector i amb els sindicats CCOO i UGT; tot això
coordinat per la Secretaria d’Estat de Turisme, les Comunitats Autònomes i la FEMP.
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures destinades
a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en l'hostaleria i l'oci
nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels focus detectats després de
l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les directius i recomanacions establertes. En
aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn ja va reclamar a les comunitats autònomes ajudes.
I el Govern de l’Estat ja va actuar, facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient
de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del PROCICAT més
sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades alhora que s’ha compromès a
una partida d’ajudes al sector de la restauració, el comerç i centres d’estètica i similars, però
sense encara concretar-les.
Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de disposar d'una
partida per ajudes al sector de la restauració, el comerç, centres de bellesa i similars, sigui
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real i efectiu, i a fons perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del
personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en aquests
sectors.
I també, especialment, volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris
d'aquests sectors, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el tancament de
l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves mesures tornen a
veure com han d'abaixar persianes.
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Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de MORA LA NOVA, sol·licita al
Plenari l’adopció dels següents acords:

Primer: Manifestar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la
Generalitat al sector de la restauració, del comerç, de les centres d’estètica i
similars, són del tot insuficients per poder sobreviure i compensar el cost obligat
del seu tancament, i sol·licitem que s’incrementin i que aquestes siguin ajudes
immediates a fons perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de
locals, sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i
empreses relacionades amb aquests sectors.
Segon: Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat d’
aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària
que patim i que afecti a qualsevol sector, sigui abans del tot consensuada amb
representants, associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva,
i proporcionada aplicació.
Tercer: Quan es puguin tornar a obrir les activitats tancades, l’Ajuntament realitzi
una campanya de suport al consum als establiments del nostre poble i,
especialment, dirigida als sectors afectats.
Quart: Reclamar al Govern espanyol que ajorni el pagament de l’IVA, l’impost de
societats i les cotitzacions a la seguretat social a les empreses afectades per les
noves restriccions encaminades a aturar la proliferació del coronavirus
Cinquè: Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de l’Estat, a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les Associacions
empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC.

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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