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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 08/2021, a celebrar el dia 28/10/2021
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 28 d'octubre de 2021
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 21:00
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)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, NÚM. 07/2021, CELEBRADA EL DIA 23/09/2021.
Aprovada l'acta per unanimitat

INTERVENCIÓ
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, D´UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L’EXERCICI 2021 AMB Nº
10/2021, FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
El Sr. Alcalde explica la finalitat de la modificació de crèdit:
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1.- Per dotar de crèdit pressupostari per abordar el problema de pluvials del barri del Remei
2.- Per poder fer els treballs i estudis tècnics necessaris per demanar la subvenció del DUS
5000 en el marc dels Next Generation. Concretament es vol demanar una subvenció per
eficiència energètica i mobilitat sostenible per l'edifici del'Ateneu Cultural i Escola d'Arts.
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Aprovat per unanimitat

Fets
Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses que es detallen més avall.
Concretament es tracta de tenir crèdit adequat i suficient per poder comptar amb una sèrie de
memòries tècniques per poder demanar una subvenció en el marc dels fons next generation.
Concretament es tracta de la subvenció regulada en el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto,
por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares
locales de energia limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el
marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Les memòries a redactar són per l’edifici de l’ateneu casa de cultura que engloba també l’
escola d’arts. Es tracta de millorar energèticament l’edifici: arreglar tancaments (Teulada) i
posar aïllament; posar plaques fotovoltaiques; en l’àrea de mobilitat posar un carregador de
vehicles elèctrics; posar una il·luminació exterior/interior amb criteris d’eficiència; i legalització
de la instal·lació elèctrica.
Paral·lelament també es dota el crèdit per la redacció del projecte pluvials del passeig de l’
estació amb la intersecció amb el C/ Mossèn Cinto Verdaguer, que també és necessari.

Fonaments de dret
Aquestes despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen
consignació pressupostària, o la que hi ha és insuficient o no ampliable, obliguen a tramitar l’
expedient de suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents crèdits , que s’ha de
finançar amb romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el que disposa l’
article 36.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril que regula les hisendes locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR l’expedient de Modificació de Crèdit, de suplement de crèdit, a finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals d’acord amb la següent
PROPOSTA:
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Consignació del finançament via romanent de tresoreria
per a despeses generals
Aplicació pressupostària ingressos 2021
Org.

Econòmica
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0

Sp.

87000

Procedència
afectat

Descripció
RLT
per
01 despeses
generals

a

finançament

Import

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals ajustat

12.000,00 €

12.000,00 €

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN ALTA
Aplicació pressupostària despeses 2021

Prog.
(àrea de Econòmica Sp.
despesa)

Org.

00

920

22706

Crèdit
Crèdits
definitiu
Descripció aplicació definitius
Import alta
després de
pressupostària
abans
de crèdit
l a
modificació
modificació
Altres estudis i
01 treballs tècnics no
classificats

5.500,00 € 12.000,00 €

TOTAL
IMPORT
MODIFICAT

12.000,00 €

17.500,00 €

SEGON: En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al
BOP i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es
presenten reclamacions.

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

PADRÓ D´HABITANTS
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L´ENCARREC DE GESTIÓ ANTERIOR I
DEL CONVENI DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D´HABITANTS I
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOU ENCARREC DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL
PADRÓ D´HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DEL RESPECTIU CONVENI
REGULADOR.
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Aprovat per unanimitat

Fets
En data 11 d’octubre aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma EACAT notificació
de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l’acord pres en data 27 de novembre de
2020, que diu:

Fonaments de dret
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu que
es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic
de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 92 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 atribueixen competències a la Diputació de Tarragona
per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de
la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del
territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el
de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
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En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així com que “En el
supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà
de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com l’
acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:

1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”, i que
“En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma
diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords
de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant
aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, s’entendrà
que el present te vigència indefinida, en el benentès que l’Ajuntament, que encarrega la gestió
del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants
fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’
ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3
/2004.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:

Ajuntament

Inici Conveni

Móra la Nova

09/04/2008

Segon.- En conseqüència d'això, resoldre el Conveni per la gestió informatitzada del padró
d'habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona, en data 26/03/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’
habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de
la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la
Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni
regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a
la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acord.
Sisè.- Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i
en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius
ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues
administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada
del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants.
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Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la notificació
del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la Diputació
de Tarragona.

Règim de recursos:
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Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la
Diputació de Tarragona , en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
recepció de la seva notificació.

MOCIONS
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER MÓRA LA NOVA DE REBUIG AL PROJECTE DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA
TENSIÓ (MAT) PROMOGUDA PER L´EMPRESA FORESTALIA.
Aprovat per unanimitat

Fets
Fets
Na Maria del Carmen Rios Moreno, amb DNI 39893640W, com a Portaveu del Grup Municipal
de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Móra la Nova, actuant en el seu nom i representació,
presenta la següent:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER
MÓRA LA NOVA,
DE REBUIG AL PROJECTE DE LA L(NIA DE MOLT ALTA TENSIÓ (MAT) PROMOGUDA PER
L'EMPRESA FORESTALIA.
El passat dimecres 28 de juliol del 2021, el Boletin Oficial del Estado (BOP num.179) publicava
un Anunci del Ministerio de Politica Territorial y función Pública del Gobierno de Espafia, en el
que feia públic les intencions de l’empresa privada aragonesa FORESTALIA de la instal•lació
de quatre parcs eòlics i un parc fotovoltaic a l'Aragó (tot i que el projecte tècnic detalla que
seran 21 els parcs), més les seves instal•lacions associades, subestacions elèctriques (SAT) i
que estarien connectats, mitjançant una línia d’evacuació de Molt Alta Tensió (MAT) de 180,58
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km, dels quals aproximadament 154,4km serien a Catalunya, fins arribar a la subestació
elèctrica Punto Sur de REE, situada entre els termes municipals de Vallirana i Begues.
Des de Junts Per Móra la Nova apostem clarament per les energies renovables, tot vetllant per
garantir els subministraments i serveis energètics a la ciutadania i edificis públics municipals en
aquest període de transició cap a la descarbonització i la implantació d'uns serveis de
producció 100% d’energies netes, d’acord amb els objectius marcats per la Comissió Europea.
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La transició energètica ha de ser curosa i respectuosa amb els territoris on s'instal·lin les noves
infraestructures, (parcs eòlics, fotovoltaics, línies..,) que s’han de basar en principis de
respecte, convivència i col·laboració. La construcció de parcs eòlics i solars, imprescindibles
per fer la transició i alhora la independència energètica del país, no pot malmetre la
biodiversitat de l’entorn, menyscabar el paisatge o l’interès públic.
La producció d’energies renovables no pot ser un model d’inversió que únicament generi rèdits
econòmics per a uns pocs, i malbarati els recursos que són de tots, cal apostar per un model
energètic més proper i respectuós amb el seu entorn, basat en una planificació global, sense
oblidar el foment de la producció propera, també l’autoproducció. Apostem per un model que
permeti obtenir l’energia a un cost just per als consumidors, però sobretot apostem per la no
dependència del mercat elèctric actual, caduc i fraudulent i evidentment de la no dependència
energètica de Catalunya de cap altra zona de l'Estat espanyol.
La nova MAT projectada per FORESTALIA, enganyosament anomenada d’evacuació quan es
de transport, travessarà les comarques catalanes de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix
Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès i Baix Llobregat, en un recorregut de 154,38 Km,
creuant per 40 termes municipals catalans, amb una servitud de vol de 43,6 metres d'ample tot
al llarg de la línia.
És evident que els potencials impactes són molts i a molts nivells. Una infraestructura com
aquesta tindrà un enorme impacte a nivell ambiental, paisatgístic, sobre els ecosistemes, i
econòmic.
Considerem que una línia de transport que no vagi associada a una producció renovable feta a
Catalunya, no ens aporta valor econòmic ni ens ajuda a complir amb els objectius de la nostra
11ei del canvi climàtic.
Per tot l’exposat, el grup Municipal de Junts a l'Ajuntament de Móra la Nova diem NO a la
instal·lació de grans infraestructures privades al territori i proposen al Ple l'adopció dels
següents acords.

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.- Rebutjar el projecte i el traçat de la nova Línia MAT promoguda per l'empresa privada
Forestalia, i exigir la seva retirada immediata, tal com s'ha expressat a les ablegacions
presentades per diferents ajuntaments i entitats, que afecta a unes comarques, ja sobradament
castigades pel pas de grans infraestructures.
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Segon.- Manifestar el compromís d'aquest consistori amb el foment de les energies renovables,
d'acord amb el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, fruit d'un procés de
concertació amb la participació de la Taula d'Entitats dels sectors econòmic, social i energètic,
la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l'àmbit
energètic.
Tercer.- Reafirmar el nostre total compromís amb un model energètic renovable,
descentralitzat, de consum pròxim i respectuós amb l'entorn natural, Un model energètic que
doni respostes als reptes globals de la nostra societat i del nostre país, i ens garanteixi la
independència energètica.
Quart.- Reclamar que es realitzin tots els estudis necessaris, amb dades actualitzades, que
analitzin i justifiquin les necessitats energètiques del país des de la perspectiva de canvi de
model energètic cap a una energia més neta i sostenible.
Cinquè.- Que s’avaluïn els desenvolupaments socials i econòmics del territori des de la visió
del nou escenari de transició energètica amb una xarxa elèctrica ajustada i dimensionada a les
necessitats reals del país, així com la integració amb energies renovables.
Sisè.- Demanar s’analitzi la caiguda de demanda que es preveu en els pròxims anys provocada
per la posada en funcionament de moltes instal·lacions d'autoconsum domèstic i industrial.
Setè.- Sol•licitem al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que
defensi els 40 municipis afectats per aquesta mega-infraestructura elèctrica, liderant l'oposició
a aquesta MAT i les seves infraestructures associades.
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, als Ministerios de Política Territorial y función Pública del Gobierno y de Transición
Ecológica del Gobierno España, al municipis de Alcover, Alforja, Almoster, Ascó, Batea, Bràfim,
Corbera d'Ebre, Duesaigües, el Masroig, el Milà, Falset, Gandesa, Garcia, la Bisbal del
Penedès, la Fatarella, la Selva del Camp, l'Albiol, l'Aleixar, l'Arboç, Llorenç del Penedès,
Masllorenç, Montferri, Móra d'Ebre, Nulles, Pradell de la Teixeta, Puigpelat, Riudecols,
Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, Vallmoll, Valls, Vilabella (província de Tarragona) i
Avinyonet del Penedès, Castellet i la Gornal, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat
Sesgarrigues, Santa Margarida i els Monjos, Vallirana i Begues.

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
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DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS DE L´ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 318 AL NÚM. 498
DE 2021
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. 318 al núm. 498 de 2021,
amb un total de 181.
Resum per unitats
28 Àrea de Serveis Interns
5

Alcaldia

7

Àrea intervenció

74 Àrea Secretaria
2

Àrea de Serveis a la Persona

4

Àrea tresoreria

2

Àrea de Serveis al Territori

59 Àrea de Serveis a la Seguretat i Mobilitat

Detall dels Decrets
Núm.
Data
decret

Unitat

Assumpte

23
d e Àrea de
2021Aprovació complement retributiu en les prestacions per incapacitat temporal en
juliol de Serveis
0000318
els membres de la corporació en règim de dedicació.
2021
Interns
23
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 06/2021, a celebrar
juliol de
0000319
Secretaria el dia 29/07/2021'
2021
Aprovació, de la llista definitiva d’ admesos i exclosos del les proves selectives
– sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball
26
de
2021Àrea
concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova,
juliol de
0000320
Secretaria funcionari interí, amb grup de classificació C2 (C2 d’ara endavant), escala
2021
administració especial, subescala serveis especials (Vigilant municipal) per a
cobrir futures necessitats de vigilants municipals
Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7522-2021 Jaime Ortiz Sánchez
0000321
2021
Seguretat
i Mobilitat

2021-

27
juliol

Àrea de
d e Serveis a
de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7526-2021 Juan Fernando Gonzalvo Barberà
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0000322 2021

Seguretat
i Mobilitat

Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia Trànsit Exp. 07/7515 Fermin Javier Marco Vicuña
0000323
2021
Seguretat
i Mobilitat
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Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7528-2021 Pedro Simeon Martos Sánchez
0000324
2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7518-2021 Eduard Moliné Brull
0000325
2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7523-2021 Soledad Jiménez Hombrao
0000326
2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7525-2021 Ana Tafalla Castells
0000327
2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7519-2021 Josep Ramon Penna Margalef
0000328
2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
27
d e Serveis a
2021juliol de l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7524-2021 Teresa Jaumot Solanilla
0000329
2021
Seguretat
i Mobilitat
27
de
2021Àrea
juliol de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 28 de juliol de 2021'
0000330
Secretaria
2021
27
d e Àrea de
2021juliol de Serveis
Aprovació de les nòmines del personal del mes de juliol 2021.
0000331
2021
Interns
27
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 29/2021 de data 28 de juliol de
juliol de
0000332
Secretaria 2021.'
2021
30
d e Àrea de
2021Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
juliol de Serveis
0000333
dietes juliol 2021.
2021
Interns
30
d e Àrea de De nomenament de la senyora MAITE DEL PINO CRESCENTI com
2021juliol de Serveis
funcionària interina en pràctiques, adscrita al servei de vigilants municipals de
0000334
2021
Interns
l´ajuntament de MÓRA LA NOVA
30
d e Àrea de De nomenament del SENYOR FRANCESC MARTÍNEZ JARDÍ com funcionari
2021juliol de Serveis
interí en pràctiques, adscrit al servei de vigilants municipals de l´ajuntament de
0000335
2021
Interns
MÓRA LA NOVA
20213 d'agost À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 30/2021 de data 04 d'agost de
0000336 de 2021 Secretaria 2021.'
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20213 d'agost À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 4 dagost de 2021'
0000337 de 2021 Secretaria
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procés selectiu per la
constitució d’una borsa de treball conjunta de Netejador/a edificis municipals //
20213 d'agost À r e a
Operari al servei de cuina i neteja de l’Ajuntament de Móra la Nova, personal
0000338 de 2021 Secretaria
laboral, amb caràcter temporal, grup de classificació equiparable al grup AP pel
procediment de màxima urgència
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Àrea de
Serveis a
20214 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7521-2021 Issame Tabia
0000339 de 2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20214 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7520-2021 Isabel Mª Rama Carbonell
0000340 de 2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20214 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7527-2021 Yanderi Lisset Rojas Díaz
0000341 de 2021
Seguretat
i Mobilitat
20214 d'agost À r e a
Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 5/2021 per incorporació de
0000342 de 2021 intervenció romanents de crèdit d'exercicis anteriors
D’aprovació d’expedient de modificació de crèdits 6/2021 del pressupost de
20214 d'agost À r e a
despeses de l’exercici 2021, del tipus generació de crèdit, finançat amb
0000343 de 2021 intervenció ingressos de naturalesa no tributària, d’acord amb compromisos ferms d’
aportació
D’aprovació d’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses
20214 d'agost À r e a
de l’exercici 2021 número 07/2021MC, mitjançant transferències de crèdit entre
0000344 de 2021 intervenció
partides
Àrea de
Serveis a
20216 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7530-2021 Ramon Vilas C. B.
0000345 de 2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
20216 d'agost
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7529-2021 Juan José Rodríguez Sabaté
0000346 de 2021
Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
20216 d'agost
Serveis
Contractació d'un peó especialista polivalent. Sr. David Martos Sanchez.
0000347 de 2021
Interns
Àrea de
20219 d'agost
Serveis a Sol·licitud tarja aparcament persones amb disminució
0000348 de 2021
la Persona
20219 d'agost À r e a
0000349 de 2021 tresoreria

Resolució recurs reposició senyor Jordi Escoda Bladé i senyora Bea Sebastià
Navarro sobre liquidació OVP 2n semestre 2020

20219 d'agost À r e a
Sol·licitud d'autorització provisional del vehicle adscrit a la llicència municipal
0000350 de 2021 Secretaria núm. 1 de taxi del Sr. Enric Terzan Pinyol
20219 d'agost À r e a
0000351 de 2021 tresoreria

Resolució recurs reposició senyora Adriana Monclús Montaña sobre liquidació
OVP 2n semestre 2020

20219 d'agost À r e a
Bestreta nòmina mes d’agost 2021 Sr. Gerard Berlanga Perez.
0000352 de 2021 Secretaria
1 0
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2021d'agost
0000353 de 2021

Àrea
Sol·licitud canvi de titularitat dels nínxols 5 B-bis i 9 B-bis
Secretaria

1 0
2021d'agost
0000354
de 2021

Àrea
Butlletí Denúncia nº 007 Diane Elizabet Humphreys
Secretaria

1 0
2021d'agost
0000355
de 2021

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7531-2021 Pedro Simeon Martos Sánchez
Seguretat
i Mobilitat

1 0
2021d'agost
0000356
de 2021

Àrea
tresoreria

1 0
2021d'agost
0000357
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 31/2021 de data 11 d'agost de
Secretaria 2021. Telemàtica via skype.'

1 0
2021d'agost
0000358
de 2021

Àrea
Sol·licitud subvenció per a projectes adreçats a recuperar la memòria
Secretaria democràtica

1 0
2021d'agost
0000359
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 11 d'agost de 2021.
Secretaria Telemàtica via skype'

1 2
2021d'agost
0000360
de 2021

Àrea de
Serveis a
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7532-2021 Elisa Vila Morella
Seguretat
i Mobilitat

1 2
2021d'agost
0000361
de 2021

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procés selectiu per la
constitució d’una borsa de treball conjunta de Netejador/a edificis municipals //
Àrea
Operari al servei de cuina i neteja de l’Ajuntament de Móra la Nova, personal
Secretaria
laboral, amb caràcter temporal, grup de classificació equiparable al grup AP pel
procediment de màxima urgència

1 3
2021d'agost
0000362
de 2021

Àrea
Delegació per absència de les funcions de l’Alcaldia en la 2a Tinent d’Alcalde,
Secretaria Sra. Laura Griñó Serret

1 3
2021d'agost
0000363
de 2021

Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. MONTSERRAT
PEDRET RISCO de data 27/07/2021 RE 3798, sol·licitant l’anul·lació de les
Àrea
liquidacions de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de
Secretaria
Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’immoble del C/Lluís
Perpinyà i Castellà 4, amb referència cadastral 2625454CF0522D0033RE

1 3
2021d'agost
0000364
de 2021

Àrea
Nomenament accidental de secretària-interventora.
Secretaria

1 7
2021d'agost
0000365
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 18 d'agost de 2021'
Secretaria

1 8
2021d'agost
0000366
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 32/2021 de data 18 d'agost de
Secretaria 2021. Telemàtica via skype.'

1 9
2021d'agost
0000367
de 2021

Àrea
Aprovació, si escau, de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procés
Secretaria selectiu – programa de garantía juvenil –

2 0
2021d'agost
0000368
de 2021

Àrea de
Atorgament d’una llicència municipal d´espectacle públic extraordinari. Instal.
Serveis al
lació d´una carpa per a un espectacle de circ. Exp. 4309440003-2021-0000792.
Territori

Canvi de titularitat llicència OVP amb taules i cadires Pl. Catalunya núm. 0008

2 3
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2021d'agost
0000369 de 2021

Àrea
Aprovació, si escau, de la relació definitiva d’admesos i exclosos. Procés
Secretaria selectiu – programa de garantía juvenil 2021.

2 4
2021d'agost
0000370
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 33/2021 de data 24 d'agost de
Secretaria 2021. Telemàtica via skype.'

2 5
2021d'agost
0000371
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 26 d'agost de 2021'
Secretaria

2 7
2021d'agost
0000372
de 2021

Àrea de
Serveis
Aprovació de les nòmines del personal del mes d'agost 2021.
Interns

3 0
2021d'agost
0000373
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 31 d'agost de 2021'
Secretaria

3 0
2021d'agost
0000374
de 2021

Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 34/2021 de data 31 d'agost de 2021'
Secretaria

3 0
2021d'agost
0000375
de 2021

Àrea de
Serveis
Jornada laboral curs 2021-2022 Sra. Dolors Girós Durich.
Interns

3 0
2021d'agost
0000376
de 2021

Àrea de
Serveis
Jornada laboral curs 2021-2022 Sra. Noemí Alcalde Sardà.
Interns

3 0
2021d'agost
0000377
de 2021

Àrea de
Modificació de la jornada de treball i assignació de funcions de Zeladora
Serveis
Ateneu a la Sra. Noura Mataoui.
Interns

3 0
2021d'agost
0000378
de 2021

Àrea de
Serveis
Contractació Sra. Houria Ait-Tahar com a netejadora edificis municipals.
Interns

3 0
2021d'agost
0000379
de 2021

Àrea de
Serveis
Jornada laboral curs 2021-2022 Sra. Alba Giné March.
Interns

3 1
2021d'agost
0000380
de 2021

Àrea de
Serveis
Jornada laboral curs 2021-2022 Sra. Elisabet Muntané Vicente.
Interns

3 1
2021d'agost
0000381
de 2021

Àrea de
Serveis
Jornada laboral curs 2021-2022 Sra. Mònica Pedret Diaz Morillo.
Interns

Àrea de
1
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7536-2021 Manuel Giménez Amaya
0000382
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
1
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7533-2021 Muntatges Hidràulics Tres S. L.
0000383
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
1
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7535-2021 Gemma Jornet Gálvez
0000384
de 2021 Seguretat
i Mobilitat

2021-

Àrea de
1
d e Serveis a
setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7538-2021 Jordan Álvarez González
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0000385 de 2021

Seguretat
i Mobilitat

Àrea de
1
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7539-2021 Eduardo García Company
0000386
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
2
d e Àrea de
2021Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
setembre Serveis
0000387
dietes agost 2021.'
de 2021 Interns

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 7548-2021 Francisco Daniel Izquierdo Galan
0000388
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7549-2021 José Luis Cervelló Som
0000389
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7550-2021 Mohamed Zarraa
0000390
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. Josep Mª Alba Mesalles
0000391
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
3
de
2021Àrea
setembre
Resolució (CEM) Sol·licitud règim de concessió 82 D Núria Clua Gómez
0000392
Secretaria
de 2021
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7546-2021 Jose Casadó Escribà
0000393
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7547-2021 Olga Matias Piñol
0000394
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7561-2021 Gemma Jornet Gálvez
0000395
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7559-2021 Tomás Sánchez Piñol
0000396
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
Serveis a
2021-

3
de
setembre

(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7560-2021 Carles Solé Roca
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0000397 de 2021

l a
Seguretat
i Mobilitat

Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7558-2021 Alexander Richard Allen Rutter
0000398
de 2021 Seguretat
i Mobilitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7545-2021 Araceli Racero Barceló
0000399
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7551-2021 María Sepúlveda Invernot
0000400
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7557-2021 Pedro Simeon Martos Sánchez
0000401
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7553-2021 Osias Sibayan Llusala
0000402
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7552-2021 Multicar Peri S. L.
0000403
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7554-2021 Teresa Jaumot Solanilla
0000404
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7544-2021 Arval Service Lease
0000405
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7542-2021 Ioan Ulica
0000406
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7543-2021 Volkswagen Renting S. A.
0000407
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7540-2021 Eduard Moliné Brull
0000408
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
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Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7541-2021 Teresa Jaumot Solanilla
0000409
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
3
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7537-20221 Anna Gironès Sancho
0000410
de 2021 Seguretat
i Mobilitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Modificació del contracte de treball del Sr. Eduard Font San José.
0000411
de 2021 Interns
3
de
2021Àrea
setembre
Imposició sanció expedient sancionador nº 06/7506-2021
0000412
Secretaria
de 2021
7
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 35/2021 de data 8 de setembre de
setembre
0000413
Secretaria 2021.'
de 2021
7
de
2021Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 8 de setembre 2021'
0000414
Secretaria
de 2021
8
de
2021Àrea
setembre
Imposició sanció 05/7402-2021 Magdalena Sánchez López
0000415
Secretaria
de 2021
Àrea de
8
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08-7563-2021 Salvador Luque Gómez
0000416
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
8
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Bestreta nòmina setembre 2021 Sr. Gerard Berlanga Perez.
0000417
de 2021 Interns
Aprovació, de l´adhesió al conveni entre L'AGÈNCIA ESTATAL
9
de
2021Àrea
D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
setembre
0000418
Secretaria MUNICIPIS I PROVÍNCIES en matèria de subministrament d'informació de
de 2021
caràcter tributari a les entitats locals
10
de
2021Àrea
setembre
Aprovació de les línies fonamentals del Pressupost per l’any 2022.
0000419
intervenció
de 2021
13
de
2021setembre Alcaldia
0000420
de 2021

Resolució del recurs de reposició interposat pels senyors Raul Alvarado
Menéndez i Julia Menchaca Urruticoechea sol•licitant l’anul•lació de les
liquidacions de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’immoble del C. L’Estel, 1 Major, núm. 106 de Móra la Nova.

13
de
2021setembre Alcaldia
0000421
de 2021

Resolució del recurs de reposició interposat per la senyora Aurora Clavero
Ayet sol•licitant l’anul•lació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’
immoble de l´Avda. Lluís Companys, 46 de Móra la Nova.

13
de
2021setembre Alcaldia
0000422
de 2021

Resolució del recurs de reposició interposat per la senyora M. Francesca
Flores Cirac sol•licitant l’anul•lació de les liquidacions de l’Impost sobre l’
increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en relació a la
transmissió de l’immoble del C. Ventura Gassol, núm. 5, 2n. 2a de Móra la
Nova.

13
de
2021setembre Alcaldia
0000423

Resolució del recurs de reposició interposat per la senyora M. Pilar Sancho
Font sol•licitant l’anul•lació de les liquidacions de l’Impost sobre l’increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’
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de 2021

immoble del C. La Unió, núm. 8 de Móra la Nova.

Aprovació de rectificació d'errors del Decret d'Alcaldia 2021-000363, de la
Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. MONTSERRAT
14
de
2021Àrea
PEDRET RISCO de data 27/07/2021 RE 3798, sol·licitant l’anul·lació de les
setembre
0000424
Secretaria liquidacions de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de
de 2021
Naturalesa Urbana, en relació a la transmissió de l’immoble del C/Lluís
Perpinyà i Castellà 4
14
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Modificació del contracte de treball de la Sra. Immaculada Franch Alentorn.
0000425
de 2021 Interns

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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14
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 36/2021 de data 15 de setembre de
setembre
0000426
Secretaria 2021.'
de 2021
14
de
2021Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 15 de setembre de 2021'
0000427
Secretaria
de 2021
15
de
2021Àrea
Resolució (CEM) Sol·licitud règim de concessió nínxols nº 185 i 186
setembre
0000428
Secretaria departament F Mª Carme Gironés Jaumot
de 2021
Àrea de
15
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7562-2021 Josep Mª Alba Mesalles
0000429
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
15
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7541-2021 Teresa Jaumot Solanilla
0000430
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
15
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7565-2021 Carlos Manuel Mejia Corona
0000431
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
15
de
2021Àrea
setembre
Estimació plec de descàrrec sanció 06/7507-2021 Immaculada Franch Alentorn
0000432
Secretaria
de 2021
15
de
2021Àrea
Resolució (CEM) Autorització col·locació làpida nínxols 185- 186 Departament
setembre
0000433
Secretaria F
de 2021
15
de
2021Àrea
setembre
Desestimació plec de descàrrec sanció nº 07/7521-2021
0000434
Secretaria
de 2021
Àrea de
15
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7555-2021 José Javier García Blázquez
0000435
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
15
de
2021Àrea
setembre
Butlletí Denúncia nº 008 Antonio Garcia Montes
0000436
Secretaria
de 2021
15
de
2021Àrea
setembre
Butlletí Denúncia nº 009 Laura Casado Garcia
0000437
Secretaria
de 2021
2021-

15
de
setembre À r e a

Resolució (CEM) Sol·licitud canvi titularitat nínxol C91 Juan Luis Cabezas
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0000438 de 2021

Secretaria Jacobi

15
de
2021Àrea
setembre
Imposició de sanció nº 06/7516-2021 Marta Pujol Mestres
0000439
Secretaria
de 2021
15
de
2021Àrea
setembre
Estimació Plec de descàrrec sanció nº 08/7536
0000440
Secretaria
de 2021
15
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Modificació del contracte de treball de la Sra. Alicia Casas Pelegrin.
0000441
de 2021 Interns

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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16
de
OBERTURA D'UN COMPTE BANCARI PER LA TRAMITACIÓ
2021Àrea
setembre
ELECTRÒPNICA DELS PAGAMENTS ESTABLERTS EN EL CATÀLEG DE
0000442
intervenció
de 2021
SERVEIS DE LA PLATAFORMA ACTIO
16
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Contractació de personal dins del programa de Garantia Juvenil 2021.
0000443
de 2021 Interns
16
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
setembre
0000444
Secretaria Comptes a celebrar el dia 21/09/2021'
de 2021
17
de
2021Àrea
setembre
Imposició sanció 06/7505-2021 Susana Valenzuela Maldonado
0000445
Secretaria
de 2021
17
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Bestreta paga extra nadal 2021 Sr. Gerard Berlanga Perez.
0000446
de 2021 Interns
17
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Contractació del Sr. Manel Muñoz Martin com Peó Especialista Polivalent.
0000447
de 2021 Interns
17
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 07/2021, a
setembre
0000448
Secretaria celebrar el dia 23/09/2021'
de 2021
21
de
2021Àrea
setembre
Estimació plec de descàrrec sanció 08/7547-2021
0000449
Secretaria
de 2021
21
de
2021Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 22 de setembre de 2021'
0000450
Secretaria
de 2021
21
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 37/2021 de data 22 de setembre de
setembre
0000451
Secretaria 2021.'
de 2021
22
de
2021Àrea
setembre
Imposició sanció butlletí denúncia nº 003
0000452
Secretaria
de 2021
Àrea de
23
d e Serveis a
2021(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7569-2021 María de Magdala Armenteros
setembre l a
0000453
Delpueyo
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
23
d e Serveis a
2021setembre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7567-2021 Eduardo García Company
0000454
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
24
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Contractació Peó Especialista Polivalent, Sr. Serdar Topchu.
0000455
de 2021 Interns
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27
d e Àrea de
2021setembre Serveis
Aprovació de les nòmines del personal del mes de setembre 2021.
0000456
de 2021 Interns
27
de
2021setembre Alcaldia
0000457
de 2021

Delegació per absència de les funcions de l’Alcaldia en el Primer Tinent
d´Alcalde, Sr. Jesús Alvarez Vilàs

28
de
2021Àrea
setembre
Butlletí Denúncia nº 011
0000458
Secretaria
de 2021

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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28
de
2021Àrea
setembre
Incoació d´un expedient per la tramitació d’un Bé Cultural d’Interès Local
0000459
Secretaria
de 2021
28
de
2021Àrea
setembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 29 de setembre de 2021'
0000460
Secretaria
de 2021
28
de
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 38/2021 de data 29 de setembre de
setembre
0000461
Secretaria 2021.'
de 2021
Àrea de
1
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG)Denúncia trànsit Exp. 09/7168-2021 J Morell S. L.
0000462
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
1
Àrea de
2021Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
d'octubre Serveis
0000463
dietes setembre 2021.
de 2021 Interns
4
2021Àrea
Baixa per error material en una liquidació de PLUSVALUA a nom del senyor
d'octubre
0000464
Secretaria Xavier Algueró Camas. Liquidació núm. 43095-352-2021-01-001818.
de 2021
4
Àrea de
2021Atorgament a la Sra. Sònia Solà Ciutat la jornada reduïda per motiu de
d'octubre Serveis
0000465
conciliació familiar.
de 2021 Interns
5
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 39/2021 de data 06 d'octubre de
d'octubre
0000466
Secretaria 2021.'
de 2021
5
2021Àrea
d'octubre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 06 d'octubre de 2021.'
0000467
Secretaria
de 2021
Àrea de
6
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7570-2021 Mioara Moisa
0000468
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
6
2021Àrea
d'octubre
Estimació plec de descàrrec sanció expedient nº 08/7558-2021
0000469
Secretaria
de 2021
Àrea de
6
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7568-2021 Antonio Dieguez Frenández
0000470
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
6
2021Àrea
d'octubre
Butlletí Denúncia nº 012 Eduardo Burgueño Rodríguez
0000471
Secretaria
de 2021
2021-

6
Àrea
d'octubre

Estimació Plec de descàrrec sanció nº 08/7545-2021
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0000472 de 2021

Secretaria

Aprovació, si escau, de la petició d´una subvenció destinada al recolçament de
6
Àrea de
2021l´activitat comercial en zones rurals per l´exericici 2021, dins del marc del Pla
d'octubre Serveis al
0000473
de Recuperació, Transformació y Resiliència del Ministerio de Industria,
de 2021 Territori
Comercio y Turismo.
6
Àrea de
2021Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora Consol Piñol
d'octubre Serveis
0000474
Bonfill contra l’Ajuntament de Móra la Nova.
de 2021 Interns

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Resolució del recurs de reposició interposat per la senyora Iolanda Obrero
6
2021Àrea
Quintana contra la liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valors dels
d'octubre
0000475
Secretaria Terrenys de Naturalesa Urbana en relació a la transmissió de l’immoble del C.
de 2021
11 de Setembre, núm. 5, 1r A de Móra la Nova.
6
2021Àrea
d'octubre
Butlletí Denúncia nº 014 Sra. Laura Casado García
0000476
Secretaria
de 2021
7
2021Àrea
d'octubre
Butlletí Denúncia nº013 Enoc López Marín
0000477
Secretaria
de 2021
Àrea de
7
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 09/7571-2021 Mohamed Amine Zaidi
0000478
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
7
Àrea de
2021d'octubre Serveis a Bestreta nòmina octubre 2021 Sr. Gerard Berlanga Perez
0000479
de 2021 la Persona
7
2021Àrea
Resolució d'Alcaldia aprovant l'expedient de contractació. Estands i mobiliari
d'octubre
0000480
Secretaria Fira d'octubre 2021
de 2021
1 1
2021Àrea
Aprovació de documentació justificativa de subvenció de l'AMPA de Móra la
d'octubre
0000481
Secretaria Nova
de 2021
1 1
2021Àrea
d'octubre
Ajut extraordinàri (jocs escolars) AMPA
0000482
Secretaria
de 2021
Aprovació de l’adjudicació definitiva del contracte de subministrament
1 3
2021Àrea
“consistent en el lloguer i els treballs d’instal•lació (muntatge i desmuntatge)
d'octubre
0000483
Secretaria dels estands per a la celebració de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial”. Any
de 2021
2021
1 3
2021Àrea
Modificació de crèdits del pressupost de despeses de l’exercici 2021 número 09
d'octubre
0000484
intervenció /2021MC, mitjançant transferències de crèdit entre partides. Alcaldia
de 2021
1 3
2021Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 40/2021 de data 14 d'octubre de
d'octubre
0000485
Secretaria 2021.'
de 2021
1 3
2021Àrea
d'octubre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 14 d'octubre de 2021.'
0000486
Secretaria
de 2021
Àrea de
1 4
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 10/7572-2021 Arval Service Lease S. A.
0000487
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
1 4
2021Àrea
d'octubre
Canvi de titularitat del títol del nínxol C32 Enriqueta Merino
0000488
Secretaria
de 2021
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1 4
2021Àrea
Autorització col·locació de làpida nínxol 208 D
d'octubre
0000489
Secretaria
de 2021
Àrea de
1 4
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 10/7573-2021Jordi Vidal Rojas
0000490
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
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Àrea de
1 4
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7543-2021 David Moreno Sancho
0000491
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
1 4
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 10/7169-2021 Alphabet España Fleet Management
0000492
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
Àrea de
1 4
Serveis a
2021d'octubre l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 08/7544-2021 Inés Carreras Pedret
0000493
de 2021 Seguretat
i Mobilitat
1 5
2021Àrea
Aprovació de pagaments a justificar senyor Albert Lleberia Calanda fins 28 de
d'octubre
0000494
intervenció desembre de 2021
de 2021
1 8
2021Àrea
d'octubre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 19 d'octubre de 2021.'
0000495
Secretaria
de 2021
1 8
2021Àrea
d'octubre
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 41/2021 de data d'octubre de 2021.'
0000496
Secretaria
de 2021
1 9
Àrea de
2021d'octubre Serveis
Bestreta paga extra Nadal 2021 Sr. Gerard Berlanga Perez.
0000497
de 2021 Interns
1 9
2021Àrea
d'octubre
0000498
tresoreria
de 2021

Pagament de despeses per locomocions i dietes membres del Govern Local i
personal no directiu fins 15/10/21

PRECS I PREGUNTES
6. PRECS I PREGUNTES.
La Sra. M. Carmen Ríos pregunta on s'aboquen les bosses de la brossa de la brigada i si se'n
fa selecció i si se sap quan s'ha recollit.
El Sr. Ferran Rosich diu que la brigada recolleix les bosses de brossa que estan fora de lloc i
les porten a l'abocador. Diu que les de davant de les cases les deixen. Diu també que amb el
nou sistema de recollida les bosses són moltes menys que quan hi havien les illes de
contenidors. Diu que la brigada sempre ha recollit aquestes bosses.
El Sr. Marc Fontanet pregunta qui ho puja a l'abocador.
El Sr. Jesús Álvarez diu que ho fa Transcrispi (ja que l'AJuntament no està autoritzat).
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A continuació diu que la pregunta és "per què la gent incívica tira"? Per què no denunciem
l'incivisme i denunciem el servei de recollida?. I diu que si no hi ha col·laboració ciutadana és
difícil gestionar la brossa.
El Sr. Carlos Trinchan pregunta sobre la possibilitat de posar càmares de vigilància als
contenidors.
El Sr. Alcalde diu que no és tan fàcil a lo que el Sr. Jesús Álvarez afegeix que hi ha d'haver una
autorització de més amunt.
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El Sr. Ferran Rosich diu que està content amb la resposta exemplar del poble.
La Sra, M. Carmen Ríos diu que el grup de Junts són el Marc, el Carlos i ella i que no els poden
repercutir les interaccions de les xarxes socials.
Diu també que els hagués agradat que els haguessin critat abans de canviar el sistema de
recollida.
El Sr. Jesús Álvarez diu que ho van explicar.
La Sra. Carmen Ríos diu que tan sols els van parlar d'una petita prova pilot en una part del
municipi.
El Sr. Alcalde diu que es va dir que hi havia la intenció.
La Sra. Carmen Ríos pregunta sobre el tancament de l'oficina del BBVA, i demana si
l'Ajuntament s'ha posat en contacte en aquesta entitat bancària.
El Sr. Alcalde diu que no és veritat que l'oficina es tanqui (passarà a tenir 1 treballador/a) i que
malgrat això l'AJuntament té poca capacitat per evitar tancaments d'oficines bancàries.
La Sra. Carmen Ríos pregunta per l'execució de l'obra del Moll de Càrrega.
El Sr. Alcalde diu que la subvenció de cultura ha estat insuficient per costejar l'obra i falten uns
70.000 € i que a més a més el mes de març de 2022 l'obra hauria d'estar executada.
El Sr. Marc Fontanet pregunta si s'hauran de retornar els diners a Cultura si l'obra no és fa,
responent el Sr. Alcalde que sí.
Diu que es compromet a donar 30.000€ a l'APPFI el proper 2022.
El Sr. Carlos Trinchan pregunta quantes denúncies s'han posat.
El Sr. Ferran Rosich diu que 14 denúncies.
El Sr. Carlos Trinchan pregunta pel responsable de la Fira del Vi (atés que va veure molta cua
en la compra de tiquets el dissabte per la tarda). Diu que l'antiga responsable els hi ha dit que
abans hi havien 4 hostesses i el dissabte només n'hi havien 2.
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La Sra. Miriam Vinaixa diu que són: el Sr. Joan Casanova, el Sr. Marc Romera, la Sra. Marta
Buch i el Sr. Antoni Cutrona.
La Sra. Miriam Vinaixa diu que sempre hi han 2 hostesses a cada estand però que el dissabte
degut a l'afluència de gent en van posar 4.
El Sr. Carlos Trinchan diu que no es va convocar la Comissió Informativa de Lleure en ocasió
de la Fira
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El Sr. Alcalde diu que en properes ocasions ho tindran en compte, que enguany quan se'n van
donar compte ja s'havia passat el termini de convocar.
El Sr. Carlos Trinchan diu que al barri del remei hi ha una farola que enlluerna.
El Sr. Jesús Álvarez diu que es va doblegar la faraola fruit d'un accident, que ho arreglaran.
El Sr. Alcalde diu que en la informació (buttlleta) enviada a les llars per part de JUNTS es parla
de possible corrupció per part de l'equip de govern en l'expedient del sinistre del parquet del
pavelló d'esports. Diu que una cosa és insultar i l'altra és acusar de corrupció, que espera que
ho tinguin ben documentat atés que ho ha passat al bufet d'advocats d'ERC i en cas que es
consideri oportú es demnadarà a la responsable del grup de JUNTS.
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Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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