Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple extraordinari d'organització municipal el dia 04/07/2019 - Sessió núm. 72019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 4 de juliol de 2019
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:00
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. PLE DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ DE DATA 15/06/2019
Aprovada l'acta del Ple de constitució per unanimitat

Alcaldia
2. APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
El Sr. Alcalde fa una breu lectura de la proposta tot explicant quina serà la periodicitat dels
plens ordinaris.

Aprovat per unanimitat

Fets
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1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2. En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que per acord
de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al ple de constitució, s’
estableixi, entre d’altres, la periodicitat de les sessions del mateix respectant, en tot cas, el
mínim previst a la normativa.

Fonaments de dret
1. Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

2. D’acord amb els articles 38 i 78 ROF, en relació amb l’article 46.2.a LBRL, la periodicitat
de les sessions ordinàries del ple serà fixada per acord del propi ple adoptat en sessió
extraordinària que haurà de convocar l’alcalde/essa dins dels 30 dies següents al de la
sessió constitutiva de la corporació i no podrà excedir els límits següents:
- En municipis de més de 20.00 habitants: com a mínim cada mes.
- En municipis d’entre 5.001 i 20.00 habitants: com a mínim cada 2 mesos.
- En municipis fins a 5.000 habitants: com a mínim cada 3 mesos.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: DETERMINAR que la celebració de les sessions ordinàries del Ple, es duran a
terme, cada 3 mesos durant l’última quinzena del mes en dijous, a les 19:30 hores, dia i
hora que es podran canviar mitjançant el Decret d’Alcaldia de convocatòria de la sessió,
amb el consentiment dels grups de l’oposició.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

3. APROVACIÓ DEL MANTENIMENT DE COMISSIONS INFORMATIVES I ESTABLIMENT
DE LA SEVA COMPOSICIÓ.
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El Sr. Alcalde fa una breu explicació de la proposta de manteniment de les comissions
informatives tot mencionant els regidors que ocuparan cada comissió informativa.

Aprovat per unanimitat

Fets
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, la normativa de règim local permet constituir òrgans que tinguin per
objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió
del ple, en aquells municipis en què la seva existència no és obligatòria.
Altrament, d’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la
comissió especial de comptes existeix en tots els municipis, essent necessari determinar-ne
la seva composició.
L’organització de la present Corporació compta amb les següents Comissions Informatives,
ja creades:
a) Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de Comptes, que comprèn les àrees
de Serveis, Governació, Cementiri, Protecció Civil; Medi Ambient, Urbanisme, Obres i
Sanitat; Hisenda, Comerç, Promoció industrial/Ocupació;
b) Comissió Informativa Social, Cultural i de Lleure que comprèn les àrees de Agricultura,
Esports i Turisme; Festes, Fires, Educació i Joventut; Serveis Socials, Cultura, Dona i
Comunicació i Protocol
Per part dels representants dels diferents grups politics que formen la corporació s’han
presentat escrit designants els membres que formaran part de les comissions.

Fonaments de dret
1. Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
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2. D’acord amb l’article 20 LRBRL, en relació amb l’article 60 TRLMRLC, els òrgans que
tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
la decisió del ple existeixen:
• en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants
• en tots els municipis que siguin capital de comarca
• en la resta de municipis, quan així ho disposa el seu ROM o així ho acordi el ple
3. D’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la
comissió especial de comptes existeix en tots els municipis la qual serà constituïda per
membres dels diferents grups polítics de la Corporació.
4. Les comissions informatives celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat que
acordi el Ple en el moment de constituir-les, tal i com disposa l’article 134 ROF, el qual
afegeix que les sessions es celebraran en els dies i hores que estableixi l'Alcalde o
President de la Corporació, o el seu respectiu President, els qui podran així mateix,
convocar sessions extraordinàries o urgents d'aquestes.
5. D’acord amb l’article 60.5 TRLMRLC les comissions són integrades pels membres que
designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els
mateixos criteris de representativitat o proporcionalitat.
6. L’alcalde és el president nat de totes les comissions, sens perjudici de la possibilitat de
delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la
pròpia comissió, un cop efectuada la corresponent elecció per aquesta, tal i com determina l’
article 125.c ROF.
7. D’acord amb l’article 38 ROF, en sessió extraordinària que haurà de convocar l’alcalde
/essa dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació, el ple haurà
de resoldre, entre d’altres, sobre la creació i composició de les comissions informatives.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Mantenir les comissions informatives de caràcter permanent següents:
a) Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de Comptes, que comprèn les àrees
de Serveis, Governació, Cementiri, Protecció Civil; Medi Ambient, Urbanisme, Obres i
Sanitat; Hisenda, Comerç, Promoció industrial/Ocupació;
b) Comissió Informativa Social, Cultural i de Lleure que comprèn les àrees de Agricultura,
Esports i Turisme; Festes, Fires, Educació i Joventut; Serveis Socials, Cultura, Dona i
Comunicació i Protocol
SEGON. La Comissió Informativa de Tècnica, Econòmica i Especial de Comptes estarà
integrada per les persones següents:

President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
- 2 representants del Grup Municipal de ERC
- 2 representants del Grup Municipal de JUNTS
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- 1 representant del Grup Municipal de PSC

Secretari: El secretari general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
TERCER. La Comissió Informativa Social, Cultural i de Lleure estarà integrada per les
persones següents:

President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
- 2 representants del Grup Municipal de ERC
- 2 representants del Grup Municipal de JUNTS
- 1 representant del Grup Municipal de PSC

Secretari: El secretari general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
QUART. Aquestes comissions duran a terme les seves sessions a les 20:00 hores del dia
corresponent abans de cada sessió plenària, d’acord amb la periodicitat establerta per a les
sessions plenàries.
CINQUÈ. Publicar al portal de transparència la composició i funcions de les comissions d’
acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

4. APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.
El Sr. Alcalde explica breument el contingut de la proposta.

Aprovat per unanimitat

Fets
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1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2. En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que per acord
de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al ple de constitució, s’
estableixi, entre d’altres, el nomenament de representants de la corporació en òrgans
col·legiats, que siguin competència del ple.

Fonaments de dret
1. Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
d. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (LTC)

2. D’acord amb l’article 38 ROF, en sessió extraordinària que haurà de convocar l’alcalde
/essa dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació, el ple haurà d’
adoptar, entre d’altres, l’acord de nomenament de representants en la corporació en òrgans
col·legiats, que siguin competència del ple.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Designar com a representants de la corporació en els organismes i entitats als
següents membres:
ORGANISME O ENTITAT

REPRESENTANT/S

Consorci per a la promoció del sòl industrial del Molló

- Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira, alcalde president
de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
- Sra. Laura Griñó Serret, regidora de l’àrea d’Hisenda
de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Consell Escolar del CEIP “3 d’abril” de Móra la Nova

– Sra. Miriam Vinaixa Rey, regidora delegada de l’àrea
d’ensenyament o persona en qui delegui

Consell Escolar de la Llar d’infants Municipal “El – Sra. Miriam Vinaixa Rey, regidora delegada de l’àrea
Comellar” de Móra la Nova
d’ensenyament o persona en qui delegui
Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre

- Sr. Ferran Rosich Prunera, regidor delegat de l’àrea d’
esports de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

- Sra. Sra. Miriam Vinaixa Rey, regidora delegada de l’
Comissions d’ensenyament d’ESO del municipi de
àrea d’ensenyament de l’Ajuntament de Móra la Nova,
Móra la Nova
o persona en qui delegui.
- Sra. Laura Griñó Serret, regidora delegada de l’àrea
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques de promoció industrial i ocupació de l’Ajuntament, o
persona en qui delegui.
- Sra. Laura Griñó Serret, regidora delegada de l’àrea
Consell de participació de la Residència i centre de
de serveis socials de l’Ajuntament, o persona en qui
dia de Móra la Nova
delegui.
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Consell Rector del Grup Sagessa

- Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira, alcalde president
de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
- Sra. Laura Griñó Serret, regidora de l’àrea d’Hisenda
de l’Ajuntament, o persona en qui delegui. (SUPLENT)

- Sr. Laura Griñó Serret, regidora delegada de l’àrea
de turisme de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Fundació per la preservació del patrimoni ferroviari i
- Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira, alcalde president
industrial de Móra la Nova
de l’Ajuntament, o persona en qui delegui. (SUPLENT)
Comissió de seguiment del Pla Català de l’Esport a l’ – Sr. Ferran Rosich Prunera, regidor delegat de l’àrea
Escola de Móra la Nova
d’esports de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

- Sr. Laura Griñó Serret, regidora delegada de l’àrea
de turisme de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Institut Ramon Muntaner

- Sra. Maria Font Vallespí, Regidora de Cultura.
- Sra. Míriam Vinaixa Rey, Regidora d´Educació
(SUPLENT)

Consorci LOCALRET

- Sra. Laura Griñó Serret, Regidora d’hisenda.
- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde. (SUPLENT)

Federació de Municipi de Catalunya

- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde.
- Sra. Laura Griñó Serret, Regidora d’Hisenda.
(SUPLENT)

Associació Catalana de Municipis

- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde.
- Sra. Laura Griñó Serret, Regidora d´Hisenda.
(SUPLENT)

MADE – Mesa d´alcades de l´energia de Catalunya

- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde.
- Sr. Jesús Álvarez Vilàs, Regidor de Protecció Civil.
(SUPLENT)

Comité d´informació de la Central Nuclear d´Ascó

- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde.
- Sr. Jesús Álvarez Vilàs, Regidor de Protecció Civil.
(SUPLENT)

Associació de Municipis per la Independència

- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde.
- Sr. Laura Griñó Serret, Regidora d´Hisenda.
(SUPLENT)

AMAC – Associació de Municipis afectats per centrals - Sr. Jesús Álvarez Vilàs, Regidor de Protecció Civil.
nuclears.
- Sr. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde . (SUPLENT)
- Sra. Maria Font Vallespí, Regidora de Comunicació.
Consorci públic per la gestió de la TV pública local de
- Sra. Míriam Vinaixa Rey, Regidora de Festes.
les Terres de l´Ebre
(SUPLENT)

SEGON. Notificar aquests acords a cadascuna de les persones designades i als
organismes
esmentats.
TERCER.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art.
9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

Règim de recursos:

Transcripció de l'acta número 2019-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 12/07/2019, 12/07/2019

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

5. APROVACIÓ, SI ESCAU DE DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER
NOVES DESIGNACIONS I PER L’ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIES DE MEMBRES DE LA
COMISSIÓ DE FIRES
El Sr. Alcalde explica breument la proposta tot indicant que es tracta de la delegació d'altes
i baixes de membres de la comissió de fires a la Junta de Govern Local per raons d'agilitat.
El Sr. Carlos Trinchan diu que votaran en contra, perquè entenen que no es pot buidar de
contingut el Ple. Diu també que és important que els partits de l'oposició puguin dir lo seu.
La Sra. M. Carmen Ríos diu que tota assistència a una comissió que porti retribucions ha
de passar pel Ple i afegeix que no voldrien que es treguin competències del Ple.
El Sr. Jesús Álvarez diu que cal pensar també en possible persona que després de
renúnciar podria cobrar ja que no s'ha acordat per Ple la seva baixa. Creiem que és més
àgil acordar les baixes i altes en Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde diu que les quanties que es donen a la Comissió de fires són petites. Diu que
en Junta de Govern Local es prenen decisions de molt més calat, sota la responsabilitat
que això requereix

6 vots a favor: ERC
5 vots en contra: 3 de JUNTS + 2 de PSC

Fets
Vist que per acord del Ple de data 29/12/2016 es va procedir a constituir la Comissió de
Fires: de La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, la Fira Intercomarcal de l’
Oli i la Fira de Brocanters amb la finalitat de potenciar la unió de tots els ciutadans, les
associacions, etc., del municipi de Móra la Nova, a través de les seves propostes de
programació lúdico-festiva.
Vist que es considera necessari per tal d’agilitzar els tràmits de les baixes i altes (sol·licituds
de baixa i noves designacions de membres de la Comissió de Fires) en relació a la
composició de l’esmentada Comissió de Fires

Fonaments de dret
PRIMER. La Legislació aplicable és la següent:
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- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Els articles 130, 131 i 139.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
SEGON. D'acord amb el que estableix l'article 130 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, el Ple de la Corporació podrà acordar l'establiment de Consells
Sectorials, la finalitat serà la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves
associacions en els assumptes municipals.
TERCER. El procediment per a la constitució d'un òrgan de participació és el següent:
A. De conformitat amb l'article 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, es constituirà mitjançant Acord del ple.
B. En l'Acord de creació de la Comissió de Fires s'haurà de determinar la
composició, organització i àmbit d'actuació del mateix.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- DELEGAR a la Junta de Govern Local de conformitat amb el que es disposa a
l'art. 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, modificada per Ley 11/1999, de 21 d'abril, de les
competències que corresponen al Ple enumerades a l'art. 131 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, les següents atribucions
només pel supòsit que s’exposa a continuació:

Noves designacions de persones per formar part de la Comissió de Fires i Baixes de
persones que renuncien a formar part de la Comissió de Fires.

SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província aquest acord.

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

6. APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I ASSISTÈNCIES
DELS CÀRRECS ELECTES.
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El Sr. Alcalde explica breument la proposta.

Aprovat per unanimitat

Fets
1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2. En virtut del principi d’autoorganització la normativa de règim local permet que per acord
de ple s’estableixi el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes.
3. Vist que aquest aspecte està regulat a les Bases d’execució del Pressupost del 2018,
prrorrogat pel 2019.

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
d. Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG)
e. Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (RDL 24/2018)
f. Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019
g. Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
h. Ordre EHA/3770/2005, de 1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la
indemnització per us de vehicle particular establerta en el Reial decret 462/2002, de
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
a. Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de les
despeses de locomoció i de les dietes en l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques

2. De conformitat amb l’article 75 LRBRL, en relació amb l’article 166 TRLMRLC, els
membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs,
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a
percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de
la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
L'exclusivitat implica la incompatibilitat per a la percepció d'altres retribucions amb càrrec
als Pressupostos de les Administracions Públiques i s'estén també a l'exercici d'activitats de
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caràcter privat. La incompatibilitat per a l'exercici d'altres activitats retribuïdes, tant de
caràcter públic com privat, es regirà pel que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Per tant,
l'esmentada incompatibilitat retributiva no impedeix l'exercici de les activitats exceptuades
que relaciona l'art. 19 de la Llei 53/1984.
El número de membres amb règim de dedicació exclusiva haurà de respectar els límits
previstos a l’article 75.ter LRBRL.
Pel que respecta al nombre de membres que podran gaudir de dedicació parcial, la Llei no
el limita en cap cas, però en tot cas cal estar al que estableix l’art 75.2 de la LRBRL, que
atribueix aquest dret als membres que ocupen un dels llocs definits en l’esmentat article, és
a dir, Presidència o Vice-presidència, ostentin delegacions o desenvolupin tasques de
responsabilitat que requereixen d’aquest tipus de dedicació.
3. L’establiment de qualsevol règim de dedicació i la quantia de les retribucions a percebre
requerirà, en tot cas, de l’existència de la corresponent consignació pressupostària (cap. I
de la classificació econòmica del pressupost de despeses de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, llevat
de les dietes, que és cap. II).
4. Pel que fa al règim retributiu, aquest haurà de respectar allò que disposa l’article 75 bis
LBRL en relació amb l’article 18 del RDL 24/2018.
5. Segons l'art. 75.3 de la LRBRL, els membres de la Corporació que no tinguin atribuïda
dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col•legiats de la Corporació de la que formen part, en la quantia
assenyalada pel Ple.
6. Segons l'art. 75.4 de la LRBRL (i en el mateix sentit l’article 13.5 ROF), els membres de
la Corporació tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’
exercici del seu càrrec, quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les
normes d’aplicació general en les administracions públiques i les que en aquest sentit
aprova el Ple. Independentment del règim de dedicació que tinguin els càrrecs electes tots
ells podran percebre aquestes indemnitzacions.
En aquest sentit, el Reial decret 462/2002, així com també les Ordres EHA/3770/2005 i EHA
/3771/2005, de 2 de desembre, fixen els paràmetres a seguir a l’hora d’establir aquestes
indemnitzacions.
7. En aplicació l’ article 75.5 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. Així mateix, d’acord amb l’art.
11 LTC, relatiu a la Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i
patrimonial, l’Administració ha de fer pública, entre d’altres b) Les retribucions,
indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs
de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les
fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el
càrrec..
Vist que les Bases d’Execució del Pressupost prorrogat pel 2019, concretament les Bases
nº 27 (Base 27. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels membres electes), i nº 28 (Base
28. Assignacions a Grups Polítics) regulen aquesta qüestió.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. RATIFICAR la regulació que estableixen les Bases d’execució en relació a les
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels membres electes i en relació a les Assignacions
a Grups Polítics:
Base 27. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels membres electes):
a) Establir que, s'estableixi el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors
de la present corporació:
Nom i cognoms

Règim de dedicació

LAURA GRIÑÓ SERRET

Parcial

Percentatge de dedicació

Retribució (euros bruts
anuals)

18,75 hores setmanals

4.902 €

Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats
de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donantlos d’alta al règim general de la Seguretat Social.
b) Establir, el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
Indemnitzacions
assistència

per

Òrgan Col·legiat

Càrrec

Ple

Regidors que en formen part

118,75 euros/sessió

Junta de Govern Local

Regidors que en formen part

213,75 euros/sessió

Comissió de Coordinació

Regidors que en formen part

160 euros/ sessió

Comissions Informatives

Regidors que en formen part

118,75 euros/sessió

El total d’assistències es veurà limitat pel màxim següent, amb independència que pel
nombre d’assistència en correspongués un import superior:
ÒRGAN
Alcalde

MÀXÍM
1.123,75 €/mes

Regidor de Governació

570 €/mes

Regidor delegat

408,50 €/mes

Regidor no delegat

118,75 €/mes

No tenen dret a rebre indemnització per assistències els regidors que percebin (en el propi
Ajuntament de Móra la Nova) una retribució per dedicació (parcial o exclusiva).
c) Per indemnitzacions.
CONCEPTE
Quilometratge

0,43 €/km

Dieta per un matí

35,70 €

Dieta per una tarda

36,40 €

Dieta per una jornada complerta

62,00 €
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Base 28. Assignacions als grups polítics.
S’estableixen les següents assignacions als grups polítics:
CONCEPTE
Per grup polític degudament constituït

IMPORT
57,5 €/any

Per cadascú dels membres de cada grup polític

29 €/any

Per cadascú dels membres de cada grup polític assistent al Ple

29 €/ple

En any electoral, es meritaran i liquidaran aquestes assignacions als diferents grups
polítics, de forma proporcional als grups polítics sortints i entrants:
- Grups polítics sortints: entre l’ú de gener i la data del dia anterior a la presa de constitució
de la nova Corporació.
- Grups polítics entrants: entre la data de constitució de la Corporació i el 31 de desembre.

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

7. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ ÒRGAN COL•LEGIAT I
COMPLEMENTARI “COMISSSIÓ DE COORDINACIÓ” I DELS SEUS INTEGRANTS I
PERIODICITAT.
El Sr. Alcalde explica breument la proposta.

Aprovat per unanimitat

Fets
1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2.- Per Decret d’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny de 2019, es van atorgar una sèrie
de delegacions a favor dels Regidors Municipals.
3.- Per tal de garantir la cohesió de l’equip de govern i la coordinació entre els integrants
del mateix, a l’hora de garantir una major eficàcia i eficiència en la tasca de govern, i en
virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, el Ple de l’Ajuntament creu convenient la creació de diversos òrgans
municipals de coordinació.
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Fonaments de dret
1.- La creació d’aquests òrgans de coordinació, es fonamenta en l’article, 4.1 a) de la llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 8.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, que regulen la potestat d’autoorganització, i en l’article 48.2 f) i 49 Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, que estableix la possibilitat de crear altres òrgans municipals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Modificar amb efectes a partir de 5 de juliol de 2019 la composició de la
Comissió de Coordinació, amb una periodicitat setmanal, que estarà integrada pels
següents Regidors:

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira, que ostentarà la presidència de l’esmentada
Comissió.
Sr. Jesús Álvarez Vilàs.
Sra. Laura Griñó Serret.
Sra. Miriam Vinaixa Rey.
Sr. Ferran Rosich Prunera.
Sra. Maria Font Vallespí.

SEGON. La periodicitat de les sessions serà setmanal, i les sessions tindran lloc els dimarts
a les 19:00 hores, podent-se modificar el dia i hora mitjançant el Decret de l’Alcaldia de
convocatòria de la sessió.
TERCER.- Traslladar aquest acord als regidors i regidores de l’Ajuntament als efectes
oportuns.

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

Secretaria
8. DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS DE TINENTS D´ALCALDE I MEMBRES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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El Sr. Alcalde dona compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de Tinents d'Alcalde i
membres de la Junta de Govern Local

DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TINENTS D´ALCALDE I MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Per Resolució de l'alcaldia núm. 91/2019 de data 17/06/2019 es van designar els membres
de la junta de govern local i es van nomenar els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Móra
la Nova.
Del qual es dona compte al Ple d’acord amb l’art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Funcionament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
DECRET NÚM. 91/2019
Aprovació del nomenament de Tinents d'Alcalde i Membres de la Junta
de Govern Local
Fets
1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Fonaments de dret
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril (TRLMRLC).
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
D’acord amb l’article 23 LRBRL i, en el mateix sentit, l’article 54 TRLMRLC, la junta de
govern local s’integra per l’alcalde i un número de regidors no superior al terç del nombre
legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l’alcaldia. Les competències de la
junta de govern local seran les que se li atribueixin per delegació de l’alcaldia i del ple de la
corporació.
En tot cas, li correspon l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
Així mateix, correspon a l’alcalde o president, mitjançant Decret, la fixació del dia i hora en
que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la junta de govern local, tal i com estableix
l’article 112.3 ROF.
De conformitat amb els articles 20.1 a) LRBRL i 48 TRLMRLC, els tinents d’alcalde són un
òrgan necessari de l’ajuntament. L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement
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entre els membres de la junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i
com disposen els articles 23.3LRBRL i 55 TRLMRLC.
D’acord amb l’article 46.2 ROF el nombre de tinents d’alcalde no pot excedir del nombre de
membres de la junta de govern local.
Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents d’alcalde es
donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà als designats i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat a comptar
de l’endemà de la signatura de la Resolució de l’alcaldia, excepte que en aquesta es
disposi el contrari, tal i com estableix l’article 46.2 ROF.
En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Nomenar els membres de la junta de govern local d’aquest ajuntament els regidors
i les regidores següents:
SR. JESÚS ÁLVAREZ VILÀS
SRA. LAURA GRIÑÓ SERRET
SRA. MIRIAM VINAIXA REY
Segon.- Designar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, d’entre els membres de la junta de
govern local, els regidors i les regidores següents:
SR. JESÚS ÁLVAREZ VILÀS, primer Tinent d’Alcalde
SRA. LAURA GRIÑÓ SERRET, segona Tinent d’Alcalde
SRA. MIRIAM VINAIXA REY, tercera Tinent d’Alcalde
Tercer.- Fixar com a dia per a dur a terme les juntes de govern, els dimarts a les 18:00
hores, amb la periodicitat setmanal, podent modificar-se el dia i hora de les juntes de
govern mitjançant decret de l’Alcaldia.
Quart.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
Cinquè.- Notificar aquesta Resolució als regidors i a les regidores interessats.
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
Setè.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1.
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació
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L'Alcalde.
Francesc Xavier Moliné Rovira.

9. DONAR COMPTES DE LES DELEGACIONS DE L´ALCALDIA A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I ALS REGIDORS
El Sr. Alcalde fa lectura resumida donant compte del Decret d'Alcaldia de delegacions a la
Junta de Govern Local i a les diferenrs regidories.

DONAR COMPTE AL PLE DE LES DELEGACIONS D’ALCALDIA
Per Resolució de l’alcaldia núm. 106/2019 de data 25 de juny de 2019 l’Alcaldia delega
atribucions a altres òrgans.
Del qual es dona compte al Ple d’acord amb l’art. 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Funcionament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
DECRET DE L'ALCALDIA
106/2019
Decret d'alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern
Local i a les regidories delegades
Vist que es considerà oportú fruit de la nova legislatura 2019-2023 delegar una sèrie de
competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local i a diferents regidories..
Vist que l’actual decret de delegacions nº 156/2017 s’ha de deixar sense efecte ateses les
noves necessitats de delegació fruit de la nova composició de l’equip de govern.
De conformitat amb allò disposat a l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, i amb els articles 43 a 45 i 114 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-.
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la
delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els
municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les
delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables
previstes als articles 21.3 esmentat i 9 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic.
RESOLC:
PRIMER.- Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia 156/2017 de delegacions de
competències a la Junta de Govern Local i a les regidories delegades.
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SEGON.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’
atribucions en les matèries següents:
ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

21.1.d)
LRBRL

Dins aquesta competència s’inclou, entre d’altres assumptes, la sol·licitud de subvencions a
organismes, empreses o entitats. Queda excepcionada aquesta delegació quan sigui urgent
demanar la subvenció (pels terminis establerts en la convocatòria) i no es puguir reunir amb
suficient temps la Junta de Govern Local.

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i autoritzar, disposar i
reconèixer despeses dins del límit de la seva competència.
Queden inclosos en la delegació el reconeixement de triennis i quinquennis al personal de l’
Ajuntament.

21.1.f)
LRBRL

Queda exceptuada d’aquesta delegació en matèria econòmica, l’autorització, disposició i
reconeixement de despeses de personal ocasionades per les nómines mensuals (incloses les
pagues extraordinàries).
Concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades en l'article 158.5 de la Llei 39
/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin
previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el
10 per cent dels seus recursos ordinaris.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no
superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

21.1.g)
LRBRL

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les
bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

21.1.j)
LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no
estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.

21.1 n)
LRBRL

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances
municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

21.1.o)
LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o
concessió i estigui previst en el pressupost.

DA 2a
LCSP 9
/2017

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de
serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.

DA 2a
LCSP 9
/2017

La competència per a la celebració dels contractes privats, així com l'adjudicació de concessions
sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1, no superi
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com
l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
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21.1.q)
LRBRL

Atorgar llicències en general, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la
Junta de Govern Local.

55.1d)
Decret 179
/1995
ROAS + 77 La incoació, resolució i execució d’Ordres d’execució inclosos expedients de protecció de la
i 104 del
legalitat urbanística, llevat de supòsits urgents/imminents
Decret 64
/2014 RPLU
21.1.s)
LRBRL
(només pel
que fa a
liquidacions
tributàries)

Les aprovacions de liquidacions tributaries de tributs, que no estiguin especialment, delegades a
alguna regidoria en concret. Aquesta delegació no inclou altres competències que no sigui les
aprovacions de liquidacions tributaries de tributs.
No es delega tota la competència residual del 21.1.s) LRBRL

TERCER.- Aprovar a favor dels següents regidors, una delegació específica i/o especial d’
atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.3, 43.4 i 43.5 del Reial decret 2568
/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la matèries
següents:
MEMBRE EN QUI ES DELEGA

ÀREES I ATRIBUCIONES DELEGADES
Serveis, Governació, Cementiri i Protecció Civil
Inclou:
a) En relació als serveis, governació, cementiri, Protecció Civil: la direcció
de la Brigada i dels Vigilants Municipals, la direcció de les obres realitzades
per la brigada municipal; la direcció dels serveis de sanejament, d’aigua
potable, d’enllumenat públic, de parcs i jardins i de recollida de residus; la
direcció de la gestió del cementiri municipal; la direcció i seguiment de la
protecció civil.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució.
b) En relació a la via pública, el trànsit i la convivència ciutadana, l’ocupació
de la via pública (incloses les liquidacions tributàries) i sancionar les faltes
per infracció de les ordenances municipals en matèria de trànsit i de
convivència ciutadana.

Sr. Jesús Álvarez Vilás

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
c) En relació als padrons fiscals anuals de taxes d’escombraries,
clavegueres, les altes, baixes, modificacions en els respectius padrons
fiscals, així com les respectives liquidacions tributàries.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
d) En relació al cementiri, les concessions de nínxols/panteons, les
modificacions de la titularitat d’aquests, els expedients de renúncia i
recuperació d’ofici de nínxols/panteons, els expedients de trasllat de restes,
i les liquidacions tributàries relacionades amb tots els actes mencionats.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
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Festes, Fires, Educació i Protocol
Inclou:
a) En relació a les Festes, Fires, Educació i Protocol: la direcció i seguiment
de les festes i fires; la direcció i seguiment dels centres escolars de
titularitat municipal: Escola d’Arts i Oficis i llar d’Infants Municipal, i el
seguiment de les relacions amb l’Institut-Escola; la direcció i seguiment de l’
àrea de protocol.
Sra. Míriam Vinaixa Rey
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució.
b) En relació a l’educació, la concessió de subvencions nominatives
previstes al pressupost en aquesta matèria.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.

Hisenda, Turisme, Sanitat i Serveis Socials
Inclou:
a) En relació a hisenda, turisme, sanitat i serveis socials: la direcció i
seguiment de l’hisenda muncipal, l’endeutament bancari, les ordenances
Fiscals i els comptes anuals; la direcció de la promoció turística i de les
instal·lacions turístiques municipals, amb inclusió de l’Alberg Juvenil Mas de
la Coixa; la direcció i seguiment del control de la desinfecció, desinsectació
i desratització dels espais públics, de les analítiques d’aigua; la direcció i
seguiment del servei d’assistència social i la direcció i seguiment de la Llar
de Jubilats.

Sra. Laura Griñó Serret

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució.
b) En relació als serveis socials la concessió de targetes d’aparcament per
a persones amb disminució.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
c) En relació al turisme i els serveis socials, la concessió de subvencions
nominatives previstes al pressupost en aquesta matèria.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
Esports, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Camins:
Inclou:
a) En relació a esports, medi ambient, comerç, agricultura i camins: la
direcció del funcionament de les instal·lacions esportives municipals; la
direcció i el seguiment d’expedients d’activitats medioambientals, la direcció
i seguiment de la neteja de solars bruts i de contaminacions ambientals, la
direcció i seguiment de la promoció comercial, la direcció i seguiment de l’
agricultura, la direcció i seguiment de les actuacions en els camins.

Sr. Ferran Rosich Prunera
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució.
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b) En relació a l’esport, i al comerç la concessió de subvencions
nominatives previstes al pressupost en aquesta matèria.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
Joventut, Igualtat, Cultura i Comunicació,

Inclou:
a) En relació a Joventut, Cultura, Igualtat, i Comunicació: la direcció i
seguiment de l’àrea de joventut, la direcció i seguiment de l’àrea de cultura i
del servei de biblioteca i Ateneu Municipal; la direcció i seguiment de la
promoció d’igualtat; la direcció i seguiment de les publicacions municipals,
comunicacions a la premsa i televisió i la ràdio Móra la Nova.
Sra. Maria Font Vallespí

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució.
b) En relació a la cultura i joventut, la concessió de subvencions
nominatives previstes al pressupost en aquesta matèria (subvencions
entitats).
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió, incloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.

QUART. - Remetre la Resolució esmentada al Butlletí Oficial de la Província, per a la seva
publicació; igualment publicar la Resolució al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per
l'Alcalde.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local a efecte de
notificació als regidors que en formen part i al Ple de la Corporació a l'efecte de
coneixement de conformitat amb allò disposat a l'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals -ROF-.
Manat i signat pel senyor alcalde de Móra la Nova.
L´Alcalde-president
Francesc X. Moliné Rovira

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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