
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 13/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE), CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS 

DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 26/03/2018, essent les 19.00 hores, es reuneixen al Saló 

d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors membres de la Junta de 

Govern Local que a continuació s’expressen, sota la Presidència del Senyor Jesús 

Alvarez Vilàs, alcalde president en funcions de l’ajuntament, i assistits pel senyor 

Josep M. Piñol Jurado, Secretari-Interventor de la Corporació. 

 

A) MEMBRES: 

 

Assistents: Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

 

PRESIDENT:   

 

REGIDORS:  Senyora Míriam Vinaixa Rey 

                     Senyora Laura Griñó Serret 

            

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

C) SECRETÀRI-INTERVENTOR.  

 

Senyor. Josep M. Piñol Jurado 

 

D) EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira 

 

Tot seguit pel senyor president, una vegada determinat el quòrum necessari per 

part del secretari-interventor, es declara oberta la sessió i es procedeix a tractar 

els diferents assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 

 
PRIMER. Aprovació, si escau, de la darrera acta de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, d’expedients relatius a urbanisme/activitats. 

QUART. Aprovació, si escau, de llicència d’armes. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la relació de factures 10/2018. 

SISÈ. Aprovació, si escau, del pla de seguretat i salut de l’actuació “Pavimentació del Camí de 

Darmós pel Piló”. 

SETÈ. Aprovació, si escau, de la memòria de l’actuació “Arranjament camí de les atarosses” 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció al Consell comarcal de la Ribera d’Ebre. 

NOVÈ. Despatx d’ofici. 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DARRERA ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 



Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

anterior, celebrada el dia 15/03/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 13/2018 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 21/03/2018 fins 26/03/2018 
 

Examinats els mateixos, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus 

membres, ACORDA: 

 

PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR DE LA DESPESA dels pressuposts que es relacionen 

a continuació, per l'adquisició de material o pels serveis que s'esmenten, com a 

fase que inicia el procediment d'execució de la despesa i donat que existeix 

consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost vigent de 2018: 

 

Pressupostos DESPESA INVERSIÓ 

 
Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 

NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

881 B43442474 3981 

TALLERS GON-GAR,  SL 

Escarificador 

Partida: 02/171/62101/01 

 

1.795,00 € 

 
SEGON. La autorització i disposició de les despeses presentades en l’apartat de 

despeses corrent i d’inversió que reuneixen tots i cada un dels requisits establerts  

al RD 500/1990, de 20 d'abril i les Bases d'Execució del pressupost municipal de 

2018. 

 

TERCER. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i 

Tresoreria, pel seu reconeixement i efectes.  

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EXPEDIENTS RELATIUS A URBANISME. 

 

3.1 ASSABENTAT D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC ... TITULAR: ... 

 

Vista la sol·licitud núm. RE 848, en data 26/03/2018 presentada pel ..., mitjançant 

la qual formalitza davant l´Ajuntament la comunicació prèvia de l’inici d’activitat 

d’habitatge d’ús turístic situat al carrer ..., d´acord amb el contingut del Decret 

159/2012, 

 



Per tot l´exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següents  

ACORDS:  

 

PRIMER.  Donar per FORMALITZADA  la comunicació prèvia d’inici d’activitat 

d’habitatge d’ús turístic situat al ...,  sol·licitat pel senyor ..., i d´acord  amb el 

Decret 159/2012. 

 

SEGON.  COMUNICAR a través de la plataforma EACAT l’alta de l’habitatge d’ús 

turístic abans esmentat al Departament de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya als efectes de la seva inscripció en el Registre de Turisme de 

Catalunya.  

 

TERCER. APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals, d´acord amb 

l´ordenança reguladora de la taxa per l´expedició de documents i tramitació 

d´expedients administratius en vigor. 

 

QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats, pel seu coneixement i efectes.  

 

CINQUÈ. REGIM DE RECURSOS: Pel que respecta al punt PRIMER dels presents 

acords  no procedeix la interposició de cap recurs, però si es vol impugnar el 

present acord, en allò que es refereix a la LIQUIDACIÓ de les Taxes municipals, 

que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del 

dia següent de la seva notificació. 

 

Igualment es podrà interposar qualsevol altre recurs que s´estimi procedent. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

3.2. SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA ... 

PROMOTORS: ...  

 

EXP. NÚM. 2/2018 SP. 

 

Vista la instància presentada pel ..., núm. RE 847, en data 26/03/2018, en la qual 

sol.licita la concessió de llicència urbanística per la segregació de la finca ...  

 

 

Per tot l´exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següent 

ACORDS: 

 

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA als senyors  ..., per a que de la finca ... 

es SEGREGI en dues entitats,  

 

SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per la 

tramitació i concessió de  llicències  de  segregació. 



 

TERCER: NOTIFICAR aquest acord als interessats, per llur coneixement i efectes. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

3.3. SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA ... 

PROMOTORS: ...  

 

EXP. NÚM. 3/2018 SP. 

 

Vista la instància presentada pel senyor ..., núm. RE 841, en data 26/03/2018, en la 

qual sol.licita la concessió de llicència urbanística per la segregació de la finca ...  

 

Per tot l´exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següent 

ACORDS: 

 

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA als senyors ..., per a que de la finca ... 

es SEGREGI en dues entitats,  

 

SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per la 

tramitació i concessió de  llicències  de  segregació. 

 

TERCER: NOTIFICAR aquest acord als interessats, per llur coneixement i efectes. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA D’ARMES. 

 

Es dóna compte de la petició de tarjeta d´armes que ha formulat el interessat 

davant l´Ajuntament de Móra la Nova, a l´empar del RD 137/1993, de 29 de 

gener, pel que s’aprova el Reglament d´Armes i l´Ordre INT/2860/2012, de 27 de 

desembre, per la que es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables 

en les activitats lúdico-esportives d´airsoft i paintball. La  peticio es refereixen a la 

tinença d´armes de 4a categoria, tipus A i B. 

 

Juntament amb la sol.licitud s´ha presentat la factura a nom del sol.licitant 

corresponent a la compra de l’arma per qual es demana la targeta,  amb 

indicació de les característiques de l’arma. 

 

Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya la 

sol.licitud i de conformitat amb allò que estableixen els articles 3  i 105.1 del RD 

137/1993, de 29 de gener, i l´art. 2 de l´Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre 

abans esmentats, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció del següents 

ACORDS: 



 

PRIMER. CONCEDIR al sol.licitant la corresponent AUTORITZACIÓ per portar i usar 

armes d’aire o gas comprimit, classificades com a armes de 4a. Categoria, Tipus 

A i B,  

 

SEGON. EXPEDIR la corresponent TARJETA D´ARMES al peticionari per l’arma 

descrita, amb una validesa per les armes de categoria 4.1 de CINC ANYS, i per les 

de categoria 4.2 una validesa PERMANENT, d´acord amb l´art. 105.2 del RD 

137/1993, de 29 de gener i l´Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, i remetre a 

la Intervenció d´Armes de la Guardia Civil de  Móra d´Ebre la documentació 

referida en l´art. 105.6. 

 

TERCER. La tarjeta d´Armes autoritzada mitjançant el present acord  podra ser 

RETIRADA, prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant, art. 

105.1 del RD 137/1993, de 39 de gener. 

 

QUART. APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per l’expedició 

de la Tarjeta d´Armes, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la taxa per 

l´expedició de documents i tramitació d´expedients administratius en vigor. 

 

CINQUÈ. FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura dels documents necessaris 

per al desenvolupament dels presents acords. 

 

SISÈ. NOTIFICAR els presents acords a l’interessats, pel seu coneixement.  

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 10/2018. 

 

RELACIÓ FACTURES DESPESA CORRENT 

Factura Descripció  Import (Eur)  

535 SOLRED. Gas-oil vehicles Febrer.Fra.18-535          933,73    

536 RAIOLA. Domini firamoralanova.cat Abril.Fra.18-536 3,75 

537 ESMUVI. Actuació carnestoltes 17/2. Fra.18-537          726,00    

538 J.C.PUJOL. Disco mòbil carnestoltes. Fra.18-538          484,00    

540 F&O. Asseg. ed. cotxera tren turistic.Fra.18-540       1.096,62    

542 C.PENA. Barres pa Fira Actiu Natura. Fra.18-542          120,00    

543 DECATHLON. Vestuari treb. Mas+mat. col.Fra.18-543          242,74    

546 XATIC. Quota Anual 2018. Fra. 18-546          750,00    

 

TOTAL       4.356,84    

   RELACIÓ FACTURES INVERSIÓ 

Factura Descripció  Import (Eur)  

541 V.EBRO. Arbres diversos. Fra.18-541          420,75    

547 ACUSTIELEC. Reproductor DVD 7900. Fra.18-547          204,49    

 

TOTAL          625,24    

 



SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’ACTUACIÓ 

“PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE DARMÓS PEL PILÓ”. 

 

Es dóna compte del Pla de seguretat i salut de l'obra “Pavimentació del camí de 

Darmós pel Piló”, que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària de les obres 

Paviments Asfàltics Móra d´Ebre, SA (PAMESA),  en data 07/03/2018 i mitjançant 

escrit núm. RE 630. 

 

El Pla ha estat informat favorablement per  l’arquitecte tècnic municipal, senyor 

Jordi Sasplugas Deu, en data 21/03/2018, informe que figura a l´expedient. 

 

L’obra municipal es troba  inclosa en el Pla d´Inversions en Camins Públics Local, 

2018-2020, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Atès l’informe favorable del tècnic municipal,  la Junta de Govern Local, per 

UNANIMITAT de tots els seus membres, ACORDA: 

 

PRIMER. APROVAR el PLA DE SEGURETAT I SALUT de l’obra de “Pavimentació del 

camí de Darmós pel Piló”, presentat per Pavimentos Asfálticos Móra d´Ebre, SA 

(PAMESA), empresa adjudicatària de les obres. 

 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a l´empresa adjudicatària, pel seu 

coneixement i efectes oportuns. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT dels assistents s´aprova la proposta d´acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l´acord que és recull. 

 

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ “ARRANJAMENT 

CAMÍ DE LES ATAROSSES” 

 

És dóna compte a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Móra la Nova, 

de la Memòria Valorada redactada per l´arquitecte tècnic, senyor Jordi 

Sasplugas Deu, de data 21/03/2018, relativa a l'actuació  “Arranjament del Camí 

de les Atarosses”, i on es descriuen les obres necessàries per l'arranjament d'un 

tram  de 100 m. del camí de les Atarosses des del final del terme municipal que 

llinda amb el de Tivissa, cap al nucli urbà. 

 

Per tot l’exposat i a la vista de la documentació tècnica presentada, es proposa 

a la  Junta de Govern Local, l´adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR la Memòria Valorada redactada per l’Arquitecte Tècnic 

Municipal, senyor Jordi Sasplugas i Deu, de l'actuació “Arranjament del camí de 

les Atarosses”, amb un pressupost total de VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES 

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (8.933,14 €) . 

 

SEGON: Sotmetre a informació pública per un termini de TRENTA dies l'aprovació 

de la memòria valorada “Arranjament del Camí de les Atarosses”, mitjançant la 



publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de la Província,  al tauló d'anuncis de 

l'Ajuntament i a la plataforma e-Tauler, a l'efecte que qualsevol persona 

interessada pugui presentar al.legacions i reclamacions. En cas de no presentar-

se’n cap, la memòria valorada s’entendrà aprovada definitivament. 

 

TERCER:  Aquesta actuació serà a càrrec de l'aplicació pressupostària  

2018/6/454.61000-01 del vigent pressupost municipal pel 2018. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

VUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL CONSELL 

COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE. 

 

És dóna compte a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Móra la Nova, 

de la convocatòria per la concessió de subvencions als ajuntaments de la 

comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, any 2018, 

que realitzà el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,  mitjançant edicte publicat 

al BOPT, núm. 46, del dia 06/03/2018, així com les bases que han de regir per a la 

seva concessió. 

 

Atès que aquesta Junta de Govern Local  ha aprovat una Memòria Valorada per 

realitzar una actuació d´arranjament del camí de les Atarosses, segons acord 

adoptat en aquesta mateixa sessió. 

 

Atès que l´Ajuntament de Móra la Nova està interessat en participar en la 

convocatòria de subvencions per la reparació dels camins del Consell Comarcal, 

per l´exercici 2018. 

 

Es per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l´adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER: PARTICIPAR en la convocatòria  de subvencions  als Ajuntaments de la 

Comarca de la Ribera d'Ebre destinades a l'arranjament i millora dels camins 

municipals per l'any 2018 amb l'actuació “Arranjament del Camí de les Atarosses” 

amb un pressupost d´execució per contracta de  VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-

TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (8.933,14 €), i SOL.LICITAR al Consell Comarcal 

de la Ribera d’Ebre una subvenció per l’execució de les obres. 

 

SEGON: FER CONSTAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: 

 

a) Que aquest Ajuntament es compromet a contribuir amb en l’execució 

de les obres sol.licitades aportant de fons propis la diferència entre la 

subvenció realment concedida pel Consell Comarcal i el cost total de les 

obres. 

 



b) Que aquest Ajuntament no ha demanat cap altra mena de subvenció 

per l'arranjament de l'esmentat camí a cap altra administració pública. 

 

c) Que aquest Ajuntament es titular dels camins en qüestió. 

 

TERCER: FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari al senyor Alcalde-

President d’aquest Ajuntament per signar quanta documentació faci falta en 

relació al present acord. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

NOVÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

No hi ha més assumptes  

 

I no havent més assumptes a tractar, es donà per finalitzada la sessió d’ordre de 

la Presidència, essent les 19.45 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


