
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 27/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

DE JUNY DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 26/06/2018, essent les 19.15 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 

Francesc Xavier Moliné Rovira, alcalde president en funcions de l’ajuntament, i 

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

 

A) MEMBRES: 

 

Assistents:  

 

PRESIDENT: Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira 

 

REGIDORS:  Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

                     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 

 

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’assumptes relatius a personal. 

QUART. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a urbanisme/activitats. 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, d’aprovació d’un projecte d’obres 

SISÈ. Aprovació, si escau, del canvi de destí d’actuació en relació a la sol·licitud de subvenció a la 

Diputació de Tarragona dins del programa específic d´obres a la millora de xarxes bàsiques 

municipals i del programa de modernització d´equipaments informàtics per a garantir 

l’administració electrònica (PEXI) - 2017. 
SETÈ. Aprovació, si escau, de llicència d’espectacle/activitat recreativa extraordinària amb motiu 

de la festa jove Los Descarrilats 

VUITÈ. Aprovació, si escau, de l’expedient de petició de subvencions als projectes d’activitats en 

l’ámbit de la joventut en el marc del pla local de joventut, dins dels exercicis 2018-2019  

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 12/06/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 
No hi ha pressupostos a l’aprovació. 

 
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’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL. 

 

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DEL SISÈ TRIENNI 

AL SR. JOSEP MARIA SARDÀ ALVAREZ. 

 

D’acord amb la instància presentada pel senyor Josep Maria Sardà Alvarez amb 

registre d’entrada número 2684 de data 26/06/2018 referent a la sol·licitud de 

reconeixement del sisè trienni des del dia 21/06/2018. 

 

Vist l’informe favorable del secretari Interventor, la Junta de Govern Local 

PROPOSA aprovar el reconeixement del SISÈ TRIENNI, d’acord amb el que 

s’assenyala, i amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 

EMPLEAT PÚBLIC  TRIENNI 

RECONEGUT 

EFECTES 

Josep Maria Sardà Alvarez Sisè 21/06/2018 

 

NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva 

efectivitat. 

 

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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DEL QUART 

TRIENNI A LA SRA. MERÇÈ PIÑOL LLORENS. 

 

D’acord amb la instància presentada per la senyora Mercè Piñol LLorens amb 

registre d’entrada número 2667 de data 26/06/2018 referent a la sol·licitud de 

reconeixement del quart trienni des del dia 1/06/2018. 

 

Vist l’informe favorable del secretari Interventor, la Junta de Govern Local 

PROPOSA aprovar el reconeixement del QUART TRIENNI, d’acord amb el que 

s’assenyala, i amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 

 



EMPLEAT PÚBLIC  TRIENNI 

RECONEGUT 

EFECTES 

Mercè Piñol Llorens Quart 01/06/2018 

 

NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva 

efectivitat. 

 

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, D’ASSUMPTES RELATIUS A URBANISME/ACTIVITATS. 

 

4.1. PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS. EXP. 4/17 RC.  

 

EXP: 04/17 RC  

ACTIVITAT: TINENÇA, CRIA  I ENSINISTRAMENT DE  GOSSOS 

 

El senyor ..., va comunicar en data 08/05/2018, núm. RE 1956, l’inici de l’activitat 

dedicada a TINENÇA, CRIA I ENSINISTRAMENT DE GOSSOS,  ubicada al ... de Móra 

la Nova. 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents 

ACORDS: 

 

PRIMER: Donar per FORMALITZADA la COMUNICACIÓ PRÈVIA per l’exercici de 

l’activitat dedicada a TINENÇA, CRIA I ENSINISTRAMENT DE GOSSOS, realitzada  

pel senyor ..., i  ubicada al ... d´aquest terme municipal,  d’acord amb l’Exp. 4/17 

RC, i el contingut de l´art. 52 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,  de prevenció i 

control ambiental de les activitats.  

 

L’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 

persones titulars i tècniques que hagin lliurat la documentació tècnica i les 

comprovacións que consten a l’expedient, sens perjudici que per a iniciar 

l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants. 

 

SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals, per la 

tramitació i concessió de llicències de les activitats sotmeses al règim 

d'intervenció integral de l'administració  ambiental. 

 

TERCER: NOTIFICAR a la persona interessada  aquest acord, per al seu 

coneixement i efectes  

  

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

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

present resolució, 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 podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 

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, D’APROVACIÓ D’UN PROJECTE D’OBRES 

 

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE MILLORA DE XARXA AIGUA 

POTABLE, FASE 1ª. MODIFICAT DEL PROJECTE APROVAT 

 

Es presenta el projecte bàsic i d’execució de l’obra de titularitat municipal 

“Millora de xarxa aigua potable fase 1ª. Modificat del projecte aprovat”, redactat 

per l’arquitecte tècnic municipal senyor Jordi Sasplugas Deu. 

 

Les obres definides en el mateix consisteixen en la millora de la xarxa d’aigua 

potable dels Carrers Sant Josep i Sant Domenech i d’una part del Carrer Fills de 

poble. A l’actualitat la xarxa es de fibrociment i pateix nombroses pèrdues. 

 

El seu import per contracta és de TRENTA-CINC-MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS 

AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (35.890,94 €),  IVA inclòs. 

 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, 

segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació 

pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 

 

És pel que es proposa al Ple, l´adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR INICIALMENT el projecte bàsic i d’execució de l’obra de 

titularitat municipal “Millora de xarxa aigua potable fase 1ª. Modificat del 

projecte aprovat”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal senyor Jordi 

Sasplugas Deu, amb un pressupost d’execució per contracta de TRENTA-CIN-MIL 

VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (35.890,94 €),  IVA 

inclòs. 

 

SEGON: SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant anunci a 

inserir al BOPT, a la web municipal i al tauler d’anuncis, per un període de trenta 

dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPT. Si durant 

aquest període no és formulen al.legacions ni reclamacions el projecte s´etendrà 

DEFINITIVAMENT aprovat. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull.” 

 



SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE DESTÍ D’ACTUACIÓ EN RELACIÓ A LA 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DINS DEL PROGRAMA 

ESPECÍFIC D´OBRES A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL 

PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D´EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER A GARANTIR 

L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) - 2017. 

 

La Diputació de Tarragona va aprovar les bases reguladores del programa 

específic d´obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de 

modernització d´equipaments informàtics per a garantir l´administració 

electrònica (PEXI), les qual es van publicar en el BOPT núm. 31/01/2017, núm. 21. 

 

Posteriorment, en el BOPT núm. 60 del dia 27/03/2017, es va publicar la 

convocatòria de subvencions, amb l´obertura del termini per la presentació de 

sol.licituds. 

 

En l´Annex 1 de la convocatòria de les subvencions es defineix la distribució dels 

recursos del programa  per cada municipi de la província, que en el cas de Móra 

la Nova és xifra en un  total de 24.234,00 €. 

 

Tenint en compte el contingut de les bases reguladores i l´import màxim de 

subvenció, es va elaborar inicialment una proposta d’actuació, amb la inclusió 

del projecte de Millora de xarxa aigua potable, 1 Fase, redactat pel tècnic 

municipal, Sr. Jordi Sasplugas Deu, i posteriorment es va sol·licitar una subvenció 

de la Diputació de Tarragona que fou la es descriu: 

 

- Programa d´obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals. 
 

ACTUACIONS PRESSUPOST 
FINANÇAMENT 

PEXI – Diputació 
(84,81 %) 

FONS PROPIS 
(15,19%) 

Millora de la xarxa d´aigua potable, 

1a Fase 
28.573,46 € 24.234,00 € 4.339,46 € 

 

La subvenció sol·licitada es concedí per la Junta de Govern de la Diputació de 

Tarragona a l’Ajuntament de Móra la Nova en data 22 de setembre de 2017. 

 

Posteriorment l’Ajuntament s’ha adonat que l’actuació sol·licitada no és la més 

idònia d’acord amb les necessitats més urgents del municipi en la xarxa 

d’abastament d’aigua potable, en base a les següents raons: 

 

 En l’actuació Millora de la xarxa d´aigua potable, 1a Fase s’inclou un 

carrer (el carrer Hostal) que ja no requereix de la substitució de la 

canonada de fibrociment, perquè actualment ja disposa d’una canonada 

de polietilé. El mateix passa amb una part del Carrer Fills del Poble.  

 

Vista la base 13ª de les bases reguladores del programa específic d´obres per a la 

millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització 

d´equipaments informàtics per a garantir l´administració electrònica (PEXI), que 

literalment diu: 



 
Onzena. Canvi de destinació 

11.1. Els beneficiaris poden sol•licitar un únic canvi per a actuació concedida. Es permet 

modificar l’objecte subvencionable, però no el programa ni l’import de la subvenció. 

11.2. En el cas de que s’hagi justificat l’actuació, efectuat algun pagament previ a la justificació 

o alguna bestreta, no està permès sol•licitar un canvi de destinació de la subvenció. 

11.3. Els ens locals beneficiaris poden presentar les sol•licituds de canvi d’actuació fins al 31 de 

juliol de 2018. Aquest termini és improrrogable. 

11.4. Les sol•licituds s’han de presentar i complimentar via electrònica, en model normalitzat, el 

qual es troba a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona. 

11.5. Amb la sol•licitud s’ha d’adjuntar l’acord de l’òrgan competent de l’ens local d’aprovació 

del canvi de destinació i explicar les circumstàncies excepcionals que motiven la modificació de 

l’objecte subvencionable, així com la documentació relacionada a la base 8.3. 

11.6. El canvi de l’actuació s’ha d’aprovar per l’òrgan competent de la Diputació de Tarragona. 

11.7. El termini màxim per a justificar la nova actuació és el mateix que s’indica a la base 

tretzena. 

Per tractar-se d´una actuació a la xarxa d´abastement d’aigua potable, i d´acord amb 

l´establert a la base 5.1.1. es sol·licitarà un informe sanitari al Servei de Protecció de la Salut del 

Departament de Salut, atès l´establert l´art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 

s´’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà, i apartat 10.7.2 del 

Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, on 

s´especifica la necessitat d´informes sanitaris de noves instal·lacions o modificacions de les 

existents 

 

Vist el nou projecte redactat pel Tècnic, Sr. Jordi Sasplugas Deu, “Millora de xarxa 

aigua potable fase 1ª, Modificat del projecte aprovat”, que inclou en la seva 

totalitat carrers o trams de carrer que necessiten substituir les canonades de 

fibrociment per unes de polietilè. 

 

Es proposa, per tant, dur a terme un canvi de destí de l’actuació inicialment 

inclosa al programa PEXI 2017, substituint-la pel nou projecte redactat. 

 

Per tractar-se d´una actuació a la xarxa d´abastement d’aigua potable, i 

d´acord amb l´establert a la base 5.1.1. es sol.licitarà un informe sanitari al Servei 

de Protecció de la Salut del Departament de Salut, atès l´establert l´art. 13 del RD 

140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 

de l´aigua de consum humà, i apartat 10.7.2 del Programa de vigilància i control 

sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, on s´especifica la 

necessitat d´informes sanitaris de noves instal.lacions o modificacions de les 

existents. 

 

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

 

ACORDS: 

 

PRIMER: SOL·LICITAR EL CANVI DE DESTÍ (de l’actuació inicialment concedida 

(Millora de la xarxa d´aigua potable, 1a Fase) en relació a la convocatòria del 

PROGRAMA ESPECÍFIC D´OBRES A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I 

DEL PROGRAMA DE MORDERNITZACIÓ D´EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER A 

GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) - 2017 de la Diputació de 

Tarragona i  APROVAR com a nova actuació per l’Ajuntament de Móra la Nova, 

la següent, d’acord amb el següent detall: 



 

- Programa d´obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals. 
 

ACTUACIONS PRESSUPOST 
FINANÇAMENT 

PEXI – Diputació 
(67,52 %) 

FONS PROPIS 
(32,48%) 

“Millora de xarxa aigua potable 

fase 1ª, Modificat del projecte 

aprovat” 

35.890,94 € 24.234,00 € 11.656,94 € 

 

SEGON. Sol.licitar al Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut 

l´informe a que s´ha fet esment en la part expositiva del present acord. 

 

TERCER. Formalitzar tota documentació administrativa via seu electrònica de la 

Diputació de Tarragona, d'acord amb les bases de les del PEXI 2017. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA D’ESPECTACLE/ACTIVITAT RECREATIVA 

EXTRAORDINÀRIA AMB MOTIU DE LA FESTA JOVE LOS DESCARRILATS. 

 

1. ANTECEDENTS 

 

1.1. En data 01-06-2018 ha tingut entrada en el Registre general nº 2384 

una sol·licitud de llicència  d’espectacle/activitat recreativa extraordinària 

amb motiu de la celebració de la Festa Jove los Descarrilats – CALISAY 

2018. 

 

ACORD: 

 

Primer. Atorgar a l’Associació juvenil i cultural los Descarrilats, a llicència 

per l’espectacle/activitat recreativa extraordinària amb motiu de la 

celebració de la Festa Jove los Descarrilats ,CALISAY 2018, a  celebrar els 

dies 7 i 8 de juliol de 2018 des de les 23:00 h del dia 07 fins a les 07:00 h. del 

dia 08 aproximadament, condicionada al compliment dels  requeriments 

establerts a la sol·licitud d’activitat. 

 

Segon. Autoritzar l’ocupació de l’espai públic sol·licitat, amb la prohibició 

expressa de llençar focs artificials o petards dins el recinte del poliesportiu. 

 

Tercer. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades . 

 

Quart. Si es vol impugnar aquesta 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 des del dia següent 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 

des a comptar des del dia següent de seva notificació.  
 

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 L’EXPEDIENT DE PETICIÓ DE SUBVENCIONS ALS 

PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÁMBIT DE LA JOVENTUT EN EL MARC DEL PLA LOCAL 

DE JOVENTUT, DINS DELS EXERCICIS 2018-2019  

 

PETICIÓ DE SUBVENCIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER A LES 

ACTUACIONS INCLOSES EN EL PLA LOCAL DE JOVENTUT EXERCICIS 2018-2019. 

 

Atès que la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament, ha el.laborat el Pla Local de 

Joventut 2016 - 2019 on es planifiquen les diferents línies de treball, els objectius i 

es marca les estratègies que la Regidoria de Joventut ha de portar a terme en 

matèria de joventut durant els anys 2016-2019.  

 

D’acord amb la comunicació rebuda en data 19/06/2018 del Consell Comarcal 

de la Ribera d’Ebre informant que ja s’han començat a fer els tràmits per la 

formalització de les addendes del Contracte Programa 2018 i 2019, i que ja es pot 

preparar el pressupost per les activitats de joventut per  les dos anualitats.  

 

Atenent que el Contracte Programa signat va ser pel període 2016-2019, aquest 

any no és demanarà la presentació de cap projecte, només s’ha de fer una 

relació de les activitats previstes i el seu pressupost en concepte de polítiques de 

joventut que portareu a terme al vostre municipi. 

 

L’import assignat per a cada municipi per al 2018 i 2019 serà el mateix que se us 

va atorgar el 2017. El pressupost pot ser similar o revisió a la baixa del que vau fer 

constar al 2017, tenint en compte les activitats que heu programat per aquest 

any i l’any següent. El compromís és que l’import ha de ser com a mínim un 10% 

superior al import de subvenció que se us assigna. 

 

És pel que la Junta de govern Local, proposa el següent ACORD. 

 

PRIMER: SOL·LICITAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre una subvenció per a 

la realització dels següents projectes en els exercicis 2018 i 2019 inclosos dins del 

Pla Local de Joventut 2016-2019: 

 

1.PROJECTE ESPLAIA’T: En aquest projecte es realitzaran un seguit d’activitats per 

a què els joves puguin esbargir-se i adquireixin eines per apropar-se al món del 

lleure infantil i juvenil. 



 

Import pressupost 2018: 20.500,00 

Import pressupost 2019: 20.500,00 

 

2.PROJECTE BUSQUES FEINA?? T’AJUDEM: En aquest sentit l’Ajuntament de Móra la 

Nova dotarà als joves de la població que estiguin estudiant lluny del poble, d’una 

subvenció per transport que els ajudarà a sufragar les despeses diàries que tenen 

aquests joves. 

 

Import pressupost 2018: 8.500,00 

Import pressupost 2019: 8.500,00 

 

SEGON: FACULTAR l’alcalde president per a la signatura de la documentació 

escaient. 
 

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. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DEL SEGÜENT PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA ES PASSA A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ 

 

9.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ AL SERVEI 

D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

Vista la comunicació del Departament de Salut, secretaria de salut 

pública, Subdirecció regional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, 

Registre d’Entrada 2657 de data 26/06/2018, en la que s’exposa que 

efectuats contrastades analítiques de l’aigua de consum humà es detecta 

la superació del valor paramètric de desisopropilatrazina en l’aigua de 

consum. 

 

Vist que com a conseqüència d’aquesta disfunció en els paràmetres de 

l’aigua es necessari adoptar mesures correctores amb caràcter 

d’urgència. 

 

Vist que en l’esmentada comunicació s’insta a l’Ajuntament de Móra la 

Nova a que realitzi una sèrie d’actuacions: 

 

• Caldrà informar a la població de que l’aigua no es pot utilitzar per 

beure ni preparar els aliments mentrestant es mantingui 

l’incompliment. 



• Instal·lació de filtres de carbó actiu en caràcter urgent, per eliminar 

els plaguicides procedents del pou abans de la seva entrada al 

dipòsit de capçalera. 

 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- INFORMAR a la població que l’aigua no es pot utilitzar per beure 

ni preparar els aliments fins a nou avís, fent difusió d’aquesta informació 

pels diferents mecanismes a disposició de l’Ajuntament (veu pública, e-

bando, facebook...). 

 

SEGON.- IMPLANTAR durant els dies que es mantingui la prohibició 

esmentada un sistema d’abastament d’aigua potable mitjançant la 

instal·lació de cisternes en punts estratègics de la població, i també 

FACILITAR a col·lectius sensibles (llar d’infants, residència d’avis...) 

ampolles/garrafes d’aigua potable. 

 

TERCER.-  ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES per la instal·lació de filtres de 

carbó actiu en caràcter urgent, per eliminar els plaguicides procedents del 

pou abans de la seva entrada al dipòsit de capçalera. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

elevant-se a definitiu l’acord que es recull. 

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

la Presidència, essent les 20.15 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


