
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 35/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

D´AGOST MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 21/08/2018, essent les 18.30 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 de l’ajuntament, i assistits per la 

senyora M. Remei Nogués Pena, Secretària Acctal. de la Corporació. 

 

A) MEMBRES: 

 

Assistents:  

 

PRESIDENT:  Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira 

 

REGIDORS:  Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

                     Senyora Laura Griñó Serret 

            

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

Absents: 

 

La regidora, senyora Míriam Vinaixa Rey, excusa llur assistència. 

 

C) SECRETÀRIA ACCTAL.  

 

Senyora M. Remei Nogués Pena 

 

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

part de la secretària acctal., 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, d’assumptes relatius a urbanisme i/o activitats ambientals. 

TERCER. Sol.licitud de subvenció al Departament d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme 2018. 

QUART. 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 01/08/2018, la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 



SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES RELATIUS A URBANISME I/O 

ACTIVITATS AMBIENTALS. 

 

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE FORMALITZACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ HABITATGE. 

EXP. 7/11 OM I LIQUIDACIÓ DE TAXES. 

 

EXP. NÚM. 07/11 OM. 

OBRES: Construcció de dos habitatges unifamiliars adossats. 

  

El senyor ..., es va comunicar en data 11/06/2018, mitjançant escrit núm. RE 2452, 

la PRIMERA OCUPACIÓ de l´habitatge construït al ... de Móra la Nova, d´acord 

amb la llicència urbanística concedida per acord de la Junta de Govern Local 

de  data 26/01/2012 i  l’Exp. 07/11 OM. A la comunicació  s´hi ha adjuntat 

acreditació de la finalització de les obres de l´habitatge. 

 

ACORD: 

 

PRIMER: DONAR PER FORMALITZADA la comunicació de la PRIMERA OCUPACIÓ 

de l´habitatge al solar del ... de Móra la Nova,  d´acord amb l’Exp. 07/11 OM. 

 

SEGON: APROVAR la liquidació de les taxes municipals, relativa a la verificació de 

la PRIMERA OCUPACIÓ de l´habitatge/s referit/s en el punt PRIMER del present 

acord. 

 

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

coneixement i efectes, al serveis municipals d´intervenció. 

  

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 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 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. 

 

TERCER. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D´EMPRESA I CONEIXEMENT 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE 

FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME 2018. 

 

Es dóna compte de la convocatòria i de les bases específiques reguladores per la 

concessió de subvencions durant l'any 2018 per part del Departament d’empresa 

i coneixement de la Generalitat de Catalunya, publicades al DOGC del dia 

03/08/2018, núm. 7678 i 23/05/2017, núm. 7375, respectivament, per la aprova una 



línia de subvencions per al desenvolupament de plans de foment territorial del 

turisme, per l´any 2018. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova té previst dur a terme el projecte turístic “Tren 

Turístic Lo Caspolino”, actuació descrita a la memòria de l’actuació signada per 

l’alcaldia, Sr. Francesc X. Moliné Rovira, i de data 20 de juny de 2018, que consta 

en el corresponent expedient. 

 

Als efectes, es presenta un pressupost d’execució per contracta per l’arquitecte, 

Sr. Antoni Masalias Ibáñez, per import de 611.754,22 €, on es descriuen els treballs 

de restauració de les diferents locomotores i cotxes ferroviaris.  L'actuació prevista 

té una valoració de SIS-CENTS ONZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS 

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (611.754,22 €), IVA inclòs. 

 

Atès que l’actuació descrita pot ser objecte d’aquesta subvenció, i considerant 

l'interès turístic de l’actuació, es proposa a la la Junta de Govern Local, l´adopció 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: APROVAR l’actuació projecte turístic “Tren Turístic Lo Caspolino” de Móra 

la Nova, amb un pressupost total previst, IVA inclòs, de SIS-CENTS ONZE MIL SET-

CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (611.754,22 €), IVA 

inclòs. 

 

SEGON: SOL.LICITAR al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 

de Catalunya la corresponent subvenció per l'actuació descrita en el punt 

PRIMER,  per import de TRES-CENTS CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB 

ONZE CÈNTIMS (305.877,11 €) amb el compromís d´executar l´actuació objecte 

de la present petició, en el cas de que l´Ajuntament de Móra la Nova resultés 

beneficiari de la subvenció.  

 

TERCER: Facultar al senyor Alcalde per la signatura de qualsevol document 

relacionat amb la petició aprovada. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

QUART. DESPATX D’OFICI. 

 

4.1 Per part del senyor Alcalde es posa en coneixement de la resta de membres 

de la Junta de Govern Local el contingut del l´informe emès pel Servei Municipal 

de Vigilants, de data 18/08/2018, en el qual es relacionen els danys causats, la 

matinada del divendres dia 17/08/2018, a diversos bens de titularitat municipal, 

situats a l´edifici de l´Ajuntament i al parc públic “26 d´octubre”, per un grup de 

persones amb la finalitat de retirar diversos elements de caire independentista i  

reivindicatiu per la llibertat dels presos politics catalans. 

 



Els elements sostrets, i  de propietat municipal, son dos pancartes reivindicatives 

de “Llibertat presos polítics” i una bandera estelada, i el danys causats son els 

produïts al pal de la bandera plantat al parc “26 d´octubre” on s´hi ha tallat la 

corda que permet hissar o baixar les banderes, inhabilitant-lo per aquesta funció. 

 

ACORDA: 

 

ÚNIC. PRESENTAR davant la caserna de Mossos d’Esquadra de la comarca, amb 

seu a Móra d´Ebre, l’oportuna denúncia d´aquest Ajuntament de Móra la  Nova 

pels danys causats als bens municipals descrits en la part expositiva del present 

acord per un grup de persones no identificades la matinada del dia 17/08/2018 a 

Móra la Nova.   

 

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

la Presidència, essent les 19.00 hores, de tot el qual com a secretària acctal., 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


