
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 36/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

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

D´AGOST MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 28/08/2018, essent les 19.20 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 

             senyora Míriam Vinaixa Rey 

 

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

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. 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 07/08/2018 , la qual és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. DESPATX D´OFICI. 

 

2.1. Es dona compte de la publicació al DOGC núm. 7654 del dia 02/07/2018, de 

l´Ordre JUST/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de 

les secretaries del Jutjats de Pau de Catalunya, la qual substitueix a l´Ordre vigent 

fins ara de data 28 de maig de 1991,  així com de l’escrit rebut de la Secretaria 

de Relacions amb l’Administració de Justícia, del Departament de Justícia de la 



Generalitat de Catalunya, núm. RE 2882, en data 12/07/2018, sobre el mateix 

tema. 

 

Aquesta nova Ordre incorpora els canvis normatius aprovats durant el període de 

vigència de l´anterior odre, ara  derogada, com ara els relacionats amb la 

creació d les agrupacions de secretaries de jutjats de pau o les successives lleis 

de procediment administratiu, com la Llei 30/1992 i la Llei 39/2015, actualment 

vigent. També simplifica el procediment per nomenar les persones idònies que 

assumeixen les responsabilitats de les secretaries dels jutjats de pau o del registre 

civil. També implanta l’expedient electrònic coma novetat d’adaptació a 

l’entorn tecnològic a la qual cosa no son alienes les corporacions locals que 

continuen tenint la competència per nomenar persones idònies. 

 

A la vista del contingut de l´Ordre i de l´escrit rebut del Departament de Justícia, 

la Junta de Govern Local ACORDA  el seu estudi per donar-li compliment. 

 

2.2. Es dóna compte de la constitució, ahir dia 27/08/2018, de les dues meses 

electorals, una integrada per tècnics i administratius  i l´altra per treballadors 

especialistes i no qualificats, per  per l´elecció dels representants dels treballadors 

laborals de l´Ajuntament de Móra la Nova, que formaran part del Comité 

d´Empresa que s´haurà de constituir per superar-se el nombre de 50 treballadors 

contractats. 

 

Les votacions dels treballadors municipals per l´elecció dels membres del Comité 

d´Empresa tindran lloc el proper dia 27/09/2018 

 

2.3. Per part del senyor Alcalde s´informa de la proposta de conveni que li ha fet 

arribar el Grup de Natura Freixe, i en el qual està interessat l´equip de govern 

municipal, als efectes de poder rebre assessorament i col.laboració en diferents 

aspectes mediambientals que puguin interessar al municipi, i entre els quals en 

destaca: 

 

 Assessorar a l´Ajuntament en la presentació de diverses línies d´ajuts als 

espais naturals protegits 

 Assessorar a l´Ajuntament de Móra la Nova en la restauració d´espais 

naturals urbans i/o preiurbans. 

 Col.laborar en l´organització de jornades de voluntariats per a la millora i 

conservació d´espais naturals urbans i/o periurbans. 

 Col.laborar en l´organització de xerrades, exposicions i altres activitats 

divulgatives relacionades amb la conservació del patrimoni natural. 

 

El cost anual d´aquest assessorament i col.laboració es quantifica en DOS MIL 

EUROS (2.000,00 €), i es tindrà en compte a partir de l´exercici 2019 on serà 

incorporat al pressupost municipals de despeses. 

 

Per tot l´exposat, els membres de la Junta de Govern Local, ACORDEN: 

 



ÚNIC. Aprovar la proposta de conveni a formalitzar amb el Grup de Natura Freixe 

de Flix, amb efectes a partir del 2019, exercici on serà incorporat al pressupost 

municipal de despesa, per l´assessorament i col.laboració  en diferents aspectes 

mediambientals que siguin d´interès municipal, que tindrà caràcter anual i un 

cost, també  anual,  de 2.000,00 €. 

 

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

la Presidència, essent les 19.35 hores, de tot el qual com a secretària acctal., 

CERTIFICO.  

 

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


