
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 37/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE), CELEBRADA EL DIA QUATRE DE 

SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 04/09/2018, essent les 19.30 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 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 

                             

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

C) SECRETÀRI-INTERVENTOR.  

 

Senyor. Josep M. Piñol Jurado 

 

D) EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

Senyora Laura Griñó Serret 

 

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, d’acceptació d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya per 

l’Escola d’Arts plàstiques i disseny. 

TERCER. Aprovació, si escau, d’assumptes relatius a urbanisme/medi ambient 

QUART. Donar compte del cartell anunciador de la 12 FIRA de Brocanters. 
CINQUÈ. 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 21/08/2018, la quals és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 



SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER L’ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY. 

 

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA 

PER AL FINANÇAMENT DE CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA D’ARTS PLÀSTIQUES I 

DISSENY IMPARTITS EN L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE MÓRA LA NOVA. 

 

La Junta de Govern Local de data 24/05/2018 va acordar la petició al 

Departament d’Ensenyament d’una subvenció per al finançament de l’Escola 

d’Art i Disseny de com a màxim 3 cicles de formació específica de grau mitjà o 

superior corresponent al curs 2016-2017.  

 

Atès que l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova imparteix, 

entre altres, els cicles de decoració ceràmica, ceràmica artística i esmaltatge 

sobre metall, sol.licita la subvenció  per aquests 3 cicles formatius per import de 

72.650,87. 

 

En data 26/07/2018 (RE 3084) es rep escrit del Departament d’Ensenyament on 

comunica a l’Ajuntament de Móra la Nova l’atorgament d’una subvenció per 

import de 34.846,66 per als següents cicles formatius: 

 

Decoració Ceràmica:        23.005,10 (1er. NIVELL: 11.014,64) (2on.NIVELL: 11.990,46) 

Esmaltatge sobre metall:  11.841,56 (1er. NIVELL) 

 

La Junta de Govern Local, PROPOSA: 

 

PRIMER: ACCEPTAR la subvenció per import de 34.846,66 subvenció atorgada per 

al funcionament dels cicles formatius de decoració ceràmica, primer i segon 

cicle i esmaltatge sobre metall de l’escola municipal d’art i disseny de Móra la 

Nova. 

 

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 URBANISME/MEDI 

AMBIENT 

 

3.1 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL EN EL P.K 

532/738 DE LA LÍNIA MADRID-BARCELONA, EN EL T.M. DE MÓRA LA NOVA. PETICIÓ 

D´INFORME MUNICIPAL. 

 

La Subdirección de Infraestructura, Jefatura de l´Area de Pasos a Nivel d´ADIF 

(Administrador d'infraestructures ferroviàries) ha presentat davant aquest 

Ajuntament el projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell existent en el 

p.k. 532/738 de la línia Madrid-Barcelona, en el T.M. de Móra la Nova, als efectes 

del seu informe per part del Serveis Tècnics Municipals. 

 



En data 03/09/2018 els Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament han informat 

sobre el projecte presentant per ADIF, tal i com es transcriu a continuació: 

 
ASUNTO:    

   Paso a nivel Camí dels Frares 

   Escrito 3196 de 14/8/2018 

   ADIF    

 

INFORME: 

 

El 15/10/2010 ADIF solicitó informe al Ajuntament de Móra la Nova sobre un estudio previo del proyecto 

constructivo para la eliminación del paso a nivel en el PK 532/738 de la línea Madrid Barcelona. 

La Junta de Govern Local adoptó el acuerdo de 19/10/2010 de informar favorablemente el mencionado 

estudio previo con una serie de consideraciones.  

Mediante el escrito de referencia ADIF solicita informe técnico favorable de la actualización del proyecto 

constructivo debido a los cambios normativos producidos des de la fecha de su redacción inicial, adjuntando 

copia del acuerdo de 19/10/21010, mencionado anteriormente y los planos 4, 6 y 8 del proyecto constructivo de 

mayo de 2011 redactado por INES INGENIEROS CONSULTORES. 

Con tal de poder emitir el informe técnico municipal sobre el proyecto constructivo es necesario poder 

comprobar su documentación completa, lo que dista mucho de lo aportado por ADIF en el escrito de 

referencia. 

Se puede adelantar no obstante que no se ha dado cumplimiento a la consideración municipal de que el 

tramo del camino afectado por el desvío debería tener una anchura de calzada de 5 m (en los planos 

aportados consta 4 metros de calzada). 

 

Móra la Nova, 3 de setiembre de 2018 

Antoni  Masalias  

Arquitecte/signat 

 

Per l'exposat, i d´acord amb el contingut de l´informe tècnic que motiva l´acord 

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

ACORDS: 

 

PRIMER: DEIXAR pendent d´informar el projecte de supressió del pas a nivell 

existent en el P.K 532-738 en la línia ferroviària Madrid-Barcelona al seu pas per 

Móra la Nova presentat per ADIF, ates que la documentació tècnica es 

incomplerta, d´acord amb l´informe emès transcrit en la part expositiva del 

presenta acord pels Serveis Tècnics Municipals, i del que en destaquen les 

següents consideracions: 

 

 Es necessari comptar amb el projecte constructiu complert de l´actuació 

per emetre l´informe sol.licitat. 

 No s´ha donat compliment a la consideració municipal realitzada l´any 

2010, de que el tram de camí afectada pel desviament hauria de tenir una 

amplada de calçada de 5 m (en el plànols aportats consta 4 metres de 

calçada). 

 

SEGON: Trametre aquest acord a ADIF, Jefatura del Area de Pasos a Nivel, per al 

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 es recull. 

 

 



3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DEL ... 
 

Aquesta Alcaldia va tenir coneixement que en la nit entre el dies 14 i 15 d’aquest 

mes, es va produir l’ensorrament parcial de la teulada de l’edifici situat al carrer 

Major, 111 de Móra la Nova, que pertant es troba en mal estat de conservació, i 

no reuneix les condicions de seguretat, salubritat o ornat legalment exigits. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Determinar que ja es poden ocupar el habitatges de la planta baixa i 

primera del ..., i  que cal mantenir desallotjat els habitatges ...  fins que les obres 

de reparació de la teulada i reconstrucció de l’interior de l’habitatge afectat 

hagin finalitzat i estiguin certificades per el tècnic director de les mateixes. 

 

Segon.- Recordar que segons l’ordre d’execució inicialment posada pels treballs 

de reparació, consolidació de la teulada i reconstrucció de l’interior de 

l’habitatge afectat caldrà aportar a l’Ajuntament projecte tècnic signat per 

facultatiu competent. 

 

Tercer.- Notificar aquesta acord als propietaris de l’edifici. 

 

Quart.- Fer constar que 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". 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

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

a definitiu l’acord que es recull. 

 

QUART. DONAR COMPTE DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LA 12 FIRA DE 

BROCANTERS. 

 

CARTELL ANUNCIADOR 12 FIRA DE BROCANTERS. 

 



 
 

Per la  regidora Senyora Miriam Vinaixa Rey, directora de la Fira de Móra la Nova, 

es dóna compte del cartell anunciador de la 12 edició de la Fira de Brocanters 

que es portarà a terme el proper 16 de setembre de 2018.  

 

CINQUÈ. 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 20.15 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


