Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local Nº 3/2020 de data 22 de gener de 2020.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Remei Nogués Pena
Dia: 22 de gener de 2020
Hora d'inici: 17:30
Hora de finalització: 18:10
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència del punt 6 de l'ordre del dia es
passa a la seva deliberació i votació.

ACORDS
DEVOLUCIO FIANCES
1. DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE LES
RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ.
Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local S´APROVA:

Fets
Vistes les instàncies presentades pels interessats sol·licitant la devolució de l’import de la
fiança constituïda per a garantir la correcta gestió de la runa produïda per les obres de la seva
promoció, autoritzades sota llicència urbanística o en règim de comunicació.
Vistos els informes favorables a les devolucions sol.licitades que han emesos pels Serveis
Tècnics Municipals, els quals consten als respectius expedients
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Fonaments de dret
a. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC).
b. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
d. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP).
e. Decret núm. 106/2019, d´estructuració de les àrees i regidories delegades i delegació de
competències a la Junta de Govern Local.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER: RETORNAR LES FIANCES que tot seguit es relacionen:
NÚM. RE
3931-2019

SOL·LICITANT
Construccions Kiko Burgueño,
SL

SITUACIÓ OBRES
.../...

EXP.
07/17 OM

ACTIO
886-2019

IMPORT
150,00 €

SEGON: NOTIFICAR aquest acord als interessats, pel seu coneixement i efectes, així com a la
intervenció municipal, per fer efectiva la seva devolució.

Règim de recursos:
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

FIRES
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D´ACTES DELA FIRA INTERCOMARCAL DE
L´OLI (FIO 2020)
Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local S´APROVA:

Fets
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Es dóna compte del programa dels Actes de la XVIII edició de la Fira Intercomarcal de l’Oli
(FIO 2020), elaborat per la Comissió de la Fira de Móra la Nova, que s'adjunta en l'annex.
La Fira es celebrarà els dies 23, 24, 25 i 26 de gener d’enguany amb una participació de 32
expositors. La inauguració oficial es porta a terme el dissabte 25 de gener a les 17.00 al
Pavelló Firal.
Entre els actes organitzats cal destacar el XVIII Concurs d’olis d’oliva de les comarques de la
Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat, on s’han presentat 40 mostres de les diferents categories al
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, i la IV NIT DE l’EXTRA VERGE a la
Cooperativa de Móra la Nova, espectacle gastronòmic on es podran degustar una gran varietat
de tapes maridades amb els olis guanyadors de la FIO 2020. Aquestes selectes racions
escollides per l’ocasió estaran elaborades per .../... xef del restaurant L’Antic Molí d’ Ulldecona
guardonat amb una Estrella Michelin.
Els altres actes que es celebren son les xerrades tècniques de la FIO que es porten a terme el
dijous 23 de gener pel matí, el Show Cooking, tast d’olis, les V jornades gastronòmiques de l’oli
(lo mosset d'oli) que es portaran a terme el dissabte per la tarda. El diumenge pel matí es
portarà a terme la tradicional degustació de la clotxa i el concurs d’allioli amb una participació
de 30 persones. El diumenge per la tarda es porten a terme diferents actes per a la mainada,
com es la presentació d’un conte i el berenar de pa amb oli i xocolata, sucre o sal.
Per finalitzar la FIO es realitzarà el sorteig de lots d’oli al públic paricipant que ha comprat oli a
la FIO i el reconeixement al millor oli de la FIO per votació popular.

Fonaments de dret
Programa d’actes de la XVIII edició de la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO 2020).

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar el programa d’actes de la XVIII edició de la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO 2020).

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

URBANISME
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, D'INCOACIÓ D´UN EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA. PARCEL.LA 32 DEL POLÍGON 1 (PÀDEL MOTORET) DEL TM
DE MÓRA LA NOVA.

Transcripció de l'acta número 2020-0000008 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 10/03/2020, 10/03/2020

Per UNANIMITAT de tos els membres presents de la Junta de Govern Local, s´APROVA:

Fets
EXP.: 63-2020 Actio
SITUACIÓ: Padel Motorel, Polígon 1, parcel.la 32 del TM de Móra la Nova
Ref. Cadastral: 2728223CF0522H0001SH
Motiu: Execució d´obres i exercici d´activitat de bar musical sense la preceptiva llicència.

ANTECEDENTS
Per inspecció realitzada pels agents del Servei de Vigilants Municipals el dia 11/01/2020,
aquest Ajuntament ha tingut coneixement que s’han executat unes obres a les instal.lacions del
Padel Motoret, situades al Polígon núm. 1, parcel.la 32 d´aquest terme municipal, i que
consisteixen en la implantació d´una carpa que amplia l´edifici de serveis de les instal.lacions
esportives destinades al pàdel sense l´oportuna llicència municipal, i on s´està exercint l´ús de
bar musical, el qual no està permès urbanísticament en aquesta zona.
2. En relació al contingut de l´Acta d´Inspecció esmentada en el paràgraf anterior, en data 20/01
/2020, el tècnic municipal ha emès un informe tècnic que posa de manifest a l´Alcaldia que s’
han realitzat unes actuacions a la parcel.la núm. 32 del Polígon núm. 1 d´aquest terme
municipal, Ref. Cadastral 2728223CF0522H0001SH, que ni els usos, ni les construccions, ni
les instal.lacions realitzades sense llicència no son legalitzables. El contingut de l´informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals es transcriu a continuació:
ASSUMPTE:
ACTIVITAT I INSTAL.LACIÓ SENSE LLICÈNCIA
Bar musical i carpa
Polígon 1, parcel·la 32
INFORME:
En inspecció realitzada 1’11 de gener de 2020 a l’establiment de pistes de pàdel i bar
existent al polígon 1, parcel·la 32, s’ha constatat que, s’ha ampliat l’edifici de serveis,
que s’ha instal·lat una carpa complementària i que s’està exercint l’ús de bar musical
tan en la carpa com en l’edifici de serveis i la seva ampliaicó.
L’establiment disposa de una llicència urbanística de caràcter provisional atorgada el 7
/1/2015, atorgada a Construccions Germans Gironés SCP, per la construcció de dues
pistes de pàdel i un edifici de serveis d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’
arquitecte Lluis Gironès Pedrol, visat 2014700354 amb les següents condicions:
Caldrà constituir una garantia per assegurar la reposició de la situació alterada al seu
estat original en la quantitat de 18.292,05 €
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La llicència restarà sense efecte en cas de que per part d’uns npus propietaris, o per
nous gestors o explotadors dels usos i le sobres, no s’acceptin expressament els
compromisos acceptats pels titulars de la llicència tramitada
Una vegada acabades les obres i instal·lacions caldrà realitzar la comunicació de l’inici
de l’activitat.
La eficàcia de l’autorització resta supeditada a que les condicions amb les quals s’atorga
l’autorització d’usos i obres provisionals, i acceptades expressament pels destinataris, es
facin constar al Registre de la Propietat.
El 31/3/2015 es va realitzar la comunicació d’inici de l’activitat, adjuntant certificat final d’
obra de 18/3/2015 emès per l’arquitecte Lluis Gironès i Pedrol, visat 2014700354 de 19
/3/2015, en el que consta que les obres havien finalitzat el 28/1/2015 així com
certificació tècnica acreditativa sobre l’activitat de 19/3/2015 emesa per el mateix tècnic
i basada en el projecte presentat a tràmit.
El 21/1/2019 el titular de l’establiment va presentar un estudi previ per ampliar la
llicència a bar musical redactat per l’enginyer de telecomunicacions Enric Grosche
Sirarols, amb aquesta documentació es va demanar informe als Serveis Territorials d’
Urbanisme sobre la viabilitat de la mencionada ampliació.
El 9/4/2019 es va rebre l’informe en el que es considerava viable ampliar la llicència
provisional tenint en compte:i les ordenances municipals per aquest tipus d’activitat, el
que pugui establir la legislació sectorial aplicable i quin son els usos admesos en les
qualificacions urbanístiques a l’entorn del sector S-15 on s’emplaça l’establiment.
Atès que el bar musical es un ús recreatiu, resulta que en les qualificacions
urbanístiques de l’entorn no està admès l’ús recreatiu, el que s’admet únicament en
alguns indrets del polígon industrial i de serveis Aubals.
El 17/4/2019 es va acordar donar trasllat de l’informe dels Serveis Territorials d’
urbanisme als interessat així com de l’informe dels serveis tècnics municipals referents
als usos admesos en les qualificacions urbanístiques de l’entorn.
Finalment els interessats no van sol·licitar l’ampliació de la llicència provisional per
encabir el bar musical.
Per tot això a l’establiment no més es pot realitzar l’activitat esportiva i els serveis que
consten en el projecte tramitat entre els que no consta l’ús de bar musical ni la
implantació de una carpa per ampliar l’edifici de serveis.
Per tan no es legalitzable l’activitat de bar musical en el mencionat indret del polígon 1,
parcel·la 32 ni la instal·lació de la carpa en la que es realitza l’ús.
L’ampliació de l’edifici de serveis ha consistit en la seva prolongació en direcció sud,
ocupant uns 30 m2 més que no estan contemplats en el projecte aprovat.
La carpa es de material tèxtil amb estructura metàl·lica i té una superfície aproximada
de 60 m2 aproximadament.
L’activitat de bar musical està sotmesa, segons la reglamentació sectorial d’espectacle
si activitats recreatives, a llicencia municipal.
A l’efecte caldria acordar provisionalment el cessament immediat de l’activitat de bar
musical per que no es disposa de llicència municipal per exercir-la
Per altre costat, i atès que l’ampliació de l’edifici de serveis i la carpa del bar musical s’
ha instal·lat sense la corresponent llicència provisional caldria obrir un expedient de
protecció de la legalitat urbanística per tal de ordenar la seva demolició i retirada en un
termini que d’acord amb els treballs que representa es proposa que sigui de dos
setmanes.
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Caldrà notificar l’acord als interessats amb el termini d’audiència que correspongui,
informant-los que ni els usos, construccions i instal·lacions son legalitzables.
Móra la Nova, 20 de gener de 2020
Antoni Masalias
Arquitecte/signat electrònicament

3. Les obres, que ja es troben executades, sense l´oportuna llicència municipal no son
legalitzables, i consisteixen en la implantació d´una carpa, que amplia l´edifici de serveis de les
instal.lacions esportives destinades al pàdel, construïdes en el seu dia amb llicència urbanística
per a usos provisionals d´acord amb l´Exp. 10/14 OM, i Exp. 1/15 RC per l´excercici d´activitat
de pistes de pàdel i bar.
En la instal.lació s´hi s´està exercint l´ús de bar musical, el qual no està permès
urbanísticament en aquesta zona, d´acord amb el contingut de l´informe tècnic, i per tant no és
legalitzable.
Tal com es descriu en l´informe tècnic, en data 21/01/2019 el titular de l´establiment,
Construccions Germans Gironès SCP, va presentar un estudi previ per ampliar la llicència
concedida inicialment a bar musical que, desprès de que rebre tota la informació sobre la
consulta feta als serveis territorials d´urbanisme i sobre els usos urbanístics admesos a la zona
en el planejament urbanístic municipal en relació a la seva petició, no fou sol.licitada
formalment pel titular de l´establiment.
4. El titular de la llicència d´obres per la construcció de dues pistes de pàdel i un edifici de
serveis, d’acord amb l´Exp. 10/14 OM, i per l´exercici de l´activitat de Pistes de pàdel i Bar,
d´acord amb l’Exp. 1/15 RC, és Construccions Germans Gironés SCP, amb CIF J43993948.
5. S´ha emès informe per part de la Secretaria Acctal. sobre el procediment legal aplicable.

Fonaments de dret
1. La legislació aplicable és la següent:

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU)
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’
Urbanisme (TRLU)
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística (RPLU)
Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al
Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la
Propietat d’actes de naturalesa urbanística
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
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Decret núm. 106/2029 de l´Alcaldia, de delegació de competència a la Junta de Govern
Local i a les regidores delegades.

L’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’
urbanisme (en endavant TRLU) , disposa que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.
Les obres realtizades imcompleixen el previst en el art. 199 TRLU, i les Normes Subsdiàries de
Planejament de Móra la Nova, segons consta en l´informe del tècnic municipal de data 20/01
/2020.
Segons l’article 199 TRLU, el procediment de protecció de la legalitat urbanística s’incoa per les
accions o les omissions que presumptament comportin vulneració de les determinacions
contingudes en aquesta Llei, en el planejament urbanístic o en les ordenances urbanístiques
municipals.
En el seu apartat 2n.recull: “La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d'exercici
preceptiu. L'exercici d'aquesta potestat dóna lloc a la instrucció i la resolució d'un procediment
o de més d'un que tenen per objecte, conjuntament o separadament, l'adopció de les mesures
següents: a) La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat, i altres si és
el cas.”
L’article 205 del TRLU estableix que l’administració que pertoqui ha d’incoar el procediment de
protecció de la legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació o d’ús del sòl i del subsòl
que s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a dur-los a terme o sense la
comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al contingut del títol administratiu atorgat o
de la comunicació prèvia efectuada.
Si aquests actes estan en curs d’execució, l’òrgan competent n’ha d’ordenar la suspensió
provisional, juntament amb l’acord d’incoació del procediment. L’ordre de suspensió s’ha de
comunicar a les persones afectades perquè la compleixin immediatament i perquè, en el termini
de quinze dies, puguin formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions que
estimin pertinents. L’òrgan competent ha de ratificar o revocar l’ordre de suspensió en el termini
de quinze dies posteriors a la finalització del tràmit d’audiència.
Igualment, d'acord amb l'article 118.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (en endavant RPLU), quan la resolució d'iniciació
del procediment faci referència a obres en curs d'execució, l'òrgan competent ha d'ordenar la
suspensió immediata de les obres com a mesura provisional mentre no finalitzi el procediment
o, si s'escau, no es legalitzi l'acte de què es tracti, si es legalitzable.
L'apartat 2 del mateix article determina que l’òrgan competent ha de ratificar, modificar o
revocar la suspensió de les obres en curs d’execució que hagi ordenat en el termini de quinze
dies següents a la finalització del tràmit d’audiència de la resolució d’iniciació. Si no la ratifica o
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modifica en aquest termini, l’ordre de suspensió d’obres esdevé ineficaç, però això no impedeix
que pugui ordenar-la de nou, supòsit en el qual no cal reiterar l’audiència ja practicada ni
ratificar l’ordre dictada de nou.
En la mateixa resolució de ratificació o modificació de l'ordre de suspensió, l’òrgan competent
ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de 2 mesos a comptar de
notificació, sol·liciti el títol administratiu habilitant o efectuï la comunicació prèvia exigida o, si és
el cas, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol administratiu atorgat, tal i com
estableixen els articles 205.3 TRLU i 118.3 en relació amb el 116.c del RPLU.
Així mateix s'ha d’advertir les mesures de protecció de la realitat física alterada que es podrien
adoptar en cas de no legalitzar de conformitat amb el requeriment efectuat.
L’article 207.1 TRLU preveu que el procediment de restauració de la realitat física alterada i de
l'ordre jurídic vulnerat prescriu al cap de 6 anys d'haver-se produït la vulneració de la legalitat
urbanística o, si s'escau, del finiment de les actuacions il·lícites o el cessament de l'activitat
il·lícita. Si aquestes actuacions tenen l’empara d’un títol administratiu il·lícit, l’acció de
restauració prescriu al cap de sis anys d’haver-se produït la declaració de nul·litat o
anul·labilitat pertinent, sia en via administrativa o sia per sentència judicial ferma.
D’acord amb l’article 107 RPLU en relació amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’òrgan competent per a incoar el procediment de
restauració de la legalitat és l’alcalde, així com per adoptar les mesures provisionals que
consideri oportunes durant la seva tramitació i per a ordenar l’execució forçosa de la resolució
adoptada. Així mateix, l'alcalde serà l'òrgan competent per a resoldre el procediment d'acord
amb l'article 108 RPLU.
L´Alcalde va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret de
l´Alcaldia núm. 106/2019, de data 25/06/2019, de delegació de competències a la Junta de
Govern Local i a les regidories delegades.
A la resolució d'iniciació s'ha de nomenar la persona instructora del procediment i, si escau, la
persona secretària, tal i com estableix l'article 112.1 RPLU. L'apartat 2 del mateix article
disposa que la resolució d'iniciació s'haurà de notificar a les persones interessades, les quals
disposen d'un termini de 15 dies d'audiència per formular al·legacions i presentar la
documentació que estimi convenient.
La resolució d'iniciació haurà de contenir les especificitats de l'article 116 RPLU.
La resolució d'iniciació del procediment de protecció de la legalitat urbanística és inscriptible al
Registre de la Propietat d'acord el que s'estableix als articles 51.1.c del Text refós de la Llei del
sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny (en endavant TRLS) i 56 del Reial
decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament
per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de
naturalesa urbanística.
En el mateix sentit s'expressa l'article 113 RPLU, el qual afegeix: s’ha de promoure
obligatòriament aquesta inscripció quan la resolució d’iniciació faci referència a actes que
comportin la creació de noves finques registrals, ja siguin de parcel·lació, reparcel·lació, obra
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nova o constitució d’un règim de propietat horitzontal. En el cas que s’hagi inscrit la resolució d’
iniciació, s’ha de comunicar al Registre de la Propietat la resolució ferma en via administrativa
que posi fi al procediment, a l’efecte pertinent de conformitat amb la seva legislació reguladora.
D'acord amb l'article 117 RPLU, en relació amb l'article 203 TRLU, en la resolució d'iniciació del
procediment o durant la tramitació del mateix es podran adoptar motivadament les mesures
provisionals per garantir l'efectivitat de la resolució que posi fi al procediment.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONSTATAR el caràcter manifestament IL·LEGALITZABLE de la instal.lació d’una
carpa que amplia l´edifici de serveis de les instal.lacions esportives destinades a pàdel, ni l´ús
de bar-musical que en ella s´hi realitzat, efectuades, ambdues, sense l´oportuna llicència
municipal, a la parcel.la núm. 31 del Polígon 1 d´aquest terme municipal, Ref. Cadastral:
2728223CF0522H0001SH, pel titular de les instal.lacions, Construccions Germans Gironés
SCP, amb CIF J43993948.
SEGON. INICIAR l’expedient de protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la
realitat física alterada contra Construccions Germans Gironés SCP, amb CIF J43993948
perquè en el termini màxim d´UN MES, a comptar des de notificació del present acord, restauri
la legalitat urbanística alterada, amb la demolició i retirada de la carpa instal.lada sense
llicència al recinte de les instal.lacions esportives destinades a pistes de pàdel i bar del polígon
1, parcel.la 32 d’aquet terme municipal.
TERCER. Adoptar, de manera immediata, les següents MESURES PROVISIONALS:

Com a mesura cautelar, suspendre de forma provisional i IMMEDIATA, l´activitat de bar
musical que es realitza en la carpa que amplia l´edifici de serveis de les instal.lacions
esportives destinades al pàdel, i que s´ha descrit en el punt SEGON del present acord,
perquè no disposa de llicència municipal per exercirla.

QUART. Nomenar com a instructor del procediment al senyor Josep Maria Piñol Jurado,
Secretàri-interventor de l´Ajuntament de Móra la nova, i M. Remei Noguès Pena, funcionària
municipal, com secretària del mateix, que podran abstenir-se d'intervenir en el mateix, o ser
recusats pels interessats, per les causes, i en la forma que determinen els articles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-. La persona instructora
ha d'incorporar al procediment les actuacions prèvies practicades i impulsar-lo d'ofici en tots els
tràmits.
CINQUÈ. Advertir als interessats que en cas de no procedir a la demolició i retirada de la carpa
instal.lada ni a la suspensió immediata de l´activitat de bar-musical, es poden adoptar mesures
de restauració i, en cas d'incomplir-les, l’òrgan competent en pot acordar l'execució forçosa. Tot
això, sens perjudici de la imposició de multes coercitives, en virtut del que disposen els articles
225 TRLU i 216 RPLU. En cas d'execució subsidiària, seran a càrrec de la persona interessada
totes les despeses que aquella comporti.
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SISÈ. Notificar als interessats el contingut d´aquest acord i concedir un termini de QUINZE (15)
DIES, comptats des d’aquesta notificació, perquè presentin al·legacions.
SETÈ. Comunicar al Registre de la Propietat de l'inici de l'expedient per tal que procedeixi a la
seva inscripció.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

ALTRES ASSUMPTES DE TRAMIT
4. PROTOCOL D´AVIS A LA POBLACIÓ DAVANT UNA SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA.
Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local S´APROVA:
Davant la situació d’excepcionalitat que durant aquests dies s´han viscut a Catalunya, i al
nostre municipi, per l’afectació de la borrasca “Glòria”, causant desperfectes tant a propietats
municipals, com a les de titularitat privada, algunes de les quals han requerit de la intervenció
dels diferents serveis municipals, tant de la Brigada com dels Vigilants, s´ha posat de manifest
que cal establir un mínim protocol d’actuació davant altres situacions, que amb la mateixa
intensitat i afectació, puguin produir-se a la nostra població.
Si bé la resposta del serveis municipals ha estat la necessària en cada moment, i d’acord amb
el pla d’emergència municipal, si cal revisar el tema dels avisos a la població mitjançant l’
aplicació e-Bando, ja que aquests s’han de poder donar en qualsevol hora del dia i de la nit per
a coneixement general de la població davant una situació d’emergència.
Per aquest motiu, i atenent al servei de 24 hores que realitzen els Vigilants municipals per
atendre a les necessitat de la població, es considera que tots els membres integrants del servei
han de saber utilitzar l’aplicatiu e-Bando per informar d’una possible emergència.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: FORMAR a tots els membres del Servei Municipal de Vigilants de l’Ajuntament de
Móra la Nova per a que puguin utilitzar la plataforma e-Bando i dur a terme comunicats urgents
davant situacions d’emergència a la població de Móra la Nova.
SEGON. COMUNICAR els present acord a tots els membres del Servei Municipal de Vigilants,
pel seu coneixement i efectes.
5. PROPOSTA DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA AL PLA DE FOMENT DE
L´OCUPACIIÓ 2020
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S´han realitzat les diferents intervencions per part dels membres de la Junta de Govern
Local, als efectes d´explicar el programa i les diferents propostes que pot presentar
l´Ajuntament davant el Consell Comarcal de la Ribera d´Ebre.

Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local S´APROVA:
Vist l’escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre on informa que la Diputació de Tarragona
en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, te previst fer un nou Pla de
Foment de l’Ocupació 2020 que tindrà per objectiu únic el condicionament entorns naturals o el
condicionament entorns urbans.
Atès que es necessari que les tasques a executar siguin de la mateixa tipologia durant tot el
projecte, i que un cop es tinguin les respostes de tots els ajuntaments de la comarca es farà
saber l’opció escollida per la majoria.
Per tot l´exposat, la Junta de Govern Local ACORDA:
ÚNIC. COMUNICAR al Consell Comarcal de la Ribera d´Ebre que l´opció elegida per
l´Ajuntament de Móra la Nova és la del condicionament d’entorns naturals, i dins d’aquesta
opció, la realització de les següents tasques:
1. Condicionament i neteja de les vores del riu i dels camins del municipi.
2. Condicionament i manteniment de la jardineria del municipi.
En cas d’inclemències meteorològiques els treballadors realitzaran la seva tasca dins d’algun
edifici municipal.

HISENDA
6. RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 1/2020, JGL 22/01/20
Per UNANIMITAT de tots els membres de la Junta de Govern Local S´APROVA:

Fets
Vist el pressupost núm. 9446, RE 93, dels senyors Comercial Llauradó, SA, pel lloguer de 2
cabines sanitàries pel sopar de la FIO 2020, per import de 217,80 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. 49.292, RE 4254, dels senyors Fabricats i Manipulats Signo, SL, per
l'adquisició de 100 davantals per la FIO 2020, per import de 423,50 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. QUO73008, RE 103, dels senyors Mr Bit Puells Computers, SL, per la
renovació de 3 antivius per l'any 2020, per import de 45,46 euros (IVA inclòs).
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Vist el pressupost núm. 3397, RE 157, dels senyors Disseny i Publicitat Optim.gr, SL, per
l'adquisició de 3.500 collarins d'ampolla per la FIO 2020, per import de 359,37 euros (IVA
inclòs).
Vist el pressupost de data 10 de gener de 2020, RE 112, dels senyors Temporal Quality ETT,
SLU, per la contractació de 2 hostessos per la FIO 2020, per import de 566,91 euros (IVA
inclòs).

Fonaments de dret
Reial Decret 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. 00009446 dels senyors Comercial Llauradó, SA amb
CIF A43131226, per import de 217,80 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03/4311
/22609/01.
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 49.292 dels senyors Fabricats i Manipulats Signo, SL
amb CIF B43415157, per import de 423,50 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03
/4311/22609/01.
TERCER.- APROVAR el pressupost núm. QUO73008 dels senyors Mr Bit Puells Computers,
SL amb CIF B43484559, per import de 45,46 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:00
/920/20900/01.
QUART.- APROVAR el pressupost núm. 3397 dels senyors Disseny i Publicitat Optim.gr, SL
amb CIF B43995448, per import de 359,37 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03
/4311/22609/01.
CINQUÈ.- APROVAR el pressupost de data 10 de gener, RE 112, dels senyors Temporal
Quality ETT, SLU amb CIF B60732047, per import de 566,91 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:03/4311/22609/01.

Règim de recursos:
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

Secretari acctal.

Alcalde President

Remei Nogués Pena

Francesc Xavier Moliné Rovira

Transcripció de l'acta número 2020-0000008 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 10/03/2020, 10/03/2020

Annex 1 del punt 2

Transcripció de l'acta número 2020-0000008 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI ***
(SIG), FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 10/03/2020, 10/03/2020

PROGRAMACIÓ

DEL 20 AL 24 DE GENER

A partir de les 15h. Exposició de les obres participants al concurs
de cartell i de trofeu de la XVIII FIO, organitzada per l’Escola d’Art i
Disseny de Móra la Nova. A la Biblioteca Municipal.

DIJOUS 23 DE GENER

XERRADES TÈCNIQUES DE LA FIO organitzades pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A la Sala d’Actes de
l’Ajuntament.
10.30 h Benvinguda i presentació de la jornada.
10.45 h Els mals hàbits que afecten a la qualitat de l’oliva
i de l’oli. A càrrec del Sr. Esteve Martí, tècnic especialista en
elaiotècnia, IRTA Mas de Bover.
12.00 h Olis de la collita avançada i tast final. A càrrec del Sr.
Ivan Busquet, professor de l’Escola Agrària de Gandesa.
13.30 h Clausura de la jornada.

DIVENDRES 24 DE GENER

21.30 h IV NIT DE l’EXTRA VERGE a la Cooperativa de Móra la Nova.
Espectacle gastronòmic on es podran degustar una gran varietat de
tapes maridades amb els olis guanyadors de la FIO 2020. Aquestes
selectes racions escollides per l’ocasió estaran elaborades per
Vicent Guimerà xef del restaurant L’Antic Molí d’Ulldecona
guardonat amb una Estrella Michelin. Preu: 40€ (Venda d’entrades
a les oficines de l’Ajuntament o al web www.moralanova/fio).

DISSABTE 25 DE GENER

17.00 h Obertura i inauguració de la XVIII FIO, a càrrec de la
Hble. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sra. Teresa Jordà i Roura. Seguidament entrega dels premis del
concurs de l’oli de la FIO 2020, i visita als expositors on es podran
degustar els diferents olis exposats a la fira.
18.00 h Show Cooking ofert per Olga Casanova i Martínez, autora
del Bloc La cuina de l’Olga, que ens oferirà un menú de tres plats
on l’ingredient principal és l’oli d’oliva extra verge. A l’espai actiu
dins el pavelló firal.
19.30 h Tast d’olis organitzat pels membres del Club Oli-Tast. A
l’espai actiu dins el pavelló firal.

20.00 h V Jornades Gastronòmiques de l’oli. A l’espai central dins
el pavelló Firal tindrà lloc Lo Mosset amb oli. Activitat on es
podran degustar tapes elaborades per diferents bars i restaurants
de la localitat i es podran maridar amb els olis exposats a la FIO.
22.00 h Tancament del recinte firal.

DIUMENGE 26 DE GENER

10.00 h Obertura i visita a la FIO.
10.00 h Degustació de la Clotxa patrocinat per la DOP Oli Siurana. A
l’exterior del pavelló firal. Venda anticipada de tiquets a la oficines
de l’Ajuntament o el mateix dia a l’estand d’informació de la FIO.
Preu: 4€.
12.30 h Concurs d’allioli patrocinat per la DOP Oli Terra Alta. A l’espai
central dins el pavelló firal. Inscripcions a l’estand d’informació
de la FIO fins 15 minuts abans del concurs. Es valorarà el pes i
l’aspecte de l’allioli. 1r premi 60€, 2n premi 40€ i 3r premi 20€.
En acabar el concurs, degustació dels alliolis guanyadors.
14.00 h Tancament del recinte firal.
16.00 h Obertura i visita a la FIO.
16.30 h Presentació del conte Arraïlades de Guillem Riba, que
explica la situació de les oliveres monumentals al nostre territori
i el greu espoli que pateixen. Seguidament contacontes-concert
i taller de pintura per a tota la família amb les il· lustradores del
conte. A l’espai actiu dins del pavelló firal.
17.30 h Berenar de pa amb oli i xocolata, sucre o sal. Amb la
col· laboració de Supermercats Bon Preu i Esclat. A l’espai actiu
dins el pavelló firal.
19.00 h Sorteig de lots d’oli. Podran participar tots els visitants de
la FIO que hagin comprat oli. Sorteig d’un sopar per a 2 persones
entre els participants a l’activitat del Mosset amb Oli realitzada el
dissabte 25 de gener. A l’espai central dins el pavelló firal.
19.15 h Reconeixement al millor oli de la FIO 2020. Durant els
dies de fira, els visitants tindran l’oportunitat de triar el millor oli
mitjançant puntuació dels olis exposats. Reconeixement de la
millor tapa de la FIO 2020, presentades el dissabte 25 de gener
dins els actes de la Fira.
19.30 h Cloenda de la FIO 2020.
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RELACIÓ D’ EXPOSITORS
ACEITES HIJO DE MANUEL SUÑER SL
GINESTAR - RIBERA D’EBRE
AGRÀRIA SANT ANTONI ABAD, SCCL
MÓRA D’EBRE - RIBERA D’EBRE
AGRÍCOLA DE GARCIA, SCCL
GARCIA - RIBERA D’EBRE
AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA GINESTA, SCCL
GINESTAR - RIBERA D’EBRE
AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP, SCCL
BOT - TERRA ALTA
AGRÍCOLA SANT DOMINGO DE RASQUERA, SCCL
RASQUERA - RIBERA D’EBRE
AGRO FOODS&COMMERCE, SL
MARGALEF DE MONTSANT - PRIORAT
AiBAR 1895, SL
DARMÓS - RIBERA D’EBRE
ALANTERRES SLU
HORTA DE SANT JOAN - TERRA ALTA
BIOCASERES
CASERES - TERRA ALTA
CARÍCIES D’OLI
EL PINELL DE BRAI - TERRA ALTA
CATERRA AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL
LA POBLA DE MASSALUCA - TERRA ALTA
COMERCIAL AZ-AZEYTUN XCIII, SL
BATEA - TERRA ALTA
CONSELL REGULADOR DOP OLI TERRA ALTA
GANDESA - TERRA ALTA
COOPERATIVA AGRÍCOLA I SC LA TORRE DE L’ESPANYOL, SCCL
LA TORRE DE L’ESPANYOL - RIBERA D’EBRE
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT JAUME DE BENISSANET
BENISSANET - RIBERA D’EBRE

DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA OLI TERRA ALTA
GANDESA - TERRA ALTA
ESCOLA AGRÀRIA DE GANDESA
GANDESA - TERRA ALTA
GRUP NATURA FREIXE
FLIX - RIBERA D’EBRE
IDENTITAT EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
HORTA DE SANT JOAN - TERRA ALTA
INOXCAVONIA, SL
MÓRA LA NOVA - RIBERA D’EBRE
LES ÀRGOLES
MIRAVET - RIBERA D’EBRE
MAS BETURIÀ
BATEA - TERRA ALTA
MAS DEL CLOS
MÓRA D’EBRE - RIBERA D’EBRE
MONTBAIX OLI, SL
MÓRA LA NOVA - RIBERA D’EBRE
OLEUM NATURE
RASQUERA - RIBERA D’EBRE
OLEUM TIBISSI
RASQUERA - RIBERA D’EBRE
OLIS CAL BRISDA 1903 (SERMA CB)
LA TORRE DE L’ESPANYOL - RIBERA D’EBRE
OLIS ESCODA, CB
GINESTAR - RIBERA D’EBRE
OLIS MONTANÉ
LA TORRE DE L’ESPANYOL - RIBERA D’EBRE
RIUS D’OR
LA FATARELLA - TERRA ALTA
UNIÓ FRUITS, MOLÍ DE FLIX
FLIX - RIBERA D’EBRE
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ORGANITZA:

Ajuntament de Móra la Nova

LA C O M I S S I Ó D E LA F I O A G R A E I X LA C O L . L A B O R A C I Ó :
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya · Granja Calderé · Supermercats Bonpreu Esclat
Julian Llorens Pentinat · Montserrat de Castro Subirachs · DOP Oli Terra Alta · DOP Oli Siurana
Associació Ribera Produccions · Escola Municipal d’Arts i Disseny de Móra la Nova · Escola Agrària de Gandesa
Institut Escola 3 d’Abril · Comercial Llauradó · Club Oli Tast · Aigües de Catalunya · Inoxcavonia
Adriana Monclús Montaña · Josep A. Poyo Vinaixa · Olis Suñer de Ginestar · Olga Casanova Martínez
Braseria Rama · Ferran (Tapa, Bar & Restaurant) · Bar de la Piscina i Bistró Cafeteria & Punxadetes.

CONCURS DE TROFEUS FIO ORGANITZAT PER L’ESCOLA
MUNICIPAL D’ARTS I DISSENY DE MÓRA LA NOVA
DISSENY GUANYADOR: CRISTAL TERESA GUITRON ORTIZ

CONCURS DE CARTELLS FIO ORGANITZAT PER L’ESCOLA
MUNICIPAL D’ARTS I DISSENY DE MÓRA LA NOVA
DISSENY GUANYADOR: ERIC HENRI ALBERT BUSCH

COL.LAB ORA:

Consell Comarcal de la
Terra Alta

Consell Comarcal del
Priorat
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