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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 6/2020 de data 12/02/2020 

Ens: Ajuntament de Móra la Nova 

Òrgan: Junta de govern 

Caràcter: Ordinària 

President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira 

Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado 

Dia: 12 de febrer de 2020 

Hora d'inici: 19:30 

Hora de finalització: 20:30 

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 DE LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ DELS PUNTS 6, 12,13 i 14 DE 

L'ORDRE DEL DIA ES PASSEN A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ. 

 

 
ACORDS 

 
SECRETARIA 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 5/2020 DE DATA 05 DE 

FEBRER DE 2020 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
HISENDA 

 

2. APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE DESPESES PEL CURS D'ACREDITACIÓ DE 

COMPETÈNCIES EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (ACTIC): 

SRA. NÚRIA LLORENS, SRA. SÒNIA SOLÀ I M. CARMEN LINARES. 

 
Aprovat per unanimitat. 
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Fets 

 
En data 20/12/2019 les següents treballadores de l’Ajuntament de Móra la Nova, Sra. .../... , 

Sra. .../...  i la Sra. .../...  van presentar escrit exposant que “durant el període 17 de setembre i 

fins al 24 d’octubre, les dimarts i dijous (de 17:00 h a 19:00 h) vaig acudir, de forma presencial 

al Curs preparatori ACTIC MITJA que es realitzava al Telecentre de la Ribera d’Ebre, amb un 

total de 25 hores” i sol.liciten que “em siguin admeses les 25 hores emprades en l’assistència 

al Curs preparatori ACTIC MITJÀ que es realitzava al Telecentre de la Ribera d’Ebre, com 

hores efectives de jornada de treball i em siguin abonades les despeses originades per la 

realització del mateix". 

 
Vist l’article 51 del Conveni col.lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la 

Nova que transcrit literalment diu: 

 
Formació professional 

La corporació es compromet a facilitar la formació dels diversos col·lectius de treballadors, 

(realitzar) organitzant cursos de formació i reciclatge propis, tant teòrics com pràctics, o 

facilitant l’assistència a d’altres fora de l’Ajuntament. S’informarà al personal dels cursos que es 

realitzin dins i fora de l’Ajuntament mitjançant anunci en el tauló d’anuncis del personal. 

La Corporació garanteix la concessió de les hores necessàries, per l’assistència a cursos de 

perfeccionament professional, quan el seu contingut estigui directament relacionat amb el lloc 

de treball o la seva carrera professional en l’Administració. 

 
Vist que aquest curs està directament relacionat amb el lloc de treball i que s'han realitzat 25 

hores correponents a l'assistència segons la sol.licitud presentada. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Conveni col.lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar el temps destinat a cada treballadora en aquesta formació, Acreditació de 

competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), d’acord amb la sol. 

licitud presentada com a temps de treball efectiu, d’acord amb la següent relació: 

 

Nom i Cognoms Nombre d’hores de treball efectiu 

Sra. .../...  25 hores 

Sra. .../... 25 hores 

Sra. .../... 25 hores 

 
SEGON: Autoritzar, disposar, reconèixer la despesa i portar a terme el pagament dels imports 

corresponents a les següents treballadores, a càrrec de la partida 9 920 16200 2 del 

pressupost. 

 

Nom i Cognoms Import en concepte de matrícula 
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Sra. .../... 94,50 € 

Sra. .../... 94,50 € 

Sra. .../... 68,00 € 

 

TERCER. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció, Tresoreria i 

Personal, pel seu reconeixement. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

3. APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ HERMES COMUNICACIONS, SA, ANY 

2020 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el conveni de col·laboració amb la societat Hermes Comuniacions, SA amb CIF 

A17374547, per la publicitat, publicació d'edictes, impressions a la web i una subscripció a El 

Punt Avui durant l'any 2020, per import de 2.677,00 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 conveni de col·laboració amb la societat Hermes Comuniacions, SA 

amb CIF A17374547, per import de 2.677,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:05 

/491/22602/02. 

 
 
 

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 
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4. APROVACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 2019/444 EBRE DIGITAL, SL 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. 2019/444 de la societat Ebre Digital, SL amb CIF B55606925, per 

diferents serveis i campanyes de publicitat durant l'any 2020, per import de 7.054,30 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 contracte de serveis amb la societat Ebre Digital, SL amb CIF 

B55606925, per import de 7.054,30 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:05/491 

/22602/02. 

 
 
 

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 

 
 

5. APROVACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS IMAGINA RÀDIO 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el contracte de serveis entre la societat Terres de l'Ebre Comunicació Multimèdia, SL amb 

CIF B43913813, per la producció i emissió de diferents falques durant l'any 2020, per import de 

3.025,00 euros (IVA inclòs). 
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Fonaments de dret 

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

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- APROVAR el contracte de serveis amb la societat Terres de l'Ebre Comunicació 

Multimèdia, SL amb CIF B43913813, per import de 3.025,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:05/491/22602/02. 

 
 

 
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 

 
 

6. APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS, CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Es presenten els pressuposts de serveis, d'acord amb la relació següent: 

 
 

Registre Entrada 
 

PROVEïDOR 
 

CONCEPTE 
IMPORT 

(IVA inclòs) 

2020-469 DEXTRON GPS vehicle vigilants (aplicatiu i manteniment) 625,93 € 

2020-528 DIVERTYMUSIC Disco mòbil Carnestoltes 2020 544,50 € 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
* RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes 

locals 

 
 
 
 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
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ÚNIC. APROVAR els pressupostos que es relacionen a continuació, a càrrec de les aplicacions 

pressupostaries corresponents: 

 
 

Registre 

entrada 

 
PROVEÏDOR 

 
CONCEPTE 

IMPORT 

( I V A 

inclòs) 

 

A P L I C A C I Ó 

PRESSUPOSTÀRIA 

 

2020-469 
 

DEXTRON 
GPS vehicle vigilants (aplicatiu i 

manteniment) 

625,93 

€ 

 

2020/00/920.63601-01 

 

2020-528 
 

DIVERTYMUSIC 
 

Disco mòbil Carnestoltes 2020 
544,50 

€ 

 

2020/03/3382.22609-01 

 
 

 
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 

 

 
URBANISME 

 

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ATORGAMENT D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES MAJORS. 

EXP. 974-2019 A. PROMOTOR: SR. .../... . 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
EXP. NÚM. 974-2019 A 

PROMOTOR: SR. .../...  

 NIF: .../... 

SITUACIÓ OBRES: .../... 

REFERÈNCIA CADASTRAL: .../... 

OBRES: Reforma i ampliació d´un habitatge unifamiliar 

 
En data 28/11/2019 i núm. RE 4228 ha tingut entrada la sol·licitud de llicència urbanística 

d'obres per l´execució d´obres de reforma i ampliació de l´habitatge situat al .../... , amb 

referència cadastral núm. .../... . La sol.licitud ha estat presentada pel promotor de l´obra, el 

senyor .../..., amb NIF .../... . 

 
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic redactat per l´Arquitecte, 

senyor .../... , i visat .../... en data 27/11/2019, el nomenament de direcció d’obra, i altra de 

documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient. 
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Posteriorment, es va completar la documentació presentada amb la sol.licitud de llicència 

d´obres amb: 

 
 

El document d´acceptació de residus i d´establiment de dipòsit de la fiança 

Plànol de l´estat actual amb detall del volum existent a la part posterior 

Fotografia del volum existent a la part posterior 

 
 

El tècnic municipal, en data 27/01/2020, ha emès informe FAVORABLE amb les consideracions 

següents: 

 
EXP 974-19 OM 

Ampliació Habitatge  

.../... 

Referència cadastral .../... 

.../... 

Escrit 4228 DE 28/11/2019 sol·licitud de llicència 

 
El terreny es situa en sòl urbà consolidat. 

Son d’aplicació les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la Nova. 

El projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte .../... , visat .../... de 27/11/2019, 

contempla la reforma y rehabilitació de l’interior de l’habitatge sense procedir a augmentar el 

volum de l’edifici. 

Examinat el projecte el plantejament s’ajusta a la normativa urbanística en general, es 

considera convenient comentar dos aspectes concrets en raó de la seva singularitat front al 

volum estricte de la construcció inicial: 

- Es planteja l’aprofitament del porxo com rebedor, es la primera vegada que es planteja en un 

projecte, al barri hi ha preexistències de tot tipus, cortines, porxos més petits i algun cas com el 

plantejat, lo principal es l’arc i que la fusteria quedi retirada a la cara interior de l’arc com el 

projecte planteja. 

- L’alçada del sostre de la cuina i el pati es justifica en que s’ajusten al volum preexistent, lo que 

contempla expressament la normativa. 

No se observen per tan inconvenients en el projecte presentat. 

Amb el projecte s’adjunta la següent documentació: 

 

Nomenament arquitecte .../... com arquitecte director de l’obra  

Full d’estadística complimentat 

 

Posteriorment s’ha aportat a l’expedient: 

 
Document d’acceptació de residus i d’establiment de dipòsit de 565,07 € 

Plànol estat actual amb detall del volum existent a la part posterior 

Fotografia volum existent a la part posterior. 

 

La documentació presentada es suficient per la concessió de la llicència urbanística, si be en 

raó de l’establer a la LOE abans de l’inici de les obres caldrà aportar nomenament d’arquitecte 

tècnic director de l’execució de l’obra. 

Pressupost d’execució material que consta en projecte 77.600 € 
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Pressupost obtingut segons les taules de valoració de la ordenança: (30.15 m2 x 360.61 € = 

10.872,39 €) + (110.10 m2 x 510,86 m2 x 0,60 = 33.747,41 €) = 44.619,80 €. 

Les actuacions contemplades en projecte s’ajusten al planejament vigent i no observo 

inconvenients a la concessió de la llicència urbanística per l’ampliació la rehabilitació de l’ 

habitatge de 110,10 m2 i la construcció d’un magatzem de 30,15 m2 en planta soterrani situat 

al carrer Roser 4 d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Agustí Piñol Jurado, visat 

2019700353 de 27/11/2019 amb la condició de: 

 

Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’Ajuntament, per la seva verificació, 

nomenament d’arquitecte tècnic director de l’execució de l’obra. 

 

Pressupost per la liquidació provisional de l’ICIO 77.600 € 

Garantia segons ordenança 776 €. 

Móra la Nova, 27 de gener de 2020 

.../... 

Arquitecte/signat 

 
El secretari-interventor en data 10/02/2020, ha emes informe jurídic FAVORABLE a la 

concessió de la llicència urbanística. 

 

 
Fonaments de dret 

 

a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost 

(TRLU) 

b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 

de maig (RPLU) 

c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995 

(ROAS) 

d. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) 

e. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC) 

f. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 

g. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

h. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPACAP) 

a. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la 

Nova. 

j. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la 

Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades. 

 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER. CONCEDIR la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 

tercer, al promotor senyor .../..., amb NIF .../... , per realitzar les 
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obres de reforma i ampliació de l´habitatge situat al .../... , amb referència cadastral .../... , 

d’acord amb el projecte tècnic redactat per l´Arquitecte, senyor .../... , i visat núm. .../... en data 

27/11/2019. 

 
SEGON. APROVAR les condicions particulars i generals, de conformitat amb el planejament 

general en vigor i amb l’Ordenança Fiscal de l’ICIO, a què es subjecta l’esmentada llicència, i 

que són les que es relacionen a tot seguit: 

 
1. El que peticionari haurà d'atenir-se estrictament al Projecte i als Plànols presentats, així 

com a la inspecció tècnica municipal. 

2. Si, en relació al plànol general d'alineacions, la façana està subjecta a rectificacions, les 

assenyalaran els Serveis Tècnics Municipals sobre els fonaments de l'obra, un cop 

anivellats i aplomats. 

3. La rasant del carrer i l'amplada de les voreres, seran fixades també pels Serveis 

Tècnics Municipals, després d'examinar les condicions del carrer i l'indret de l'obra. 

4. Si l'obra necessita bandes amb marges o petites senyalitzacions d'avís, el peticionari les 

disposarà amb les oportunes mesures de seguretat sota la responsabilitat del Constructor i 

del Director de l'obra i posant-hi durant la nit, ben visible, un llum vermell que serveixi 

d'advertiment al públic. 

5. No dipositarà la runa de l'obra, ni qualsevol altre tipus de material a la via pública, de tal 

manera que dificulti el trànsit. Malgrat tot, si això resultés inevitable, aquests materials 

romandran tan sols el temps precís per efectuar el seu trasllat al dipòsit que hagi prefixat 

l'Ajuntament, i els materials per a ser retirats dins de la zona d'obra. 

6. Es completarà l'obra amb l'arrebossament i les pintures necessàries per a la bona vista i 

guarniments públics. 

7. Les aigües brutes que reculli l'edifici seran conduïdes a les clavegueres que, prèvia la 

corresponent petició de llicència per la connexió a la xarxa municipal, s'hagin practicat o es 

practiquin a tal efecte, tenint cura de que no desprenguin males olors, per la qual cosa, 

caldrà que estiguin tapades adientment o, si això no es possible, es construirà la 

reglamentària fossa sèptica. 

8. Les aigües pluvials que reculli la coberta hauran de conduir-se al carrer mitjançant una 

canonada adossada a la façana amb conducció SOTA LA VORERA. 

9. Es dóna el termini d'UN ANY per tal de començar les obres, i fins a TRES ANYS més 

per deixar-les totalment acabades, El termini començarà a comptar des de la data de 

signatura de l´ACTA DE REPLANTEIG I INICI D´OBRES de l´obra. D´aquest darrer 

document en serà obligatori la seva presentació en el cas de sol.licitar pròrrogues de la 

present llicència concedida. 

10. En cas de no finalitzar les obres en el termini concedit, el peticionari sol.licitarà a l’ 

Alcaldia, i abans d'esgotar-se el termini de la llicència, una pròrroga per la continuació de 

les obres. Si no es així, s'entendrà caducat aquest permís. A la sol.licitud s´hi haurà 

d´adjunar un exemplar de l´Acta de replanteig i inici d´obres de l´obra a que s´ha fet 

referència en la base 9a. 

11. El titular de la llicència urbanística per a l´execució d´obres ha de lliurar a l´Ajuntament 

una còpia de l´Acta de replanteig i inici d´obres, estesa per la direcció facultativa de les 

obres i, posteriorment, una còpia del Certificat final d´obres expedit per aquesta mateixa 

direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les 

còpies de l´acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la Declaració 

responsable corresponent del titular de la llicència urbanística. 
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12. Un cop acabada l'obra el recurrent ho haurà de notificar a l'Alcaldia, dins dels VUIT 

dies següents, per a que es pugui inspeccionar i advertir tota transgressió. 

13. S'adverteix a la persona sol.licitant que en el termini d’un mes comptat des de la 

finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor referent a 

la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010. 

14. La llicència de 1a. Ocupació d'un edifici restarà condicionada a l'adequació del mateix 

al projecte tècnic presentat i a l'execució de la vorera del carrer, frontera a la finca on 

s'hagi realitzat la construcció, per part del promotor de les obres. També caldrà presentar 

l'alta a l'IBI de la nova construcció i acreditar la col.locació del número de policia a 

l'entrada de la finca. 

15. D'acord amb l'establert a l'article 35 de les vigents Normes Subsidiàries Municipals, la 

present llicència d'obres obliga al seu titular al compliment de: 

 
 

a. Pagar a l'Ajuntament totes les despeses ocasionades per les activitats 

autoritzades. 

b. Construir o tornar a posar la vorera frontera amb la finca dintre del termini 

establert per l'execució de la llicència. 

c. Reparar els danys que es produeixin per conseqüència de les obres, als elements 

urbanístics existents, del sòl, subsòl i vol de la via pública. 

d. Establir les garanties econòmiques que l'Ajuntament estableixi, en raó dels 

serveis que poguessin quedar afectats per l'obra. 

 
 

16. ALTRES condicionaments a la llicència: 

 

 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l´ajuntament, per al seva 

verificació, nomenament d´arquitecte tècnic director de l´execució d´obra. 

 
 

TERCER. Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i 

efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin, 

s’aprova la LIQUIDACIÓ PROVISIONAL de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

(ICIO), d’acord amb les dades següents, que s’entendrà definitiva si no es produeix un acord 

exprés de liquidació definitiva: 

 
- Base imposable: SETANTA-SET MIL SIS-CENTS (77.600,00 €). 

- Tipus de gravamen: 2,3%: 

 

 
ICIO a liquidar: MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA CÈNTIMS (1.784,80 €) 

 
 

QUART. D’acord amb l’establert a l’art. 10 de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal.lacions i obres (ICIO), amb caràcter previ a l’inici de les obres el promotor 

haurà de dipositar una FIANÇA per respondre dels possibles danys i desperfectes ocasionats 
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als serveis públics, al domini públic i a l'ús públic a conseqüència de l'execució d'obres majors, 

així com per a respondre de la neteja de la via pública afectada, per un import corresponent a l’ 

1% de la base imposable de l´impost. 

 

 
L´import de la fiança per danys a dipositar és de SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS 

(776 €) 

 
 

CINQUÈ. Aprovar la LIQUIDACIÓ DE LA TAXA per la tramitació de la llicència urbanística , d’ 

acord amb l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per expedició de documents i tramitació d’ 

expedients administratius, que queda fixada en: 

 
 

A pagar Taxa: CINQUANTA EUROS (50,00 €) 

 
 

Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència o 

autorització 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. 

 
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l’impost, taxa o 

preu públic, 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 de l'endemà de la  

seva notificació 

 
 

8. PROJECTE OAA20190063- PARC EÒLIC VANDELLÓS - INFORME CONSULTA PRÈVIA 

SOBRE LA VIABILITAT DE L´EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE I AMPLITUD I NIVELL DE 

DETALL DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va sol.licitar de l’ 

Ajuntament de Móra la Nova, en relació al projecte OAA20190063 – Parc eòlic Vandellós, que 

fes les aportacions oportunes en l’àmbit de les competències municipals, d´acord amb el previst 

als articles 11.3 del DLL 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls de les energies renovables. 
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En relació amb la petició, els Serveis Tècnics Municipals, en data 10/02/2020 evacuat un 

informe, que es transcriu integrament a continuació: 

 
Vandellós 

Referència Servei de Projectes OAA20190063 (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Sol·licitud d’aportacions en l’àmbit de les competències municipals 

Escrit 82 de 2020, de 9/1/2020 

 
Naturgy Renovables SLU han presentat a consulta prèvia de la Generalitat, sobre la viabilitat i l’ 

emplaçament del projecte i amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental el projecte 

de referència. 

La reglamentació sectorial d’aplicació es el DL 16/2019 de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

La consulta està recollida com un pas previ a la tramitació de l’autorització a l’art 11 del 

mencionat DL. 

S’han pogut consultar els documents exposats a consulta, es tracta de un parc eòlic a situar a 

Vandellós, amb 5 aerogeneradors de 4,2 MW, i d’una alçada de 112 m. amb una potència total 

de 21 MW. Es contempla també la construcció d’una subestació elèctrica a Tivissa i una línia d’ 

evacuació elèctrica d’alta tensió de 220KV d’aquesta subestació a la dels Aubals que està 

situada a Garcia. 

El terme municipal de Móra la Nova està afectat per el recorregut de 3,83 km de la línia d’ 

evacuació. 

Segons els documents ficats a consulta la mencionada línia, en el terme municipal de Móra la 

Nova, es fica en paral·lel a una ja existent de alta tensió. 

La línia actualment existent afecta a l’extrem oriental de la zona lúdica de la Ermita de Sant Pau 

de Móra la Nova, on es situa una torre de suport al costat d’una corba en la via d’accés. 

Segons els plànols de l’avantprojecte, la nova línia es situaria en paral·lel per la part oest a la 

existent, lo que comportaria l’afectació directa de la zona de la Ermita on s’aplega bona part de 

la població en els actes que es celebren en ella. 

La situació de la línia d’evacuació en paral·lel a una existents es un dels criteris que es 

contemplen en el DL mencionat anteriorment per aquest tipus d’instal·lació. 

Es podria complir aquest objectiu també situant la línia per el costat oriental de la línia existent 

en lloc de l’occidental, lo que comportaria que no s’afectaria a la zona de la Ermita de Sant Pau. 

Per tan considero que caldria respondre a la sol·licitud d’aportacions, amb els criteris anteriors i 

sol·licitant que la línia d’evacuació que afecta al terme municipal de Móra la Nova, es disposi 

per la part oriental de la línia d’alta tensió existent en lloc de la part occidental. 

S’adjunta plànol de situació de la zona de la Ermita de Sant Pau amb la traça de la línia d’alta 

tensió existent. 

Hi han 30 dies hàbils per contestar. 

 
Móra la Nova, 10 de febrer de 2020 

.../... 

Arquitecte Municipal/signat 

 

 
Fonaments de dret 

 
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l´emergència 

climàtica i l’impuls a les energies renovables. 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 

ÚNIC: ELEVAR a la Ponència d’energies renovables del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l´informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de 

data 10/02/2020, en relació al projecte OAA20190063 – Parc eòlic Vandellós, d´acord amb el 

contingut de l´art. 11.3 del DLL 16/2019, de 26 de novembre, als efectes de que siguin ateses 

les aportacions municipals al projecte que s´hi contemplen. 

 

 
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 

 
 

9. PROJECTE OAA20190065 - PARC EÒLIC TIVISSA II - INFORME CONSULTA PRÈVIA 

SOBRE LA VIABILITAT DE L´EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE I AMPLITUD I NIVELL DE 

DETALL DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va sol.licitar de l’ 

Ajuntament de Móra la Nova, en relació al projecte OAA20190065 – Parc eòlic Tivissa II, que 

fes les aportacions oportunes en l’àmbit de les competències municipals, d´acord amb el previst 

als articles 11.3 del DLL 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls de les energies renovables. 

 
En relació amb la petició, els Serveis Tècnics Municipals, en data 10/02/2020 evacuat un 

informe, que es transcriu integrament a continuació: 

 

 
Parc Eòlic Tivissa II 

Referència Servei de Projectes OAA20190065 (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Sol·licitud d’aportacions en l’àmbit de les competències municipals 

Escrit 83 de 2020, de 9/1/2020 

 
Naturgy Renovables SLU han presentat a consulta prèvia de la Generalitat, sobre la viabilitat i l’ 

emplaçament del projecte i amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental el projecte 

de referència. 

La reglamentació sectorial d’aplicació es el DL 16/2019 de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

La consulta està recollida com un pas previ a la tramitació de l’autorització a l’art 11 del 

mencionat DL. 
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S’han pogut consultar els documents exposats a consulta, es tracta de un parc eòlic a situar a 

Tivissa, amb 9 aerogeneradors de 4,2 MW, i d’una alçada de 112 m. amb una potència total de 

37,8 MW. Es contempla també la construcció d’una subestació elèctrica a Tivissa i una línia d’ 

evacuació elèctrica d’alta tensió de 220KV d’aquesta subestació a la dels Aubals que està 

situada a Garcia. 

El terme municipal de Móra la Nova està afectat per el recorregut de 3,83 km de la línia d’ 

evacuació. 

Segons els documents ficats a consulta la mencionada línia, en el terme municipal de Móra la 

Nova, es fica en paral·lel a una ja existent de alta tensió. 

La línia actualment existent afecta a l’extrem oriental de la zona lúdica de la Ermita de Sant Pau 

de Móra la Nova, on es situa una torre de suport al costat d’una corba en la via d’accés. 

Segons els plànols de l’avantprojecte, la nova línia es situaria en paral·lel per la part oest a la 

existent, lo que comportaria l’afectació directa de la zona de la Ermita on s’aplega bona part de 

la població en els actes que es celebren en ella. 

La situació de la línia d’evacuació en paral·lel a una existents es un dels criteris que es 

contemplen en el DL mencionat anteriorment per aquest tipus d’instal.lació. 

Es podria complir aquest objectiu també situant la línia per el costat oriental de la línia existent 

en lloc de l’occidental, lo que comportaria que no s’afectaria a la zona de la Ermita de Sant Pau. 

Per tan considero que caldria respondre a la sol·licitud d’aportacions, amb els criteris anteriors i 

sol·licitant que la línia d’evacuació que afecta al terme municipal de Móra la Nova, es disposi 

per la part oriental de la línia d’alta tensió existent en lloc de la part occidental. 

S’adjunta plànol de situació de la zona de la Ermita de Sant Pau amb la traça de la línia d’alta 

tensió existent. 

Hi han 30 dies hàbils per contestar. 

 
Móra la Nova, 10 de febrer de 2020 

.../... 

Arquitecte Municipal/signat 

 

 
Fonaments de dret 

 
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l´emergència 

climàtica i l’impuls a les energies renovables. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

ÚNIC: ELEVAR a la Ponència d’energies renovables del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l´informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de 

data 10/02/2020, en relació al projecte OAA20190065 – Parc eòlic Tivissa II, d´acord amb el 

contingut de l´art. 11.3 del DLL 16/2019, de 26 de novembre, als efectes de que siguin ateses 

les aportacions municipals al projecte que s´hi contemplen. 

 

 
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 
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10. PROJECTE OAA20190067 - PARC EÒLIC TIVISSA I - INFORME CONSULTA PRÈVIA 

SOBRE LA VIABILITAT DE L´EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE I AMPLITUD I NIVELL DE 

DETALL DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va sol.licitar de l’ 

Ajuntament de Móra la Nova, en relació al projecte OAA20190067 – Parc eòlic Tivissa I, que 

fes les aportacions oportunes en l’àmbit de les competències municipals, d´acord amb el previst 

als articles 11.3 del DLL 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls de les energies renovables. 

 
En relació amb la petició, els Serveis Tècnics Municipals, en data 10/02/2020 evacuat un 

informe, que es transcriu integrament a continuació: 

 

 
Parc Eòlic Tivissa 1 

Referència Servei de Projectes OAA20190067 (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Sol·licitud d’aportacions en l’àmbit de les competències municipals 

Escrit 84 de 2020, de 9/1/2020 

 
Naturgy Renovables SLU han presentat a consulta prèvia de la Generalitat, sobre la viabilitat i l’ 

emplaçament del projecte i amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental el projecte 

de referència. 

 
La reglamentació sectorial d’aplicació es el DL 16/2019 de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

La consulta està recollida com un pas previ a la tramitació de l’autorització a l’art 11 del 

mencionat DL. 

S’han pogut consultar els documents exposats a consulta, es tracta de un parc eòlic a situar a 

Tivissa, amb 9 aerogeneradors de 4,2 MW, i d’una alçada de 112 m. amb una potència total de 

37,8 MW. Es contempla també la construcció d’una subestació elèctrica a Tivissa i una línia d’ 

evacuació elèctrica d’alta tensió de 220KV d’aquesta subestació a la dels Aubals que està 

situada a Garcia. 

El terme municipal de Móra la Nova està afectat per el recorregut de 3,83 km de la línia d’ 

evacuació. 

Segons els documents ficats a consulta la mencionada línia, en el terme municipal de Móra la 

Nova, es fica en paral·lel a una ja existent de alta tensió. 

La línia actualment existent afecta a l’extrem oriental de la zona lúdica de la Ermita de Sant Pau 

de Móra la Nova, on es situa una torre de suport al costat d’una corba en la via d’accés. 

Segons els plànols de l’avantprojecte, la nova línia es situaria en paral·lel per la part oest a la 

existent, lo que comportaria l’afectació directa de la zona de la Ermita on s’aplega bona part de 

la població en els actes que es celebren en ella. 
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La situació de la línia d’evacuació en paral·lel a una existents es un dels criteris que es 

contemplen en el DL mencionat anteriorment per aquest tipus d’instal.lació. 

Es podria complir aquest objectiu també situant la línia per el costat oriental de la línia existent 

en lloc de l’occidental, lo que comportaria que no s’afectaria a la zona de la Ermita de Sant Pau. 

Per tan considero que caldria respondre a la sol·licitud d’aportacions, amb els criteris anteriors i 

sol·licitant que la línia d’evacuació que afecta al terme municipal de Móra la Nova, es disposi 

per la part oriental de la línia d’alta tensió existent en lloc de la part occidental. 

S’adjunta plànol de situació de la zona de la Ermita de Sant Pau amb la traça de la línia d’alta 

tensió existent. 

Hi ha 30 dies hàbils per contestar. 

 
Móra la Nova, 10 de febrer de 2020 

.../... 

Arquitecte Municipal/Signat 

 

 
Fonaments de dret 

 
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l´emergència 

climàtica i l’impuls a les energies renovables. 

 
 
 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

ÚNIC: ELEVAR a la Ponència d’energies renovables del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l´informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de 

data 10/02/2020, en relació al projecte OAA20190067 – Parc eòlic Tivissa I, d´acord amb el 

contingut de l´art. 11.3 del DLL 16/2019, de 26 de novembre, als efectes de que siguin ateses 

les aportacions municipals al projecte que s´hi contemplen. 

 

 
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 

 

 
LLICÈNCIES D'ARMES 

 

11. ATORGAMENT LLICÈNCIA TARGETA D'ARMES .../... . 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 
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Es dóna compte de la petició de targeta d’arma que ha formulat l’interessat davant l’Ajuntament 

de Móra la Nova, a l’empar del RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’ 

Armes i l´Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la que es determina el règim aplicable 

a certes armes utilitzables en les activitats lúdic-esportives d’airsoft i paintball. Totes les 

peticions es refereixen a la tinença d’armes de 4a categoria, tipus A i B. 

 
Juntament amb la sol·licitud s’ha presentat factura de compra corresponent a la compra de l’ 

arma per la qual es demana la targeta, amb indicació de les característiques de l’arma. 

 
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya la sol·licitud i de 

conformitat amb allò que estableixen els articles 3 i 105.1 del RD 137/1993, de 29 de gener, i l’ 

art. 2 de l’Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre abans esmentats. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Real Decret 137/1993 de 29 de gener del Reglament d’Armes 

Ordre INT/2860/2012 de 27 de desembre 

Llei de Bases del regim local 

Llei Catalana de regim local 

Llei de procediment administratiu 

Delegació de competències, Decret 106/2019 de 25/06/2019 

 
 
 
 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER. CONCEDIR al sol·licitant que a continuació es relaciona la corresponent 

AUTORITZACIÓ per portar i usar armes d’aire o gas comprimit, classificades com a armes de 

4a. Categoria, Tipus B , amb les característiques que a continuació es detallen. 

 
 

TITULAR 
 

CAT. 
 

TIPUS ARMA 
 

MARCA 
 

CALIBRE 
NÚMERO DE 

SÈRIE 

Sr. .../...  

4.1 
 

Aire Comprimit 
 

GAMO 
 

5,5 mm 
04-1C-783955- 

18 

 
SEGON. EXPEDIR la corresponent TARGETA D’ARMES al peticionari per les armes descrites, 

amb una validesa per les armes de categoria 4.1 de Vigència Permanent, d’acord amb l’art. 

105.2 del RD 137/1993, de 29 de gener i l’Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, i remetre 

a la Intervenció d’Armes de la Guardia Civil de Móra d’Ebre la documentació referida en l’art. 

105.6. 

 
TERCER. La Targeta d’Armes autoritzada mitjançant el present acord podrà ser RETIRADA, 

prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant, art. 105.1 del RD 137/1993, de 

29 de gener. 
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QUART. APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per l’expedició de la Tarja d’ 

Armes, per import de DEU (10,00 €) per arma, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la taxa 

per l’expedició de documents i tramitació d’expedients administratius en vigor. 

 
CINQUÈ. FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura dels documents necessaris per al 

desenvolupament dels presents acords. 

 
SISÈ. NOTIFICAR el present acord a l’ interessat, pel seu coneixement. 

 
 
 

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. 

 

 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 

 

12. ACTIVITAT EXTRAORDINARIA CARNESTOLTES 2020 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Aquest Ajuntament té intenció de realitzar, com cada any, la tradicional Rua de Carnestoltes 

pels carrers de la Vila i Pavelló Firal. 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
Pla d’emergència municipal de la rua de carnestoltes de data 03/03/2019, signat pel Tècnic, Sr. 

.../... , que descriu les mesures de protecció de la rua de carnestoltes de 09/03/2019 que són 

aplicables a les de la rua del 29 de febrer del 2020. 

 
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives, disposa al seu article 113 que per la realització d’un espectacle públic s’ 

ha de fer una memòria que ha ser redactada pels mateixos serveis municipals, en el cas dels 

espectacles i les activitats organitzats pels ajuntaments. 

 
Memòria redactada pel tècnic, Sr. .../... , de data 12/02/2019. 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la celebració de la Rua de Carnestoltes que es realitzarà el dia 29/02/2020, 

d’acord amb el Pla d’emergència municipal de la rua de carnestoltes de data 03/03/2019, signat 

pel Tècnic, Sr. .../... , que és aplicable per les seves idèntiques condicions a la rua del 29 de 

febrer del 2020. 

 
SEGON.- Modificar lleugerament el recorregut previst al Pla d’emergència municipal de la rua 

de carnestoltes de data 03/03/2019, signat pel Tècnic, Sr. .../... , essent el recorregut pel 29 de 

febrer del 2020 el següent: 

 
Pavelló Firal, Diagonal, Estatut, Fills del Poble, Major, Pl. Catalunya, Lluís Companys, Francesc 

Macià, 3 d'Abril i Pavelló Firal. 

 
De manera que els carrers per on transcorre la rua són els mateixos; simplement es suprimeix 

la segona volta pels carrers Major, Fills del Poble, i l'Estatut i Diagonal. 

 
 
 
 
 

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 arragona, 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 

 

 
SINISTRES 

 

13. SINISTRE 01/2020 DANYS A LA PISTA D'ESPORTS DEL PAVELLÓ D'ESPORTS. 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
EXPEDIENT NÚM. 01/2020. 

 
NOM I COGNOMS: Sr. .../... 

EDIFICI: Pavelló d’Esports 

SINISTRE: Danys al Pavelló d'Esports. 



Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado, 

FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 18/02/2020, 18/02/2020 
 

Es dóna compte de l’expedient de sinistre núm. 01/2020, instruït a conseqüència del 

trencament d’una unió d'un tub de la caldera d’aigua calenta produïda després d’uns treballs 

fets per la empresa Miquel Roca Burgos el passat 14 de desembre, es va produir la inundació 

de la pista d’esports produïnt la deformació de tot el parquet del paviment per la qual cosa 

caldrà procedir a la seva substitució. 

 
Vista la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Móra la Nova, 

que consta com a document adjunt a l'expedient, per import de 114.957,66 corresponen a la 

retirada i col·locació de paviment de parquet. 

 
S'adjunten fotografies de l'estat del parquet i la valoració dels serveis tècnics municipals. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Normativa responsabilitat civil. 

 
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Articles 1902 i 

següents 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de 

Móra la Nova, per import de 114.957,66 corresponen a la retirada i colocació de paviment de 

parquet. 

 
SEGON: RECLAMAR una indemnització pels danys soferts al parquet del Pavelló d'Esports 

Municipal segons quantificació efectuada pels serveis tècnics municipals a la companyia 

asseguradora de l'Ajuntament de Móra la Nova (Generali) sigui de forma directa o per la via de 

la reclamació a la companyia asseguradora del Sr. .../... . 
 

TERCER: TRAMITAR la documentació adient per tal que l'Ajuntament de Móra la Nova rebi la 

corresponent indemnització. 

 
QUART: NOTIFICAR el present acord a la companyia asseguradora de l’edifici del Pavelló d’ 

Esports contractada per l'Ajuntament de Móra la Nova (Generali), al Sr. .../... i a la seva 

asseguradora. 

 
 

 
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 
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VOLUNTARIAT 
 

14. APROVACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ DE JORNADES DE VOLUNTARIAT PER TASQUES 

AL MUNICIPI. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
FETS 

 
El voluntariat és una manera d’implicar-se en la construcció de la societat, i de ser part activa 

en la seva transformació. Quan algú deciceix ser voluntari o voluntària, els seus coneixements, 

capacitats, temps, compromís i esforç fan possibles molts canvis en l'entorn que ens envolta. 

 
L'equip de govern vol organitzar jornades de voluntariat amb el fi potenciar la implicació dels 

moranovencs, moranovenques i altres persones interessades, en la protecció del medi ambient 

i concretament en la millora dels entorns del municipi o per altres finalitats en benefici del 

municipi. 

 
De tal manera que els voluntaris o voluntàries que vulguin podran participar en les esmentades 

jornades que seran sempre liderades per algun regidor o regidora de l'Ajuntament, que tindran 

una durada de 4 hores mínim per jornada. 

 
S'ACORDA. 

 
PRIMER.- PROMOCIONAR, per mitjà de les jornades de voluntariat, la participació de les 

persones en la protecció del medi ambient i concretament en la millora dels entorns del 

municipi o per altres finalitats en benefici del municipi. 

 
SEGON.- DETERMINAR que les jornades de voluntariat siguin cobertes per una assegurança 

d'accidents. 

 
TERCER.- PREMIAR, a les persones que participin com a voluntaris en un mínim de 2 

jornades de voluntariat de 4 hores de durada cadascuna, atorgant una exempció de la taxa de 

la piscina durant el mes de juliol. 

 
QUART.- TRASLLADAR al Ple, aquesta iniciativa, als efectes que es reculli en l'apartat 

d'exempcions de la taxa de la piscina municipal, la participació en jornades de voluntariat 

d'acord amb lo establert en l'aparat segon d'aquest acord. 

 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 
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