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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 12/2020 de data 02/04/2020. Telemàtica via skype. 

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: 2 d'abril de 2020 

Hora d'inici: 11:00 

Hora de finalització: 11:45 

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) 

 
 

 
ACORDS 

 

SECRETARIA 
 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 11/2020 DE DATA 26/03 

/2020 (TELEMÀTICA PER SKYPE) 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
ESPORTS 

 

2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE 

LA RIBERA D’EBRE I L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PER ESTABLIR ELS 

MECANISMOS DE COORDINACIÓ CONJUNTA PER DINAMITZAR LA POLÍTICA 

ESPORTIVA COMARCAL. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 
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Que el Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova es mostren 

interessats en la signatura d’un conveni per establir els mecanismos de coordinació conjunta 

per dinamitzar la política esportiva comarcal. 

 
Vist el contingut del conveni esmentat que consta en l’expedient 4309440003-2020-0000227, i 

que ha estat tramés pel Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre en data 26/03/2020 amb nº de RE 

1045/2020. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 7/1985 RBRL. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar el Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova per 

establir els mecanismos de coordinació conjunta per dinamitzar la política esportiva comarcal, 

essent l’aportació económica de l’Ajuntament de Móra la Nova fruit d’aquest conveni de 1.000 € 

anuals. 

 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni. 

 
TERCER. Notificar al Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre l’adopció d’aquest acord als efectes 

procedents. 

 

 
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 

 
 

3. SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA D'UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA 

REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I 

PISCINES. ESTIU 2020. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 
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La Diputació de Tarragona mitjançant el Departament de Medi Ambient, Salut Pública, 

Enginyeria Municipal i Territori va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la 

realització d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines, en l'àmbit exclusiu 

del seu ús comú general per a l'exercici 2020. 

 
L’objecte i finalitat és regular la concessió de subvencions destinades a la realització d’ 

actuacions a aquells municipis i entitats municipals descentralitzades (EMD), per la contractació 

de socorristes per vigilar els usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de 

seguretat del seu ús. 

 
Les actuacions subvencionades estan alineades amb l’objectiu 3 dels Objectius de 

desenvolupament sostenible perquè adopta mesures per a garantir la salut i el benestar de   

les persones. 

 
A l’efecte d’aquesta convocatòria, les actuacions susceptibles de finançament i que, per tant, 

poden ser objecte de sol·licitud són: 

 
a. Platges: les despeses derivades del cost de la contractació dels socorristes. 

 
b. Piscines municipals: les despeses derivades del cost de la contractació dels socorristes. 

 

 
Ates que l’Ajuntament de Móra la Nova durant la temporada d’estiu 2020 i pel funcionament de 

les piscines necessita portar a terme la contractació del servei de socorrista. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Convocatòria de subvencions destinades a la realització d'actuacions de vigilància dels usuaris 

de les platges i piscines, en l'àmbit exclusiu del seu ús comú general per a l'exercici 2020, de la 

Diputació de Tarragona. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: SOL·LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció per import de 8.000,00 

euros per les despeses derivades de la prestació del servei de socorrista a la instal.lació de la 

piscina municipal durant la temporada estiu 2020. La despesa prevista en el servei se 

socorrista a les piscines municipals temporada 2020 és de 12.523,50. Aquesta actuació està 

subvencionada en un 95% i un import màxim de 8.000,00 euros. 

 
SEGON: FACULTAR l’alcalde president per a la signatura de la documentació escaient. 

 

 
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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MEDI AMBIENT 
 

4. COLABORACIÓ TÈCNICA AMB EL COPATE (CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS 

DE LES TERRES DE L'EBRE). 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Que el COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre) ha enviat una 

carta que consta en el RE 742 de data 02/03/2020 (expedient 4309440003-2020-0000228) que 

literalment diu: 

 
La transició energètica a Terres de l’Ebre és un dels objectius prioritaris dintre el Pla de 

Gestió de la Reserva de la Biosfera (RB). El COPATE (ens gestor de la RB) i, en concret, l’ 

Agència d’Energia del mateix organisme, porta més de 12 anys fomentant l’estalvi i l’ 

eficiència energètica a les dependències i equipaments municipals a una trentena d’ 

ajuntaments. 

 
Algunes de les accions realitzades en aquest sentit ha estat l’optimització de la 

contractació dels subministres públics d’electricitat i l’assessorament i acompanyament en 

la introducció de tecnologies més eficients en l’enllumenat i en energies renovables. 

 
El resultat ha estat estalvis superiors als 1,5 M € anuals i més de 3.000 tones de CO2 

estalviades a l’atmosfera. Per una altra banda, el COPATE és beneficiari d’un dels 

projectes d'especialització i competitivitat territorial (en endavant PECT) emmarcats en la 

RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El COPATE per a la 

realització i desenvolupament de les operacions del PECT Ebrebiosfera subvencionades, 

necessita dades dels subministres d’energia (electricitat, gas, propà, biomassa,...) públics 

de totes les dependències i equipaments municipals de Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’ 

introduir-los i tractar-los al seu Programari de Comptabilitat Energètica Municipal i realitzar 

propostes d’introducció d’instal·lacions d’autoconsum en fotovoltaica, calderes de 

biomassa i altres. 

 
Per a que l’ajuntament que vostè representa pugui gaudir d’aquests estudis, el COPATE 

necessita informació relativa als subministraments d’energia (electricitat, gas, propà, 

biomassa...). 

 
És important poder tenir accés a la facturació en pdf o via oficina virtual, per poder fer la 

càrrega automàtica de les factures periòdicament, així com també ho és que l’ajuntament 

designi a una persona com a interlocutora municipal. El COPATE lliurarà a finals del 2020 

un informe a l’Ajuntament amb els resultats de l’anàlisi de la facturació (possibles estalvis) 

i també els lliurarà els estudis i propostes en energies renovables que es derivin a partir de 

les dades proporcionades per l’Ajuntament. 
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Es tracta doncs de prestar col·laboració per part de l’Ajuntament de Móra la Nova al Projecte 

que té assignat el COPATE de dur a terme un estudi a nivell de Terres de l’Ebre per a la 

proposta d’instal·lacions d’autoconsum en fotovoltaica, calderes de biomassa i altres. 

 
Concretament es tracta de que l’Ajuntament de Móra la Nova doni accés al COPATE a la 

facturació elèctrica en pdf o via oficina virtual de l’Ajuntament de Móra la Nova, per poder fer la 

càrrega automàtica de les factures periòdicament, per tal de poder agregar les dades a les de 

la resta dels municipis i obtenir un informe conjunt de les Terres de l’Ebre a nivell enèrgètic. 

 
Aquesta col·laboració redundarà en benefici de l’Ajuntament de Móra la Nova que obtindrà un 

informe amb les propostes de millora energètica pel municipi. 

 

 
Fonaments de dret 

 
LLei 7/1985 RBRL. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. Acordar donar accés al COPATE a la facturació elèctrica de l’Ajuntament de Móra la 

Nova en pdf o via oficina virtual, d’acord amb la seva petició mitjançant carta amb RE nº 742 de 

data 02/03/2020, del següents equipaments: Ateneu-Escola d'Arts; Llar d'Infants; Ajuntament- 

Casal; LLar de Jubilats; Naus municipals; Alberg Mas de la Coixa. 

 
SEGON. Facultar al Sr. .../... (treballador municipal) com interlocutor amb el COPATE, el qual 

té el següent correu electrònic: aodl@moralanova.cat. 

 
TERCER. Notificar al COPATE l’adopció d’aquest acord als efectes procedents. 

 

 
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 

 
 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 

mailto:aodl@moralanova.cat

