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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 19/2020 de data 03/06/2020. 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: 3 de juny de 2020 

Hora d'inici: 20:00 

Hora de finalització: 21:00 

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 de 4 nous punts de l'ordre 

del dia (5 a 8) es passen a la seva deliberació i votació. 

 

 
ACORDS 

 
SECRETARIA 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 18/2020 DE DATA 27/05 

/2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE. 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
URBANISME 

 

2. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT 

D´ENERGIA ELÈCTRICA A PARTICULARS. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 
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Vistos els expedients tramitats per a la concessió de LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES que tot 

seguit s’indiquen, en els quals hi consta la documentació exigida per la normativa aplicable, i la 

corresponent documentació tècnica en aquells expedients que hi era necessària. 

 
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, favorables a la concessió de les 

llicències sol·licitades, els quals consten als respectius expedients. 

 
Atès que s´ha acreditat la gestió de les runes de la construcció per un gestor autoritzat i s´ha 

efectuat el pagament de la fiança derivada d´aquesta gestió. 

 

 
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. Normes Subsidiàries Municipals de Móra la Nova 

j. Decret de l´Alcaldia núm. 106/2019 de delegació de competències de l´Alcaldia a favor 

de la Junta de Govern Local i a les Regidores Delegades. 

 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER: ATORGAR les llicències urbanístiques per a serveis de subministrament elèctric que 

a continuació es relacionen, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i APROVAR 

les liquidacions corresponents de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la 

taxa urbanística, així com fixar la fiança per la possible afectació de la via pública i serveis 

municipals, si és el cas, de conformitat amb la documentació presentada, la normativa 

municipal, les condicions generals establertes i les particulars imposades, a les següents 

sol·licituds: 

 

 

1 Núm. Exp. 136-2020 Actio 

 Ref./Prjte E-Distribucion 602.172 
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 Sol·licitant Sr. XAVIER SANCHEZ TREIG 

  
Contingut de la llicència 

Obertura de rasa i estesa de rasa per la instal.lació d´una línia elèctrica 

subterrània de baixa tensió del centre de transformació existent CT 

65072. 

 Situació C. Terra Alta, 

  
 
 
 
 
Condicionants 

 
Abans de l´inici de l´obra caldrà presentar a l´Ajuntament, per la 

seva verificació, nomenament de facultatiu competent per la 

direcció de les obres, en el cas de que no s´hagi pesentat en 

antel.lació a l´inici de les obres. 

Cada tram de paviment es reposarà amb els mateixos materials 

que els existents en el corresponent tram. 

Caldrà realitzar cates manuals per localitzar els serveis afectats 

per l´actuació. 

 TAXA URBANÍSTICA 10,00 €  

 ICIO 118,45 €  

 Fiança afectació via pública i 

serveis municipals 

 

500,00 € 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Altres condicionants: 

 
Les obres s'executaran amb estricte respecte al Projecte, 

Memòria o altra documentació presentada. 

No es consentirà que siguin dipositats materials a la via pública 

que obstrueixin el trànsit. 

Es dóna un termini de 4 ANYS per a l'acabament de les obres. 

 
Abans d'obrir la rasa, caldrà requerir la presència del Cap de la 

Brigada Municipal per comprovar la correcta situació dels 

possibles serveis municipals afectats. Finalitzades les obres de 

canalització i/o connexió, caldrà requerir igualment la presència 

del Cap de la Brigada Municipal per comprovar que NO s'ha 

produït cap afectació a les canalitzacions d'aigua i clavegueram 

municipals, ni a les connexions particulars d'aquests serveis. 

Que es senyalitzi la nova instal.lació per ser detectada en cas  

de nova excavació. 

 

SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a l´interessat, per llur coneixement i efectes, i als 

serveis municipals d´intervenció pel seu assentament comptable. 

 
 

 
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. 
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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 

 

 
SUBVENCIONS 

 

3. ACEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DESTINADA 

AL FINANÇAMENT DE CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I/O 

SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY IMPARTITS EN L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART 

I DISSENY DE MÓRA LA NOVA, DEL CURS 2017-2018. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
En la Junta de Govern Local de data 27/11/2019 es va aprovar demanar al Departament d’ 

Educació una subvenció per import de 75.914,94 euros, destinada al finançament de cicles de 

formació específica de grau mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny impartits en l’Escola 

Municipal d’Art i Disseny de Móra la Nova pels següents cicles: 2 cicles mitjans de Decoració 

Ceràmica i Esmaltatge sobre metall i 2 cicles superiors de Ceràmica Artística i Esmaltatge 

artístic al foc sobre metall. 

 
L’import sol.licitat correspon a la diferència de les despeses i dels ingresssos segons el 

següents detall, aplicant una imputació del 75% de les despeses i els ingressos generals als 

quatre cicles formatius. 

 

CONCEPTE DESPESSSES IMPORT 

DE PERSONAL 100.484,08 

DE FUNCIONAMENT 8.018,54 

TOTAL 108.502,62 

CONCEPTE INGRESSOS IMPORT 

QUOTES ACTIVITAT OBJECTE SUBVENCIÓ 10.087,68 

INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES 22.500,00 

TOTAL 32.587,68 

DIFERÈNCIA INGRESSOS - DESPESSES 75.914,94 

 

 
Vista la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions als ens locals de 

Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior 

d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 2017- 

2018, publicada en la web de l’EACAT de data 29/05/2020, on consta una subvenció a l’ 

Ajuntament de Móra la Nova segons el següent detall: 
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Núm. Exp.: EDU033/19/0007 

 
Import Total: 41.070,87 € 

 
CFAM CE20 Decoració Ceràmica ( 6/4 al.): 23.188,16 € 

CFAS CEBO Ceràmica Artística (3/1 al.) 0,00 € 

CFAS 5951 Esmaltatge art.al foc sobre (2/2 al.): 0,00 € 

CFAM 5901 Esmaltatge sobre metall (10/2 al.): 17.882,71 € 

 

 
Fonaments de dret 

 
L’ORDRE EDU/139/2019, de  12  de  juliol,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  

del procediment  de  concessió  de  subvencions  als  ens  locals  de  Catalunya,  destinades  

al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques         

i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018. 

 
RESOLUCIÓ EDU/2775/2019,  de  9  d'octubre,   per   la   qual   s'obre   el   procediment  

de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, 

destinades al finançament de cicles  de  formació  específica  de  grau  mitjà  i/o  superior  

d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017- 

2018 (ref. BDNS 478671). 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: ACCEPTAR la subvenció per import de 41.070,87 atorgada a l’Ajuntament de Móra la 

Nova, destinada al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts 

plàstiques i disseny impartits en l’Escola Municipal d’art i Disseny de Móra la Nova, del curs 

2017-2018, d’acord amb el següent detall: 

 
Núm. Exp.: EDU033/19/0007 

 
Import Total: 41.070,87 € 

 
CFAM CE20 Decoració Ceràmica ( 6/4 al.): 23.188,16 € 

CFAS CEBO Ceràmica Artística (3/1 al.) 0,00 € 

CFAS 5951 Esmaltatge art.al foc sobre (2/2 al.): 0,00 € 

CFAM 5901 Esmaltatge sobre metall (10/2 al.): 17.882,71 € 

 
 

 
SEGON: FACULTAR l’alcalde president, o persona en qui delegui, per a la signatura de la 

documentació escaient per a dur a terme aquest acord. 

 
 

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

procedeix la interposició de cap tipus de recurs 

 

 
CESSIÓ DE BÉNS 

 

4. APROVACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE L’ÚS DE LA LOCOMOTORA MZA 606 EN 

EL MARC DEL PROJECTE DEL TREN TURÍSTIC “EL CASPOLINO” 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vista el conveni que consta en l’expedient 4309440003-2020-0000354 a signar entre l’ 

Ajuntament de Móra la Nova i el Sr. .../... , com a President de la Fundació per a la Preservació 

del Patrimoni Ferroviari-Industrial, d’autorització a l’Ajuntament de Móra la Nova de l’ús de la 

locomotora MZA 606 en el marc del projecte Turístic “El Caspolino”, per tal de dur a terme la 

rehabilitació d’aquesta. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 7/1985 RBRL. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

1er.- Acceptar la cessió de l’ús de la locomotora MZA 606 , per tal de dur a terme la 

rehabilitació d’aquesta, i aprovar el conveni, que consta en l’expedient 4309440003-2020- 

0000354, amb la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari-Industrial, presidida pel 

Sr. .../... . 

 
2on.- Comunicar el present acord al Sr. .../... , com a President de la Fundació per a la 

Preservació del Patrimoni Ferroviari-Industrial 

 
3er.- Facultar a l’Alcaldia per la signatura del conveni. 

 

 
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 
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HISENDA 
 

5. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 010/20 (A), JGL 03/06/20 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. 20000537, RE 1488, dels senyors Grau, maquinària i servei integral, 

SA, per la reparació i revisió de les 2500 hores de l'escombradora HAKO CM1600, per import 

de 3.348,71 euros (IVA inclòs). 

 

 
Fonaments de dret 

 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 

del Sector Públic Local. 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a 

l'ordenament jurídic español les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. 20000537 dels senyors Grau, maquinària i servei 

integral, SA amb CIF A58486739, per import de 3.348,71 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:02/163/21400/01. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, als serveis administratius d’intervenció 

i tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 

 

 
Règim de recursos: 
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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 LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS SUBMINISTRAMENT NÚM. 010/20 

(B), JGL 03/06/20 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. PVD2004556, RE 1568, dels senyors Insigna Uniformes, SL, pel 

subministrament de diferent vestuari d'estiu pel Servei de Vigilants Municipals, per import de 

2.486,73 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. PVD2004557, RE 1569, dels senyors Insigna Uniformes, SL, pel 

subministrament de diferent vestuari d'hivern pel Servei de Vigilants Municipals, per import de 

3.366,87 euros (IVA inclòs). 

 

 
Fonaments de dret 

 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 

del Sector Públic Local. 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a 

l'ordenament jurídic español les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. PVD2004556 dels senyors Insigna Uniformes, SL 

amb CIF B97611164, per import de 2.486,73 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:02 

/130/22104/01. 
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SEGON.- APROVAR el pressupost núm. PVD2004557 dels senyors Insigna Uniformes, SL 

amb CIF B97611164, per import de 3.366,87 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:02 

/130/22104/01. 

 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, als serveis administratius d’ 

intervenció i tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 

 

 
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 

 

 
CONTRACTACIÓ 

 

7. APROVAR L’EXPEDIENT 2020/01 DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER DUR A TERME 

LES ACTUACIONS DEL SERVEI DE REPARACIÓ DE LA LOCOMOTORA DE VAPOR 

SATURAT DE TIPUS 020T AMB TENDER INTEGRAT 

 
Vist que hi ha una incongruència entre els plecs de clàusules administratives particulars i els 

plecs de clàusules administratives tècniques, quan a la forma d'acreditació dels mitjans de 

solvència econòmica i tècnica, ja que preveuen diferents medis d'acreditar-los, l'expedient de 

contractació que se sotmet a aprovació mitjançant el present acord s'aprova interpretant per 

unanimitat del assitents que preval quan als medis de presentació de la solvència lo previst al 

plec de clàusules administratives particulars respecte el plec de clàusules tècniques. 

 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, s’ entén necessari que es tramiti un contracte 

administratiu de serveis per dur a terme les actuacions de del Servei de Reparació de la 

locomotora de vapor saturat de tipus 020T amb tender integrat. 

 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes tècnics del 

mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, recollint-se els Plecs de Prescripcions 

Tècniques pels quals es regirà la licitació. 

 
Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 
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Vista l’aplicació pressupostària 01 4320 64001 01 Inv2020: "CUCO" Recuperació i valoració del 

patrimoni cultural del Pressupost General Municipal de l’any 2020, per atendre la primera fase 

de l’actuació. La segona fase de 18.196,80 € està condicionada a l’efectiva previsió de 

consignació pressupostària l’any 2021. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament. 

 
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se el contracte 

en qüestió. 

 
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 

 
Vist que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i el Decret de l’Alcaldia 106/2020 

és la Junta de Govern Local l’òrgan de contractació competent. 

 
Segons el que s’ha dit, en virtut de les competències conferides per la legislació vigent i, en 

concret, en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 

 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017- 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de serveis per dur a terme les actuacions de del 

Servei de Reparació de la locomotora de vapor saturat de tipus 020T amb tender, en la 

modalitat de procediment obert. 

 
Aprovar que ell contracte es presti en 2 fases, la primera a executar el 2020, i la segona a 

executar el 2021 

 
La primera fase s’executarà el 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 

 
01 4320 64001 01 Inv2020: "CUCO" Recuperació i valoració del patrimoni cultural 18.200,00. 

 
La segons fase s’executarà el 2021, condicionada a la dotació de l’aplicació pressupostària 

corresponent. 

 
Preu 

 

PRIMERA FASE 2020  

Unitats d’obra Desglòs d’obra Preu Unitari Preu Total  
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100 h Desmuntatge de la 

locomotora 

10 €/h 1.000,00 €  

 

164 h 
Reparació d’elements 

metàl·lics 

 

10 €/h 
 

1.640,00 € 
 

1 ut Restauració de la caldera 12.400,80 €/ut 12.400,80 €  

 BASE IMPOSABLE  15.040,80 €  

 21 % IVA  3.158,68 €  

  
TOTAL VALORACIÓ 

  
18.199,88 € 

 

 

 

SEGONA FASE 2021  

Unitats d’obra Desglòs d’obra Preu Unitari Preu Total  

 

336 h 
Reparació 

metàl·lics 

 d’elements  
10 €/h 

 

3.360,00 € 
 

1 ut De tornejat de eixos 3.200 €/ut 3.200,00 €  

 

1 ut 
Suminsitre 

noves 

de ballestes  
1.500 €/ut 

 

1.500,00 € 
 

 

110 m2 
De d’aplicació de pintura 

poliuretà 

 

18 €/m2 
 

1.980,00 € 
 

 
1 ut 

Restauració de metalls i 

substitució dels que 

manquen 

 
3.000 €/ut 

 
3.000,00 € 

 

 

200 h 
De muntatge de la 

locomotora 

 

10 €/h 
 

2.000,00 € 
 

 
BASE IMPOSABLE 

 
15.040,00 € 

 

 21 % IVA  3.158,40 €  

  
 

TOTAL VALORACIO 

  
 

18.198,40 € 

 

 

 

 

 
 

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 18.199,88 € euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 01 4320 64001 01 Inv2020: "CUCO" Recuperació i valoració del patrimoni 

cultural del Pressupost de despeses de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’exercici 2020 en 

vigor. 

 
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions 

tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant procediment obert del present 

contracte de serveis. 

 
QUART.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per 

procediment obert, donant ordre que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci al perfil 

del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de quinze dies es presentin les 

proposicions que s’estimin pertinents. 
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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 

 

 
COVID19 

 

8. APROVACIÓ DE DIFERENTS MESURES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID19. 
 

Aprovat per unanimitat. 

Fets 

Davant l’estat d’alarma declarat per la pandèmia causada pel Coronavirus SARSCoV-2 l'equip 

de govern es veu amb l'obligació de prendre decisions quan a les festes i algunes activitats que 

hi havien previstes pels propers mesos. 

 
Concretament quan a les piscines municipals a dia d'avui les normes i protocols que regirien la 

seva obertura són extremadament complexos, i requereixen que es garanteixi la distància 

social dels usuaris a dos metres així com preveuen un aforament molt reduït, per la qual     

cosa es fa inviable la seva obertura. 

 
Quan a la revetlla de Sant Joan que organitza l'Ajuntament en altres ocasions, cal dir que les 

normes sanitàries de prevenció de la COVID19 busquen en tot moment evitar aglomeracions 

de persones (que es produirien en el cas de celebrar una revetlla com en altres anys), per la 

qual cosa enguany cal suspendre la revetlla de Sant Joan. 

 
Per les mateixes raons a hores d'ara es fa impossible pensar en unes festes majors en el 

format habitual amb revetlles de nit, en aforament il·limitat. Sí en canvi s'està treballant per la 

Comissió de Festes en un format de Festa Major 2020 amb activitats, espectacles, que es 

puguin organitzar amb totes les precaucions sanitàries, i amb els aforaments permesos. 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 
PRIMER.- Suspendre l'obertura de les piscines municipals, la realització de la festa organitzada 

per l'Ajuntament per la revetlla de Sant Joan, així com les revetlles de nit de la festa Major en 

aformanet il·limitat. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la població mitjançant bans. 
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Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

 
Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


